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RESUMO  

 

 

Rodrigo Dufloth. A proteção jurídica do investidor em fundos de investimento. 208 páginas. 

Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 19 de dezembro de 

2016. 

  

A presente dissertação tratará da rede de proteção jurídica do investidor em fundos de 

investimento no Brasil, chamando a atenção para a crescente dimensão do instituto, mediante 

a utilização de dados públicos da indústria, para na sequência delinear os principais tipos de 

fundos de investimento e também os principais agentes econômicos envolvidos em uma 

estrutura de fundo de investimento. Abordaremos, em uma análise crítica, os principais 

debates existentes relativamente a fundos, de acordo com a pesquisa acadêmica realizada e 

a experiência prática do autor, destacando-se: (i) a discussão acerca da natureza jurídica do 

instituto; (ii) a responsabilidade do administrador e gestor de fundos; e (iii) as correntes 

existentes quanto à aplicação (ou não) do CDC a fundos de investimento. Toda esta análise 

crítica terá como pano de fundo avaliar de que forma os investidores em fundos estariam 

melhor protegidos. No último capítulo, exploraremos o conceito de risco e sua importância 

no mercado de capitais, passando a analisar cada um dos principais problemas existentes em 

fundos, incluindo assimetrias informacionais, conflitos de interesses, custos de transação, 

manipulação do mercado, criação de condições artificiais, operações fraudulentas e práticas 

não equitativas, risco sistêmico, shadow banking, teoria da captura e uso indevido de 

informação privilegiada (insider trading). Por fim, traçaremos as principais estratégias para 

a mitigação dos problemas acima, dentre as quais destacamos a autorregulação, Chinese 

wall, compliance, estruturas de controles internos e gestão de riscos, disclosure, enforcement 

(privado, público, gatekeepers), governança corporativa, regulação prudencial e suitability. 

Sempre que possível, o autor buscará enriquecer a pesquisa com casos práticos a fim de 

ilustrar os conceitos abordados e as discussões, além da utilização da doutrina estrangeira 

cabível.   

 

Palavras-chave: 1. Fundos de Investimento. 2. Proteção do investidor. 3. Regulação. 4. 

Mercado de Capitais. 5. Conflito de interesses. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Rodrigo Dufloth. Investor legal protection in investment funds. 208 pages. Master - Faculty 

of Law, University of São Paulo, São Paulo, December 19, 2016. 

 

This study will deal with framework of legal investor protection in investment funds in 

Brazil, focusing on the increasing dimension of such institute, by means of the utilization of 

market public data, in order to evaluate afterwards the main types of investment funds and 

also the main economic agents involved in an investment fund structure. We will critically 

analyze the main existing debates in relation to funds, as per research made and practical 

knowledge of the author, as follows: (i) discussion on the legal nature of the institute; (ii) 

liabilities of fund’s administrator and manager; (iii) the existing views on the application (or 

not) of the Consumer Protection Code for investment funds. All such critical analysis will 

aim at evaluating how the funds’ investors would be better protected. In the last chapter, we 

will explore the concept of risk and its importance in the capital markets, by analyzing then 

each one of the main existing problems in funds, including information asymmetry, conflicts 

of interest, transaction costs, market manipulation, creation of artificial conditions, 

fraudulent transactions and non-equitable practices, systemic risk, shadow banking, capture 

theory and insider trading. At last, we will explore the main strategies to mitigate the above 

problems, including self-regulation, Chinese wall, compliance, structures of internal controls 

and risk management, disclosure, enforcement (private, public, gatekeepers), corporate 

governance, prudential regulation and suitability. Whenever possible, author will seek to 

enrich the study with cases to illustrate the concepts and discussions, further to using 

applicable foreign literature. 

 

Keywords: 1. Investment funds. 2. Investor protection. 3. Regulation. 4. Capital Markets. 5. 

Conflicts of interest. 
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ADIn 2.591 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591-1 ajuizada pela 

Confederação Nacional do Sistema Financeiro perante o STF, 

a qual discutiu a da constitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 

2º, do CDC. 

Anuário 

Anuário da Indústria de Fundos de Investimento de 2016, 

elaborado em iniciativa conjunta da ANBIMA com o Centro 

de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas. 

BACEN Banco Central do Brasil. 

BM&FBOVESPA 
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Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 
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Código 

ABVCAP/ANBIMA 
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Práticas para o Mercado de FIP e FIEE. 

Código ANBIMA 
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de 

Fundos de Investimento.  

Código Civil Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.  
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Constituição Federal 
Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 5 de outubro de 1988. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

EUA Estados Unidos da América. 

ETF Exchange-traded fund(s), ou fundo(s) de índice. 

FIA Fundo(s) de investimento em ações. 



 

 

 
 

TERMO SIGNIFICADO 

FIC-FI 
Fundo(s) de investimento em cotas de fundo(s) de 

investimento. 

FIDC Fundo(s) de investimento em direitos creditórios. 

FIEE Fundo(s) de investimento em empresas emergentes. 

FII Fundo(s) de investimento imobiliário. 

FIM Fundo(s) de investimento multimercado. 

FIP Fundo(s) de investimento em participações. 

FUNCINE 
Fundo(s) de financiamento da indústria cinematográfica 

nacional.  

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 

Instrução CVM 08/79 

Instrução nº 08, emitida pela CVM em 8 de outubro de 1979. 

Conceitua: condições artificiais de demanda, oferta ou preço 

de valores mobiliários; manipulação de preço; operação 

fraudulenta; e prática não equitativa.  

Instrução CVM 43/85 

Instrução nº 43, emitida pela CVM em 5 de março de 1985. 

Fixa normas para o exercício das atividades de consultor de 

valores mobiliários. 

Instrução CVM 306/99 

Instrução nº 306, emitida pela CVM em 5 de maio de 1999, 

conforme alterada. Dispunha sobre a administração de 

carteira de valores mobiliários (revogada pela Instrução CVM 

558/15). 

Instrução CVM 356/01 

Instrução nº 356, emitida pela CVM em 17 de dezembro de 

2001, conforme alterada. Regulamenta a constituição e o 

funcionamento de FIDC e de fundos de investimento em cotas 

(FIC) de FIDC. 

Instrução CVM 358/02 

Instrução nº 358, emitida pela CVM em 3 de janeiro de 2002, 

conforme alterada. Dispõe sobre a divulgação e uso de 

informações sobre ato ou fato relevante relativo às 

companhias abertas, disciplina a divulgação de informações 

na negociação de valores mobiliários e na aquisição de lote 

significativo de ações de emissão de companhia aberta, 

estabelece vedações e condições para a negociação de ações 



 

 

 
 

TERMO SIGNIFICADO 

de companhia aberta na pendência de fato relevante não 

divulgado ao mercado, dentre outras providências. 

Instrução CVM 359/02 

Instrução nº 359, emitida pela CVM em 22 de janeiro de 2002, 

conforme alterada. Dispõe sobre a constituição, a 

administração e o funcionamento dos ETF. 

Instrução CVM 384/03 

Instrução nº 384, emitida pela CVM em 17 de março de 2003, 

conforme alterada. Dispõe sobre a atividade de formador de 

mercado para valores mobiliários em Bolsa de Valores ou 

Mercado de Balcão Organizado. 

Instrução CVM 391/03 

Instrução nº 391, emitida pela CVM em 16 de julho de 2003, 

conforme alterada. Dispunha sobre a constituição, o 

funcionamento e a administração dos FIP (revogada pela 

Instrução CVM 578/16). 

Instrução CVM 398/03 

Instrução nº 398, emitida pela CVM em 28 de outubro de 

2003, conforme alterada. Dispõe sobre a constituição, a 

administração, o funcionamento e a divulgação de 

informações dos FUNCINE. 

Instrução CVM 400/03 

Instrução nº 400, emitida pela CVM em 29 de dezembro de 

2003, conforme alterada. Dispõe sobre as ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários, nos mercados primário ou 

secundário. 

Instrução CVM 409/04 

Instrução nº 409, emitida pela CVM em 18 de agosto de 2004, 

conforme alterada. Dispunha sobre a constituição, a 

administração, o funcionamento e a divulgação de 

informações dos fundos de investimento (revogada pela 

Instrução CVM 555/14). 

Instrução CVM 444/06 

Instrução nº 444, emitida pela CVM em 8 de dezembro de 

2006, conforme alterada. Dispõe sobre o funcionamento de 

FIDC não-padronizados. 

Instrução CVM 472/08 
Instrução nº 472, emitida pela CVM em 31 de outubro de 

2008, conforme alterada. Dispõe sobre a constituição, a 
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administração, o funcionamento, a oferta pública de 

distribuição de cotas e a divulgação de informações dos FII. 

Instrução CVM 476/09 

Instrução nº 476, emitida pela CVM em 16 de janeiro de 2009, 

conforme alterada. Dispõe sobre as ofertas públicas de valores 

mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação 

desses valores mobiliários nos mercados regulamentados. 

Instrução CVM 483/10 

Instrução nº 483, emitida pela CVM em 6 de julho de 2010, 

conforme alterada. Dispõe sobre a atividade de analista de 

valores mobiliários. 

Instrução CVM 497/11 

Instrução nº 497, emitida pela CVM em 3 de junho de 2011, 

conforme alterada. Dispõe sobre a atividade de agente 

autônomo de investimento. 

Instrução CVM 521/12 

Instrução nº 521, emitida pela CVM em 25 de abril de 2012, 

conforme alterada. Dispõe sobre a atividade de classificação 

de risco de crédito no âmbito do mercado de valores 

mobiliários. 

Instrução CVM 522/12 

Instrução nº 522, emitida pela CVM em 8 de maio de 2012. 

Alterou dispositivos da Instrução CVM 409/04 (ambas 

revogadas pela Instrução CVM 555/14). 

Instrução CVM 539/13 

Instrução nº 539, emitida pela CVM em 13 de novembro de 

2013, conforme alterada (incluindo modificações 

provenientes da Instrução CVM 554/14). Dispõe sobre o 

dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e 
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Instrução CVM 542/13 

Instrução nº 542, emitida pela CVM em 20 de dezembro de 

2013, conforme alterada. Dispõe sobre a prestação de serviços 
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Instrução CVM 543/13 

Instrução nº 543, emitida pela CVM em 20 de dezembro de 
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Instrução nº 554, emitida pela CVM em 17 de dezembro de 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo do presente trabalho é fornecer uma análise descritiva dos fundos de 

investimento no Brasil, sob o prisma da necessária proteção jurídica do investidor (enquanto 

cotista, investidor em cotas de fundos de investimento), que em nosso entendimento é o 

fundamento que norteia todo o sistema, conforme se verá adiante. Optou-se por focar nas 

principais questões envolvendo os fundos de investimento, de acordo com pesquisa 

doutrinária, regulatória e da jurisprudência, empreendida pelo autor, cujo interesse por 

fundos de investimento possui cerca de 1 década, aliando sua constante prática advocatícia 

aos estudos acadêmicos sobre o tema (inclusive em seu trabalho de conclusão de concurso 

durante a graduação, que versou sobre a responsabilidade civil de administradores de fundos 

de investimento em participações).  

Desde a gênese deste projeto de mestrado, pode-se dizer que o interesse do mercado 

e dos estudiosos relativamente ao instituto dos fundos aumentou consideravelmente, com 

diversas novas regulamentações emanadas pela CVM nos últimos anos. Otavio Yazbek, ao 

prefaciar obra sobre fundos de investimento, aponta “a escassez de análises jurídicas sobre 

o tema (que vem sendo superada nos últimos tempos, com algumas novas e relevantes 

publicações)”1. Na visão deste autor, ainda há muito o que ser explorado. O tema em questão 

exige uma combinação tanto do conhecimento dogmático produzido pela ciência do direito 

como da práxis cotidiana na operacionalização das questões a ele atinentes, impondo assim 

ao estudioso a constante tarefa de conciliar os ditames da ciência jurídica com as demandas 

de um mundo cada vez mais dinâmico e globalizado, em época caracterizada pela incerteza, 

descontinuidade e mudança constante e rápida, que transforma organizações e instituições, 

além da velocidade exacerbada dos negócios.  

 A questão do direito do investidor no contexto do mercado de capitais vem ganhando 

interesse cada vez maior, em vista da interferência do Estado na organização da economia, 

aliada à “bancarização” da economia brasileira, apostando em larga medida no consumo via 

facilitação do crédito. O crédito, assim, virou uma atividade de massa, em um panorama em 

que bancos têm urgência na produtividade e concorrência acirrada. Temos assistido a uma 

economia de consumo mais acentuada e competitiva, especialmente a partir da constatação 

dos chamados “riscos sistêmicos”2 a partir de 2008.  

                                                 
1 PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção 

do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 9. 
2 Vide item 3.2.5 abaixo. 



 

 

19 

Nesse contexto, o objeto desta dissertação de mestrado é tratar do tema da proteção 

jurídica do investidor na “indústria” dos fundos de investimento, com destaque para o 

capítulo 3, que tratará dos principais problemas enfrentados e das estratégias para sua 

mitigação. Quais os critérios para se tutelar os investidores (quer os vejamos como 

“investidores-consumidores”, como defendem alguns3; quer os vejamos como investidores 

e, portanto, não-consumidores, como entendem outros4)? E, ainda, por que se quer defender 

os investidores?  

 Em meio à busca por um direito mais eficiente e justo, optamos por intitular o 

trabalho “a proteção jurídica do investidor em fundos de investimento” não sem motivo. Se 

na lei não se presumem palavras inúteis5, o mesmo pode ser dito, no mínimo, do título de 

um trabalho de pós-graduação. Pelo caráter didático e elucidativo, passaremos agora à 

análise de cada um dos termos utilizados para o título da presente obra. Ao final deste 

processo, teremos explanado e delimitado o tema a ser desenvolvido e suas limitações. 

 Inicialmente, indaga-se: por que a utilização da palavra “proteção”? Se se quer 

proteger alguém, que seja de alguma coisa. Do que se quer proteger (em nosso caso, os 

investidores)? E mais: há necessidade de se tutelar os investidores, que são por definição 

agentes superavitários, poupadores, os quais em tese já possuiriam condições econômicas 

satisfatórias e, com isso, mais acesso à Justiça, à cultura, ao consumo e a todas as benesses 

da vida capitalista, comparativamente à grande massa populacional? A resposta a todas as 

questões acima está intrinsecamente ligada com a atuação da CVM e com os princípios que 

fundamentaram a sua criação.  

 Nesse sentido, o texto aprovado em 21 de dezembro de 1978 (em voto do CMN nº 

426/78), denominado “Regulação do Mercado de Valores Mobiliários: Fundamentos e 

Princípios”6, é verdadeiramente paradigmático. Tal documento compreende os elementos 

dos quais, à época da criação da CVM, constituíram pressupostos para sua regulação, sendo 

os princípios definidos como “conceitos básicos que orientarão as políticas de regulação”. 

Os seis princípios enunciados são: (i) interesse público; (ii) confiabilidade; (iii) mercado 

eficiente; (iv) competitividade; (v) mercado livre; e (vi) proteção ao investidor. Este último, 

                                                 
3 Por exemplo: RUY, Fernando Estevam Bravin. Direito do investidor. Consumidor no mercado de capitais 

e nos fundos de investimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 26. 
4 Por todos: EIZIRIK, Nelson. Temas de direito societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 558. 
5 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 

p. 251. 
6 Disponível em 

<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/galerias/arquivo

s-historias-interativas/RegulacaoDoMercadoDeValoresMobiliarios.pdf>. Último acesso em 2 de julho de 

2015. 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/galerias/arquivos-historias-interativas/RegulacaoDoMercadoDeValoresMobiliarios.pdf
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/galerias/arquivos-historias-interativas/RegulacaoDoMercadoDeValoresMobiliarios.pdf
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no contexto do presente trabalho, merece especial atenção, motivo pelo qual transcrevemos 

seu texto: 

“6. Proteção ao Investidor. 

Com vistas a manter a confiabilidade do mercado e visando a atrair um 

contingente cada vez maior de pessoas, há necessidade de um tratamento 

equitativo a todos os que dele participem, devendo dar-se destaque especial 

ao investidor individual. Este, em face de seu menor poder econômico e 

menor capacidade de organização, precisa de proteção, de forma a 

resguardar seus interesses no relacionamento com intermediários e 

companhias, dentro da orientação de que seus riscos fiquem limitados 

apenas ao investimento realizado, sem que venha essa proteção a distorcer 

as características de risco inerentes às aplicações em valores mobiliários. 

Além disso, o investidor individual é o protagonista da maior relevância 

no processo de dispersão da propriedade e de diversificação dos centros de 

decisão, o que contribui para aumentar a eficiência do mercado.” 

A proteção jurídica do investidor serve, em verdade, para garantir a idoneidade de 

todo o sistema, que passa necessariamente pelo cuidado ao direito dos investidores.7 Em 

verdade, poder-se-ia dizer que a CVM visa, em última análise, ao atingimento de uma única 

finalidade: a proteção aos investidores.8 Conforme ensina Nelson Eizirik (et al.)9: 

“O objetivo mais apontado como o fundamental na regulação do mercado 

de capitais é o da proteção aos investidores. Com efeito, em praticamente 

todas as legislações, o objetivo essencial da regulação do mercado de 

capitais consiste na tutela dos investidores, aqueles que aplicam seus 

recursos financeiros nos valores mobiliários emitidos publicamente e 

negociados no mercado.” 

 O termo “proteção do investidor” significa o suporte jurídico aos investidores em 

mercados de negociação pública, por meio de determinadas medidas impostas a emissores 

listados/registrados de valores mobiliários, variando desde o disclosure mandatório10 até 

reformas de governança11 e restrições regulatórias. Nesse sentido, investidores são 

detentores (passivos) de valores mobiliários, que entram no e deixam o mercado ao adquirir 

                                                 
7 Cf. CEREZETTI, Sheila Christina Neder. Artigo 4º. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). 

Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 122. 
8 Cf. Processos CVM nºs RJ/2004/4558, RJ2004/4559, RJ 2004/4583 e RJ 2004/3098. 
9 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais - regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 20. 
10 Vide, a esse respeito, o item 3.3.4. 
11 Vide item 3.3.6. 
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e vender valores mobiliários. Em termos gerais, a proteção do investidor visa essencialmente 

a assegurar a precificação adequada dos valores mobiliários, adicionalmente a, no cenário 

ideal, controlar a qualidade dos valores mobiliários negociados, ao filtrar emissores de baixa 

qualidade dos mercados.12 

 Se imaginarmos um mundo hipotético de investidores experientes, arbitragem de 

preços ilimitada e informações obtidas a baixos custos, reguladores benevolentes teriam 

pouco motivo para atuar, além de meramente facilitar o preço informado, haja vista que o 

disclosure naturalmente revelaria as diferenças de qualidade entre emissores, e asseguraria 

que os valores mobiliários tenham sido integralmente precificados no mercado. Sabemos, 

porém, que nos mercados reais tais condições não são atendidas. Por tais motivos, há que se 

controlar a qualidade dos emissores.13  

Lembramos que a Lei 6.385/76, que instituiu a CVM e regula o mercado de capitais, 

traz o que segue, no tocante às atribuições da CVM (grifamos): 

“Art. 4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores 

Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de: 

I - estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores 

mobiliários; 

II - promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado 

de ações, e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social 

de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais; 

III - assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa 

e de balcão; 

IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do 

mercado contra: 

a) emissões irregulares de valores mobiliários; 

b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das 

companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores 

mobiliários. 

c) o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores 

mobiliários. 

V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a 

criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores 

mobiliários negociados no mercado; 

                                                 
12 Cf. KRAAKMAN, Reinier (et al.). The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 

2ª ed. Oxford University Press, 2009. p. 275. 
13 Cf. KRAAKMAN, Reinier (et al.). Ob. cit., p. 276. 
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VI - assegurar o acesso do público a informações sobre os valores 

mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido; 

VII - assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no 

mercado de valores mobiliários; 

VIII - assegurar a observância no mercado, das condições de utilização de 

crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.” 

 Trata-se de um dispositivo programático14, ou seja, com o objetivo de instituir 

determinadas diretrizes aos reguladores, fixando parâmetros para a formulação de políticas 

públicas na área, consoante dispositivos constitucionais. Dentre tais diretrizes, podemos 

seguramente afirmar que a proteção jurídica do investidor é um dos pilares e objetivos da 

regulação do mercado de capitais e dos fundos de investimento.15  Vale notar que, 

conforme Siegfried Kümpel16, o termo “proteção do investidor” tem um duplo sentido, 

podendo significar (i) a proteção do conjunto dos investidores (público investidor), incluindo 

aqueles que adquirirão valores mobiliários somente no futuro (investidores em potencial), 

como também (ii) a proteção dos interesses individuais de cada investidor. 

 A IOSCO, em seu estudo “Objetivos e Princípios da Regulação da Regulação de 

Valores Mobiliários”17, estabeleceu 38 princípios para a regulação do mercado de valores 

mobiliários, que por sua vez decorrem dos seguintes 3 princípios fundamentais: 

(i) proteção do investidor; 

(ii) assegurar que os mercados sejam justos, eficientes e transparentes; e 

(iii) reduzir o risco sistêmico. 

 Na realidade, a equidade dos mercados, mediante mercados justos, eficazes e 

transparentes, bem como a redução do risco sistêmico, estão estreitamente ligadas à proteção 

dos investidores. 

 Aos que ainda possam se questionar sobre o real fundamento desta proteção, 

lembramos que o mercado de capitais brasileiro se insere como parte integrante do Sistema 

Financeiro Nacional, regulado pela Constituição Federal em seu Capítulo IV do Título VII 

                                                 
14 Cf. GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sobre o poder disciplinar da CVM. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, nº 43. São Paulo: RT, 1983, p. 66. 
15 Cf. PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como 

proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 15. 
16  Direito do mercado de capitais – do ponto de vista do direito europeu, alemão e brasileiro – introdução. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp. 36-37. 
17 A lista de objetivos e princípios da IOSCO encontra-se disposta na forma do Anexo A à presente 

dissertação, tendo em vista a sua importância no contexto deste estudo. Sempre que nos referirmos aos 

objetivos e princípios da IOSCO ao longo deste trabalho, favor se referir ao Anexo A. Estudo disponível 

em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD359-Portuguese.pdf>. Último acesso em 16 de 

dezembro de 2016. 
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(“Da Ordem Econômica e Financeira”). Nesse contexto, tem especial relevância o art. 19218, 

pelo qual o legislador constitucional determinou, como finalidades a serem alcançadas por 

um Sistema Financeiro Nacional: “promover o desenvolvimento equilibrado do país” e 

“servir aos interesses da coletividade. Roberto Quiroga Mosquera, em obra que destaca os 

princípios informadores do direito do mercado financeiro e de capitais, destaca a função do 

mercado de capitais de incentivar e intensificar o fluxo de capitais na comunidade, na medida 

em que os detentores de recursos financeiros (poupadores) necessitem ou desejem aplicá-los 

em alguma atividade econômica. Caso contrário, o capital acumulado (poupança) se 

deterioraria e pereceria, de modo que é imperioso que o agente superavitário (investidor) 

transfira tais recursos a terceiros que necessitem de capital ou financiamento (agentes 

deficitários). Conforme referido autor: 19 

“Com maior razão, mediante comandos normativos protetores do referido 

fluxo de capitais poderão os agentes e participantes do Sistema Financeiro 

Nacional servir aos interesses da coletividade. Um mercado de crédito 

eficiente e que dê oportunidade àqueles sedentos de capitais, implicará uma 

realidade econômica mais competitiva, mais justa. Um mercado de capitais 

dinâmico, com a troca de recursos financeiros entre seus participantes 

atenderá, de igual maneira, o objetivo pretendido pelo legislador 

constitucional, qual seja, fazer o bem comum; servir a comunidade 

brasileira.” 

 Por aí se vê a importância de se proteger, sim, o investidor. Ao fazê-lo, está se 

protegendo na realidade o mercado como um todo, e fomentando a atividade econômica de 

modo que todos se beneficiem, tanto agentes superavitários quanto deficitários. E, com isso, 

superamos inclusive a preocupação inicial quanto a uma suposta contradição entre 

defendermos a proteção ao investidor em um País com tantas outras figuras carentes de 

proteção. A proteção ao investidor não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas para 

um meio para um bem maior, dado que ao se investir tem-se como consequência mais renda, 

mais empregos e, com isso, melhores condições de vida à população. O trabalho 

empreendido consistirá, assim, em delimitar mediante quais critérios, em que condições e 

                                                 
18 “Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 

do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 

cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação 

do capital estrangeiro nas instituições que o integram.” 
19 Os princípios informadores do direito do mercado financeiro e de capitais. In: MOSQUERA, Roberto 

Quiroga (org.) Aspectos atuais do direito no mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Dialética, 1999, 

p. 264. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art192
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com o uso de quais instrumentos o investidor deverá ser protegido, além dos riscos a tal 

proteção. 

 Na sequência, poder-se-ia questionar a inclusão do termo “jurídica” ao lado de 

“proteção”. A primeira e óbvia constatação é que, pelo fato de este trabalho se inserir no 

programa de pós-graduação de uma faculdade de direito, o enfoque que será dado a esta 

proteção deverá ser, necessariamente, jurídico. Sabemos que, muito embora estejamos 

cuidando de um tema que envolve necessariamente ciências como Economia, Finanças, 

Administração, Ciências Contábeis e outras, o enfoque a ser adotado em nosso trabalho, 

sempre que possível, buscará seguir uma linha essencialmente jurídica, fundamentalmente 

sob a ótica do Direito Comercial. Não quer isto significar, contudo, que estaremos alheios 

ao tratamento multidisciplinar que, a nosso ver, deve informar qualquer análise, inclusive a 

jurídica, especialmente considerando a multidisciplinaridade do tema deste trabalho.20 

 A segunda constatação é que o termo “jurídico”, definido como “relativo ou 

pertencente ao direito”21, foi propositalmente utilizado com o intuito de abranger o fenômeno 

do direito como um todo, em todas as suas facetas. Caso utilizássemos o termo “legal”, por 

exemplo, em um sentido literal estaríamos restritos à legislação subjacente. A locução 

“proteção jurídica” visa, assim, a considerar as diversas fontes do direito que constituem 

substrato para a devida proteção do investidor: legislação, regulamentação, jurisprudência, 

costumes, doutrina, princípios gerais de direito etc. A pesquisa empreendida neste trabalho 

objetivará abranger todo o fenômeno jurídico e o direito como uma experiência22 humana, 

vivenciada por todos, prática, não ficando meramente restrita aos textos legais.  

 Superada a expressão “proteção jurídica”, analisaremos agora o uso do termo 

“investidor”. Este deve ser tido como o já aludido agente superavitário, que possui recursos 

econômicos disponíveis para aplicação no mercado (investimento). Na moderna economia 

de mercado, há uma multiplicidade de agentes econômicos (governo, empresas, unidades 

familiares, indivíduos etc.) com intensões diversas de investimento e poupança, que podem 

ser divididos em: (i) agentes superavitários, cuja capacidade de poupança supera as suas 

                                                 
20 Tive a oportunidade de chamar a atenção para uma necessária visão interdisciplinar e a importância da 

economia em relação aos efeitos gerados por normas e decisões judiciais, conforme artigo publicado no 

Portal Migalhas em 08/12/2016, intitulado “O custo dos direitos, ou mais economia e menos direito”, 

disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI250124,11049-

O+custo+dos+direitos+ou+mais+economia+e+menos+direito>. Último acesso em 16 de dezembro de 

2016. 
21 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1978, p. 813.  
22 Cf. REALE, Miguel. O direito como experiência - introdução à epistemologia jurídica. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1999. 
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necessidades de investimento e (ii) agentes deficitários, cujas pretensões de investimento 

excedem a sua capacidade de geração de poupança.23  

 A figura do investidor será objeto de análise ao longo do presente estudo, uma vez 

que constitui figura-chave para o entendimento de quem se quer tutelar. Em princípio, 

qualquer indivíduo ou entidade tem condições de se tornar um investidor (ressalvados casos 

como valores mobiliários ofertados para investidores profissionais ou qualificados, ou para 

um público alvo determinado), e o faz no momento da a subscrição/aquisição de valores 

mobiliários, sejam ações, cotas de fundos de investimento, debêntures, ou qualquer outro 

item definido como tal nos termos do artigo 2º da Lei 6.385/7624. Por esse motivo, pode-se 

até mesmo falar em um certo direito difuso e coletivo da proteção aos investidores no 

mercado de capitais, objeto inclusive de regramento próprio, tal como a Lei 7.913/89. 

 A noção de investidor será esmiuçada neste plano de trabalho, essencialmente se 

levarmos em conta as recentes alterações regulatórias da CVM no tocante aos diferentes 

tipos de investidores. Isto pois não faz sentido que tenham o mesmo tratamento jurídico, por 

exemplo, (i) investidores ocasionais, pessoas físicas, clientes bancários que não realizam 

qualquer atividade empresarial/negocial com profissionalidade, e (ii) private equities, 

fundos de pensão ou grandes empresas que fazem aplicações em fundos de investimento 

para dinamizar o seu negócio, com profissionalidade. Trata-se de adequação ao princípio da 

isonomia, na clássica lição de Rui Barbosa25 em sua Oração aos Moços. 

 A questão torna-se ainda mais interessante devido à recente alteração regulatória de 

forma a se criar um tipo adicional de investidor: o assim chamado “investidor profissional”, 

ao lado do “investidor qualificado” e do simples “investidor”. Este conceito foi 

                                                 
23 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais - regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 2. 
24 “Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; 

II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores 

mobiliários referidos no inciso II; III - os certificados de depósito de valores mobiliários; IV - as cédulas 

de debêntures; V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento 

em quaisquer ativos; VI - as notas comerciais; VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, 

cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII - outros contratos derivativos, independentemente 

dos ativos subjacentes; e IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 

investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive 

resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.” 
25 “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se 

desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira 

lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a 

iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.” (Oração aos 

Moços. 5ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997.) 
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implementado por meio da Instrução CVM 554/14, a qual, dentre outras alterações, alterou 

a Instrução CVM 539/13, com vigência a partir de 1º de outubro de 2015.26 

Vemos, assim, que o momento é extremamente profícuo para uma análise 

pormenorizada do que se deve entender por investidor, qual o perfil de cada um, o que se 

pretende tutelar e de que modo, dentre outros pontos importantíssimos, e vai totalmente em 

linha com a preocupação em curso pela autoridade regulatória brasileira. O tema a que se 

propõe estudar buscará, nesse contexto, realizar uma profunda pesquisa a esse respeito, 

valendo o autor inclusive das mais recentes discussões globais atinentes ao tema, por parte 

da IOSCO e outros organismos internacionais. 

Por fim, acrescemos ao título a locução “em fundos de investimento”, para delimitar 

o campo de nossa pesquisa. Conforme acima exposto, pode ser conceituado como investidor 

qualquer indivíduo que, atendendo aos requisitos necessários, subscreva/adquira valores 

mobiliários. No trabalho empreendido, entretanto, ainda que a análise do “investidor” deva 

ser necessariamente esmiuçada, estará adstrita aos fundos de investimento, ou melhor, ao 

investidor em cotas de fundos de investimento (cotista). O foco de todo o presente plano de 

trabalho é justamente na figura jurídica dos “fundos de investimento”, objeto de regramento 

próprio. Avaliaremos, assim, a proteção jurídica que deve ser conferida ao investidor 

enquanto cotista de fundo de investimento. Não será avaliada a proteção do investidor 

enquanto detentor de outros valores mobiliários que não cotas de fundos de investimento 

(artigo 2º, V, da Lei 6.385/76). Naturalmente, isso não impede que comparações ou a análise 

de estruturas similares a fundos de investimento sejam objeto de estudo, desde que úteis para 

o tema ora delimitado.  

Dessa forma, o capítulo 1 do trabalho tratará da rede de proteção jurídica do 

investidor em fundos de investimento no Brasil, chamando a atenção para a crescente 

dimensão do instituto, mediante a utilização de dados públicos da indústria, para na 

sequência delinear, item a item, os principais tipos de fundos de investimento e também os 

principais agentes econômicos envolvidos em uma estrutura de fundo de investimento. O 

capítulo 2, por sua vez, conterá uma análise crítica dos principais debates existentes 

relativamente a fundos, de acordo com a pesquisa acadêmica realizada e a experiência prática 

do autor, destacando-se: (i) a discussão acerca da natureza jurídica do instituto; (ii) a 

responsabilidade do administrador e gestor de fundos; e (iii) as correntes existentes quanto 

                                                 
26 Para a análise da diferenciação e do perfil do investidor no Brasil, vide item 1.3.1 abaixo. 
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à aplicação (ou não) do CDC a fundos de investimento. Toda esta análise crítica terá como 

pano de fundo avaliar de que forma os investidores em fundos estariam melhor protegidos. 

O capítulo 3, por sua vez, é central na medida em que, após delinear o conceito de 

risco e sua importância no mercado de capitais, passará a analisar cada um dos principais 

problemas existentes e principais estratégias para mitigá-los. Sempre que possível, o autor 

buscará enriquecer a pesquisa com casos práticos a fim de ilustrar os conceitos abordados e 

as discussões, além da utilização da doutrina estrangeira cabível.   

Após o empreendimento dos estudos e pesquisas cabíveis, espera-se, mediante a 

elaboração de dissertação, poder contribuir para uma adequada e pormenorizada descrição 

da proteção jurídica que deve ser conferida aos investidores em cotas de fundos de 

investimento, considerando a enorme importância que deve ser dada a este mercado, o qual 

movimenta vultosa quantia de recursos de investidores que acessam o mercado de capitais 

brasileiro e necessitam de uma tutela adequada. Nosso objetivo é contribuir para elucidar a 

matéria, com a atenção e o cuidado devidos no contexto de uma dissertação de mestrado, a 

fim de propiciar um direito mais eficiente e justo para o mercado de capitais brasileiro como 

um todo.  
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1. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: DIMENSÃO, 

DADOS, TIPOS E AGENTES ECONÔMICOS, FORMANDO UMA 

REDE DE PROTEÇÃO JURÍDICA DO INVESTIDOR 

 

1.1. Dimensão dos fundos de investimento: dados da “indústria” 

 

Poucos institutos, ou talvez nenhum outro, alcançaram tanta importância na vida 

econômica de nosso País e ocuparam, por outro lado, tão pouco espaço nos veículos de 

produção científica da dogmática jurídica, quanto os fundos de investimento. Dificilmente 

estaremos diante de tema mais interessante e complexo, com uma multiplicidade de feixes 

de relações internas e externas a suscitar minuciosa indagação de seu alcance e efeitos, sem 

embargo do aspecto econômico e social que o envolve. É interessante notar que Tullio 

Ascarelli, nos anos 1950, já aconselhava o estudo do regime dos fundos de investimento, 

recomendando especial atenção ao regime jurídico do Direito americano sobre os fundos 

abertos, prevendo sua difusão na Europa.27 No mesmo sentido, Osmar Brina Corrêa-Lima28 

aponta que “[j]á surgiram e continuam a surgir muitos fundos de investimento. Apesar disso, 

persiste notável deficiência em sua abordagem jurídica, no Brasil: legislação ainda 

inadequada; doutrina e jurisprudência escassas e lacunosas.” No mesmo sentido, Renato Luis 

Bueloni Ferreira29 aponta que: 

“O volume de recursos investidos nos diversos tipos de fundos de 

investimentos no Brasil não corresponde à atenção dispensada pelos 

operadores do direito a esse conjunto de instrumentos financeiros. A 

doutrina jurídica parece descuidar do tema no Brasil, razão pela qual a 

bibliografia ainda é escassa e muitas questões permanecem pouco 

discutidas e distantes de uma pacificação, tal como a natureza jurídica do 

fundo e a responsabilidade dos investidores.” 

                                                 
27 Ricardo de Santos Freitas narra em sua obra (Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2006) “que o aconselhamento do Prof. Tullio Ascarelli teria sido dado a Fernando Sánchez 

Calero, professor titular da Universidade Complutense de Madri”, conforme trecho citado em TAPIA 

HERMIDA, A. J., Prólogo. In: Sociedades y fondos de inversión y fondos de titularización. Madrid: 

Dykinson, 1998. 
28 CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012, p. 11. 
29 Fundos e Clubes de Investimento. In: SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de. (Org.). Mercado de Capitais. 

São Paulo: Saraiva, 2013, v. 1, pp. 169-204. 
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Otavio Yazbek30, ao prefaciar interessante obra sobre o tema, tenta explicar (“com 

uma constatação que já começa a se tornar repetitiva”) os motivos para a escassez de 

produção jurídica envolvendo fundos de investimento — que gira muitas vezes apenas no 

debate sobre a natureza jurídica dos fundos —, paradoxalmente à relevância cada vez maior 

da indústria dos fundos de investimento, tendo em vista os seguintes principais fatores: 

(i) temas econômicos, ligados aos mercados financeiro e de capitais, têm sido 

relegados a um segundo plano na doutrina comercialista brasileira; 

(ii) não existe base legal muito extensa a respeito dos fundos de investimento; e 

(iii) a maioria das questões atinentes a fundos está sujeita a atividade 

regulamentar, o que torna a análise mais flexível. 

Em relação ao 3º ponto acima, na esfera tributária as alterações legislativas e 

regulatórias tornam ainda mais difícil o objeto de estudo, conforme aponta Rodrigo de 

Madureira Pará Diniz em recentíssima obra reeditada31: 

“se a tomada de decisões relativas a investimentos financeiros já é, por si 

só, complexa em qualquer parte do mundo, seguramente as frequentes 

mudanças nas regras fiscais brasileiras representam um importante 

elemento – infelizmente, inibidor e problemático – levado em consideração 

na avaliação sobre a realização de investimentos no país.” 

Os fundos de investimento têm se consolidado como um veículo de investimento que 

paulatinamente vem ganhando maior dimensão no âmbito do mercado de valores mobiliários 

brasileiro, o que se deve, em grande parte, a três fatores que muito contribuem para a 

segurança institucional proporcionada pelos fundos:  

(i) acesso a modalidades de investimento que, pelo volume de recursos envolvidos, 

não estariam ao alcance dos investidores individuais, especialmente os de menor 

capacidade financeira;32 

(ii) diluição, entre os participantes, dos custos de administração da carteira que, 

normalmente, não são acessíveis aos investidores individualmente; e  

                                                 
30 FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coords.). Fundos de investimento – aspectos 

jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 9-10. 
31 Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários e questões controversas em matéria fiscal. 

2ª ed. São Paulo: Almedina, 2016, p. 9. 
32 No mesmo sentido, Siegfried Kümpel aponta a vantagem dos fundos de “disponibilizar a uma parcela maior 

da população, principalmente, na aquisição de valores mobiliários, as vantagens outrora usufruídas somente 

pelos detentores de grandes patrimônios”, e “objetiva tradicionalmente a concentração dos recursos de 

pequenos investidores disponíveis para investimento” (Direito do mercado de capitais – do ponto de vista 

do direito europeu, alemão e brasileiro – introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, pp. 196-197). 
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(iii) segurança ao investidor da comodidade de ter os seus investimentos geridos 

profissionalmente, sem que ele tenha que dominar a utilização de sofisticado 

instrumental de análise e acessar diferentes fontes de informação, requeridas para 

a gestão profissional de uma carteira de investimentos. 

Fundos de investimento não possuem personalidade jurídica, sendo representados 

por uma instituição administradora, devidamente cadastrada perante a CVM para a prática 

da administração de carteira de valores mobiliários33. Embora não tenham personalidade 

jurídica, o fundo de investimento possui: 

(i) capacidade processual34; 

(ii) patrimônio próprio;35 

(iii)  escrituração contábil própria36; e 

(iv) órgão representativo dos investidores, que é a assembleia geral de cotistas, 

com caráter deliberativo restrito37 e sem funções executivas. 

 Para Francisco Satiro de Souza Junior38, a estrutura de um fundo de investimento 

sustenta-se em três pilares:  

(a) regime fiscal específico, de “pass-through”, ou seja, o fundo não sobre 

tributação de imposto de renda, mas sim seus quotistas, quando da 

movimentação financeira; 

(b) administração regulada, consoante as normas emitidas pela CVM; e 

(c) segregação de patrimônio para estabilização do investimento. 

Com efeito, Félix Ruiz Alonso39 afirma que a maneira prática, comercialmente 

falando, de se conseguir maior segurança, rentabilidade e liquidez, consiste em (i) somar 

                                                 
33 Vide item 1.3.2 abaixo. 
34 Nos termos do artigo 92, III, da Instrução CVM 555/14, o administrador deve “empregar, na defesa dos 

direitos do cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para 

assegurá-los, e adotando as medidas judiciais cabíveis.” 
35 O artigo 2º, XXXVII, da Instrução CVM 555/14 define patrimônio líquido (do fundo) como “a diferença 

entre o total do ativo realizável e do passivo exigível”. 
36 Nos termos da Instrução CVM 555/14: [a]rt. 61. O fundo deve ter escrituração contábil própria, devendo 

as suas contas e demonstrações contábeis ser segregadas das do administrador.” 
37 Nos termos da Instrução CVM 555/14: “[a]rt. 66. Compete privativamente à assembleia geral de cotistas 

deliberar sobre: I – as demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador; II – a substituição do 

administrador, gestor ou custodiante do fundo; III – a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a 

liquidação do fundo; IV – o aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou das taxas 

máximas de custódia; V – a alteração da política de investimento do fundo; VI – a emissão de novas cotas, 

no fundo fechado; VII – a amortização e o resgate compulsório de cotas, caso não estejam previstos no 

regulamento; e VIII – a alteração do regulamento, ressalvado o disposto no art. 47.” 
38 Constrição judicial sobre ativos de fundos de investimento em participações. In: Direito empresarial – 

estudos em homenagem ao Professor Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. São Paulo: Ed. IASP, 2015. pp. 

563-570. 
39 Os fundos de investimento. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, vol. 10, n. 

1. São Paulo: RT, 1971, p. 62. 
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esforços, com várias pessoas que realizam investimentos, e (ii) distribuir os riscos da baixa 

rentabilidade de determinadas ações, ao investir não apenas em uma empresa, mas em várias, 

de maneira que a alta rentabilidade de algumas compense o baixo fruto de outras, atingindo-

se, assim, um resultado médio satisfatório e uma segurança, sem dúvida, também maior.  

Roberto Quiroga Mosquera,40 na mesma linha, entende que as pessoas estarão 

fazendo suas aplicações de forma indireta ou, ainda, coletiva, dado que as inversões 

financeiras se farão mediante a comunhão de recursos de várias pessoas e não de apenas 

uma. Nelson Eizirik (et al.),41 por sua vez, ensina que o fundo de investimento, ao permitir 

a aplicação de recursos de pequeno volume e proporcionar o acesso a uma administração e 

gestão especializadas, constitui um dos mais notáveis e democráticos instrumentos de 

alocação da poupança dos investidores, muitas vezes não afeitos à complexa dinâmica do 

mercado financeiro. No mesmo, sentido Jairo Saddi42 entende que: 

“[c]om o objetivo de maximizar os retornos e reduzir os custos, os agentes 

econômicos optam por uma atuação em bloco; a gestão de indivíduos 

especializados e as vantagens obtidas pela movimentação de um grande 

volume de dinheiro possibilitam melhores condições para uma 

diversificação maior dos riscos e a eventual maximização dos resultados. 

Os fundos colocam-se como boa opção de investimento, não somente para 

minimizar a assimetria de informações, como também, e principalmente, 

em razão da necessária especialização (por exemplo, para aqueles que não 

dispõem de tempo para isso). 

 Em artigo de Ricardo de Santos Freitas,43 é corroborado que as estatísticas 

demonstram o enorme crescimento do segmento de fundos de investimento no Brasil e no 

mundo, devido à sua força de captação de poupança coletiva e à elevada capacitação técnica 

de seus administradores e gestores. Afinal, o investidor individual encontra-se diante de uma 

árdua tarefa: (i) identificar e compreender todos os investimentos disponíveis no mercado; 

(ii) acompanhar toda a carga de informação que é disponibilizada diariamente e que, em 

maior ou menor grau, interfere na valorização ou na performance dos produtos financeiros; 

e (iii) analisar os riscos de cada investimento, tanto em relação a mercado quanto em relação 

a crédito. É nesse contexto que os fundos de investimento ganham espaço, pois, através da 

                                                 
40 Tributação no Mercado Financeiro e de Capitais. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 1999, p. 244. 
41 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 

Capitais - Regime Jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 81. 
42 Uma Lei Única para os fundos de investimento. Carta Forense. São Paulo, 01.08.2005. 
43 Responsabilidade Civil dos Administradores de Fundos de Investimento. In: Aspectos Atuais do Direito do 

Mercado Financeiro e de Capitais. MOSQUERA, Roberto Quiroga (org.). São Paulo: Dialética, 1999, pp. 

232-234. 
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aplicação em um fundo, o investidor transfere a um profissional especializado a 

responsabilidade pela gestão de seus recursos. Mediante (i) a constituição do fundo de 

investimento como entidade jurídica separada; (ii) a existência de um tripé constituído por 

gestor, administrador e custodiante; e (iii) a transparência informacional, temos uma sólida 

base que garante a segurança institucional das aplicações em fundos de investimentos no 

Brasil. 

Os “fundos” de investimento são objeto de regulação expressa no Brasil desde a 

Portaria nº 309, de 30 de novembro de 195944, do Ministério da Fazenda, que autorizava as 

sociedades de crédito, financiamento e investimento a constituir “fundos em conta de 

participação ou em condomínio”. Em 1965, com a edição da Lei 4.728/65, os fundos 

passaram a ser regulados pelo BACEN45 até a edição da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 

2001 – que consagrou as cotas de fundos de investimento como valores mobiliários 

(inclusive as cotas dos fundos de investimento anteriormente regulados pelo BACEN) –, 

quando então a CVM passou a regulá-los.46  

Ousamos dizer que, se houve um instituto que exerceu maior influência, dinamismo 

e poder de transformação na economia brasileira nas últimas duas décadas, este 

indubitavelmente seria o fundo de investimento. 

 Otavio Yazbek, no mesmo sentido, entende que: 

“[...] um número cada vez maior de investidores pessoas físicas chegou ao 

mercado, seja diretamente, seja operando por meio de fundos de 

investimento. [...] Refina-se e complexifica-se a indústria de fundos de 

investimento, seja pela existência de um número maior de investidores, 

seja pela valorização de figuras como a do gestor.”47 

                                                 
44 Há autores que apontam que fundos de investimento já existiam desde a década de 1940 no Brasil sob 

formas associativas, porém sem o devido arcabouço jurídico (v. ALONSO, Felix Ruiz. Ob. cit., p. 65). 

Peter Ashton, por sua vez, destaca a criação do Fundo de Investimento Crescindo em 1957, da Internacional 

Basic Economic Corporation (grupo Rockefeller), como um marco na estrutura de investimentos do Brasil. 

(Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S.A., 1963, pp. 42-43). 
45 “Art. 29. Compete ao Banco Central autorizar a constituição de bancos de investimento de natureza privada 

cujas operações e condições de funcionamento serão reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, 

prevendo: [...] V - a permissão para administração dos fundos em condomínio de que trata o art. 50;” “Art. 

50. Os fundos em condomínios de títulos ou valôres mobiliários poderão converter-se em sociedades 

anônimas de capital autorizado, a que se refere a Seção VIII, ficando isentos de encargos fiscais os atos 

relativos à transformação.” 
46 Para a história e a evolução do instituto dos fundos de investimento no Brasil (que não é o foco do presente 

trabalho), recomendamos os estudos pioneiros de Oscar Barreto Filho (Regime jurídico das sociedades de 

investimentos. São Paulo: Max Limonad, 1956); Peter Ashton (Companhias de Investimentos. Rio de 

Janeiro: Edições Financeiras S.A., 1963) e Félix Ruiz Alonso (Os fundos de investimento. Revista de 

Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, vol. 10, n. 1. São Paulo: RT, 1971). 
47 CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 

6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 21. 



 

 

33 

 No estudo intitulado “Planejamento Estratégico – Construindo a CVM de 2023”48, é 

apontado que há dez anos o mercado de capitais brasileiro era marcado pelas ações, 

debêntures, e pelos fundos tradicionais regidos pela Instrução CVM 409/04. Diante da nova 

realidade social e econômica no país, novos produtos surgiram, entre eles FII, FIDC e 

certificados de recebíveis imobiliários (CRI). No mesmo sentido, em recente obra 

internacional49 é apontado que a base tradicional de investidores de fundos de investimento 

(investidores institucionais sofisticados, como fundos de pensão) tem migrado globalmente 

para novos participantes, de maneira gradual, incluindo family offices, indivíduos de alto 

patrimônio etc. E, como tal, a complexidade dos fundos se intensifica. 

 De acordo com o Anuário da Indústria de Fundos de Investimento de 2016, elaborado 

em iniciativa conjunta da ANBIMA com o Centro de Estudos em Finanças da Fundação 

Getúlio Vargas (“Anuário”)50, o patrimônio total da indústria saiu de R$ 740 milhões em 

2005 para R$ 3 trilhões em 2015, o que equivale a aproximadamente 50% do PIB (produto 

interno bruto) nacional, estimado em cerca de R$ 5,9 trilhões em 2015. A CVM51 estima que 

tal crescimento seguirá, de modo que o tamanho da indústria de fundos poderá ultrapassar o 

montante de R$ 4 trilhões. 

Ainda, referido montante equivale a mais de 14 mil fundos de investimento, 

conforme gráfico a seguir: 

 

                                                 
48 Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/estrategico/Planejamento_estr

ategico_CVM_2013_2023.pdf>. Último acesso em 10 de dezembro de 2016. 
49 Cf. ALABASTER, Tom (org.). Global investment funds: a practical guide to structuring, raising and 

managing funds. Londres: Globe Law and Business, 2016, p. 5. 
50 Disponível em <http://cef.fgv.br/sites/cef.fgv.br/files/Anuario_FGV%202016_internet.pdf>. Último 

acesso em 7 de setembro de 2016. 
51 Cf. “Planejamento Estratégico – Construindo a CVM de 2023”. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/estrategico/Planejamento_estr

ategico_CVM_2013_2023.pdf>. Último acesso em 10 de dezembro de 2016. 
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Fonte: Anuário da Indústria de Fundos de Investimento de 2016. 

 

 Em relatório divulgado pela ANBIMA, temos que em julho de 2016 o total do 

patrimônio de fundos de investimento no Brasil já havia superado a marca de R$ 3,24 

trilhões.52 

Em outro gráfico constante do Anuário, é surpreendente a evolução do patrimônio 

total dos fundos de investimento, considerando-se desde 1972 até 2015: 

 

 

Fonte: Anuário da Indústria de Fundos de Investimento de 2016. 

 

 

                                                 
52 Disponível em: <http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estatisticas/Consolidado-Historico-de-

Fundos-de-Investimento/Pages/Consolidado-Historico-de-Fundos-de-Investimento.aspx>. Último acesso 

em 16 de setembro de 2016. 
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De acordo com relatório consolidado histórico da ANBIMA tendo por base dados de 

julho de 2016,53 em julho de 2016 tínhamos 14.695 (quatorze mil, seiscentos e noventa e 

cinco) fundos de investimento, divididos da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima demonstra que haveria mais de 7 mil fundos multimercado (FIM), 

seguidos por fundos de renda fixa e então fundos de ações (FIA). Tendo em vista que tais 3 

(três) tipos de fundos geralmente são os mais comuns no segmento do varejo, muitas vezes 

ofertados por um gerente bancário para pequenos investidores que possuem conta corrente 

no mesmo banco, faz sentido que o maior número de fundos constituídos se enquadre em 

tais categorias, para fazer frente à capilaridade de redes bancárias e para oferecer diferentes 

modalidades de investimento, de acordo com o perfil de cada investidor (suitability).  

 Sob outro enfoque, tendo por referência o patrimônio líquido dos fundos de 

investimento à luz da classificação ANBIMA (cujo total era de R$ 3,246 trilhões em julho 

de 2016), chegamos ao seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Vide <http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estatisticas/Consolidado-Historico-de-Fundos-

de-Investimento/Pages/Consolidado-Historico-de-Fundos-de-Investimento.aspx>. Último acesso em 23 de 

setembro de 2016. 
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Ou, em outro formato: 

 

 

 

 

Ademais, ainda conforme Anuário acima referido, a conjugação de (i) assimetria 

tributária dos fundos comparativamente a outros instrumentos financeiros isentos de 

tributação (com destaque para LCA e LCI), (ii) aversão a riscos por parte do investidor diante 

do atual cenário econômico incerto no Brasil e (iii) altas taxas de juros levou a captação de 

novos recursos a patamares muito baixos nos últimos anos, conforme o gráfico a seguir: 

Fundos de Investimento - PL em R$ milhões 
(dados da ANBIMA de julho de 2016)

Renda Fixa Ações Multimercado Cambial
Previdência ETF FIDC FIP
FII Off shore

 R$ -

 R$ 200.000,00

 R$ 400.000,00

 R$ 600.000,00

 R$ 800.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.200.000,00

 R$ 1.400.000,00

 R$ 1.600.000,00

 R$ 1.800.000,00

Fundos de Investimento - PL em R$ milhões 
(dados da ANBIMA de julho de 2016)
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Fonte: Anuário da Indústria de Fundos de Investimento de 2016. 

 

Pela interpretação dos gráficos acima, verificamos que o perfil do investidor 

brasileiro é conservador, uma vez que mais de R$ 1,5 trilhão de ativos encontram-se 

aplicados em fundos de renda fixa, seguido por fundos multimercados (estes sim, mais 

próprios àqueles com perfil agressivo), e então fundos de previdência (novamente, 

encaixando-se em um perfil conservador).  

Em todos os gráficos acima, seja em relação ao número de fundos de investimento 

constituídos ou em relação ao total de patrimônio líquido sob sua gestão, notamos que ainda 

é relativamente baixa a adesão a produtos mais sofisticados, como é o caso dos assim 

chamados fundos estruturados (ETF, FIDC, FIP e FII). Embora esta constatação tenha um 

certo caráter negativo diante de uma relativa falta de sofisticação dos produtos oferecidos 

(em números absolutos), tal dado não surpreende uma vez que o investidor brasileiro ainda 

não possui familiaridade com as peculiaridades dos fundos de investimento. Também 

pudera: a maioria dos brasileiros segue investindo na poupança, seja por comodidade ou 

mesmo ignorância. Há pesquisas no sentido de que 69,50%54 dos brasileiros preferem aplicar 

seu dinheiro na poupança, parecendo não aproveitar o fato de o Brasil ser um País com taxas 

de juros tão altas.  

De qualquer maneira, o Anuário acima referido sinaliza 3 fatores que poderão 

impulsionar a diversificação e captação dos fundos de investimento no futuro próximo, 

sendo: 

(i) a utilização de plataformas digitais para a distribuição de investimentos;55 

                                                 
54 Conforme <http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/por-medo-de-riscos-brasileiro-continua-

apegado-a-poupanca>. Último acesso em 29 de setembro de 2016. 
55 Destacamos, por exemplo, o papel chave conferido às plataformas eletrônicas na minuta de regulamentação 
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(ii) a utilização de plataformas abertas para investidores de varejo; e 

(iii) o bônus demográfico previsto para o Brasil, com o crescimento da população 

economicamente ativa até 2020. 

 Podemos dizer que, do ponto de vista do regulador, a CVM está atenta à 

popularização dos fundos de investimento, bem como à necessária proteção do investidor. 

Em verdade, desde o início do presente trabalho, as principais regulamentações a respeito 

do instituto foram inteiramente reformuladas, incluindo, sem limitação: 

(i) a Instrução CVM 409/04, principal normativo que regulava todos os fundos 

de investimento, foi integralmente revogada pela Instrução CVM 555/14, a 

partir de 1º de outubro de 2015;  

(ii) por conseguinte, a definição de “investidor qualificado”, antes contida no 

artigo 109 da Instrução acima, foi não apenas alterada como também 

aprimorada para incluir a figura do “investidor profissional”, nos termos da 

Instrução CVM 554/14; 

(iii) a Instrução CVM 539/13 por sua vez, promoveu o dever de verificação da 

adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (suitability), 

que poderá ser uma verdadeira revolução silenciosa no mercado; 

(iv) a Instrução CVM 306/99, a qual dispunha sobre a administração de carteira 

de valores mobiliários (ou seja, regulava as atividades de administradores e 

gestores de fundos de investimento), foi integralmente revogada pela 

Instrução CVM 558/15; 

(v) a Instrução CVM 391/03, que regulava os fundos de investimento em 

participações (FIP) foi revogada e substituída integralmente pela nova 

Instrução CVM 578/16. 

 Além de outras mudanças pontuais na regulamentação dos fundos, vê-se claramente 

que a CVM não está afeita às alterações promovidas nos últimos anos na indústria dos fundos 

de investimento. Há grande expectativa do mercado de que referida nova regulamentação, 

que será objeto de estudo neste trabalho, garanta um mercado mais eficiente, transparente e 

com a devida proteção jurídica ao investidor. É o que analisaremos pormenorizadamente a 

seguir, em relação a cada um dos tipos de fundos de investimento (item 1.2) e agentes 

econômicos envolvidos (item 1.3). 

 

                                                 
da CVM sobre equity-based crowdfunding que se encontra em Audiência Pública (Edital SDM nº 06/2016). 
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1.2. Principais tipos de fundos de investimento 

 

 O fundo de investimento, enquanto comunhão de recursos, constituído sob a forma 

de condomínio, destinada à aplicação de ativos financeiros,56 pode ser estruturado de formas 

completamente diferentes, podendo abarcar desde uma estrutura voltada ao pequeno 

investidor (avesso a riscos) até uma estrutura complexa voltada a investidores institucionais 

que investem em grandes empreendimentos (afeitos a riscos). E, entre tais extremos, há 

muito mais que cinquenta tons de cinza. Por aí é que reside a atratividade deste veículo, 

capaz de assumir diferentes formas, moldando-se às necessidades do investidor do público-

alvo57.  

Para os fins da presente análise, levaremos em considerações os principais tipos 

existentes no mercado, agrupados da seguinte maneira58: 

 

Modalidade Denominação Item 

Fundos regulados pela 

Instrução CVM 555/14 

Fundos de renda fixa 1.2.1 

Fundos de ações (FIA) 1.2.2 

Fundos multimercado (FIM) 1.2.3 

Fundos cambiais 1.2.4 

Fundos previdenciários 1.2.5 

Fundos estruturados 

Fundos de investimento em direitos creditórios 

(FIDC) 
1.2.6 

Fundos de investimento em participações (FIP) 1.2.7 

Fundos de investimento imobiliário (FII) 1.2.8 

Fundos de financiamento da indústria 

cinematográfica nacional (FUNCINE) 
1.2.9 

Fundos de índice (ETF) 1.2.10 

Outros Fundos de investimento off shore 1.2.11 

                                                 
56 Conforme artigo 3º da Instrução CVM 555/15. 
57 A esse respeito, vide item 3.3.8, que trata da chamada suitability. 
58 Seguimos, em relação aos fundos referidos nos itens 1.2.1 a 1.2.11, a mesma classificação utilizada pela 

ANBIMA na divulgação do Consolidado Histórico de Fundos de Investimento. Disponível em: 

<http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estatisticas/Consolidado-Historico-de-Fundos-de-

Investimento/Pages/Consolidado-Historico-de-Fundos-de-Investimento.asp>. Último acesso em 09 de 

setembro de 2016.  
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Modalidade Denominação Item 

Fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento (FIC-FI) 
1.2.12 

 

 Os fundos referidos nos itens 1.2.1 a 1.2.5 são os principais tipos de fundos dispostos 

na Instrução CVM 555/14 (com algumas variações, a depender da política de investimentos), 

enquanto os dispostos nos itens 1.2.6 a 1.2.10 são fundos que caracterizam as denominadas 

operações estruturadas, muitas vezes tendo a participação apenas de investidores 

qualificados e/ou profissionais. O item 1.2.11 se refere a estruturas no exterior que, porém, 

possuem um gestor no Brasil, enquanto o 1.2.12 abrange os fundos de investimento em cotas 

de fundos de investimento (FIC-FI), que, embora não sejam propriamente uma categoria 

específica, representam mais de 1/3 do total de fundos, razão pela qual entendemos que 

merecem uma análise à parte, conforme abaixo explanado.  

  

1.2.1. Fundos de renda fixa 

 

 Os fundos de renda fixa são aqueles que têm “como principal fator de risco de sua 

carteira a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos” (artigo 109 da Instrução 

CVM 555/14), devendo possuir, “no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos 

relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à 

classe” (artigo 110 da Instrução CVM 555/14). 

 O fundo de renda fixa poderá se enquadrar nas seguintes categorias: 

(1) curto prazo, caso (artigo 111): 

(i) aplique seus recursos exclusivamente em: 

(a) títulos públicos federais ou privados pré-fixados ou indexados 

à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, ou títulos indexados a índices 

de preços, com prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e 

cinco) dias, e prazo médio da carteira do fundo inferior a 60 (sessenta) 

dias; 

(b) títulos privados com prazo de que trata a alínea “a” acima e 

que sejam considerados de baixo risco de crédito pelo gestor; 

(c) cotas de fundos de índice que apliquem nos títulos de que 

tratam as alíneas “a” e “b” e atendam ao item (ii) abaixo; e  
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(d) operações compromissadas lastreadas em títulos públicos 

federais; e 

(ii) utilize derivativos somente para proteção da carteira (hedge); 

(2) referenciado, caso a política de investimento assegure que ao menos 95% 

(noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido esteja investido em 

ativos que acompanham, direta ou indiretamente, determinado índice de 

referência, devendo (artigo 112): 

(i) incluir, à sua denominação, o sufixo “Referenciado” seguido da 

denominação de tal índice; 

(ii) ter 80% (oitenta por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido 

representado, isolada ou cumulativamente, por: 

(a) títulos da dívida pública federal;  

(b) ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de 

crédito pelo gestor; ou 

(c) cotas de fundos de índice que invistam preponderantemente 

nos ativos das alíneas “a” e “b” e atendam ao item (iii) abaixo; 

e  

(iii) restringir a respectiva atuação nos mercados de derivativos à 

realização de operações com o objetivo de proteger posições detidas à 

vista (hedge), até o limite destas;  

(3) simples, caso (artigo 113): 

(i) tenha 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu patrimônio 

líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: 

(a) títulos da dívida pública federal; 

(b) títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições 

financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo 

gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos 

da dívida pública federal;  

(c) operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida 

pública federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou 

coobrigação de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil, desde que, na hipótese de lastro em títulos 

de responsabilidade de pessoas de direito privado, a instituição 

financeira contraparte do fundo na operação possua 
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classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, 

equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública 

federal;   

(ii) realize operações com derivativos exclusivamente para fins de 

proteção da carteira (hedge);  

(iii) se constitua sob a forma de condomínio aberto; e 

(iv) preveja, em seu regulamento, que todos os documentos e informações 

a eles relacionados sejam disponibilizados aos cotistas 

preferencialmente por meios eletrônicos;59 

(4) dívida externa, caso tenha 80% (oitenta por cento), no mínimo, de seu patrimônio 

líquido representado por títulos representativos da dívida externa de responsabilidade 

da União (artigo 114), observados os parágrafos do artigo 114 da Instrução CVM 

555/14.60 

                                                 
59 Ainda, a Instrução CVM 555/14 estabelece que: “§ 1º  Fica vedado ao fundo de que trata o caput: I – a 

cobrança de taxa de performance, mesmo quando o fundo atenda ao disposto no § 1º do art. 108; II – a 

realização de investimentos no exterior; III – a concentração em créditos privados na forma do art. 118; IV 

– a transformação do fundo em fundo fechado; e V – qualquer transformação ou mudança de classificação 

do fundo. § 2º  A lâmina de informações essenciais do fundo de que trata o caput deve comparar a 

performance do fundo com a performance da taxa SELIC. § 3º  O gestor de fundo de que trata o caput deve 

adotar estratégia de investimento que proteja o fundo de riscos de perdas e volatilidade. § 4º  O ingresso no 

fundo de que trata o caput fica dispensado: I – da assinatura do termo de adesão referido no art. 25; e II – 

da verificação da adequação do investimento no fundo ao perfil do cliente, na forma da regulamentação 

específica sobre o assunto, na hipótese de o investidor não possuir outros investimentos no mercado de 

capitais.” 
60 “§ 1º O fundo de que trata o caput não está sujeito à incidência dos limites de concentração por emissor 

previstos no art. 102. § 2º  Os títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União devem 

ser mantidos, no exterior, em conta de custódia, no Sistema Euroclear ou Clearstream Banking S.A. § 3º  

Os títulos referidos no § 1º devem ser custodiados em entidades habilitadas a prestar esse serviço pela 

autoridade local competente. § 4º  O fundo de que trata o caput  pode aplicar recursos porventura 

remanescentes: I – na realização de operações em mercados organizados de derivativos no exterior, 

exclusivamente para fins de proteção (hedge) dos títulos integrantes da carteira respectiva, ou mantê-los 

em conta de depósito em nome do fundo, no exterior, observado, relativamente a essa última modalidade, 

o limite de 10% (dez por cento) do patrimônio líquido respectivo; II – na realização de operações em 

mercados organizados de derivativos no país, exclusivamente para fins de proteção (hedge) dos títulos 

integrantes da carteira respectiva e desde que referenciadas em títulos representativos de dívida externa de 

responsabilidade da União, ou mantê-los em conta de depósito à vista em nome do fundo, no país, 

observado, no conjunto, o limite de 10% (dez por cento) do patrimônio líquido respectivo. § 5º  Para efeito 

do disposto no § 4º, inciso II: I – as operações em mercados organizados de derivativos podem ser realizadas 

tanto naqueles administrados por bolsas de mercadorias e de futuros, quanto no de balcão, nesse caso desde 

que devidamente registradas em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pela 

CVM e pelo Banco Central do Brasil; II – devem ser considerados os dispêndios efetivamente incorridos a 

título de prestação de margens de garantia em espécie, ajustes diários, prêmios e custos operacionais, 

decorrentes da manutenção de posições em mercados organizados de derivativos no país; e III – é permitida 

a aquisição de títulos públicos federais para utilização como margem de garantia nas operações em 

mercados organizados de derivativos no país. § 6º  Relativamente aos títulos de crédito transacionados no 

mercado internacional, o total de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica, de seu 

controlador, de sociedades por eles direta ou indiretamente controlados e de suas coligadas sob controle 

comum não pode exceder 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do fundo. § 7º  É vedada a manutenção 

ou aplicação no País de recursos captados pelo fundo, exceto nos casos do inciso II do § 4º e do inciso III 
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1.2.2. Fundos de ações (FIA) 

 

 Os fundos de ações são aqueles que têm como principal fator de risco a variação de 

preço de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que (artigo 115, 

I, da Instrução CVM 555/14): 

“I – 67% (sessenta e sete por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido 

devem ser compostos pelos seguintes ativos financeiros: 

a) ações admitidas à negociação em mercado organizado; 

b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações 

admitidas à negociação nas entidades referidas na alínea “a”; 

c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações 

negociadas nas entidades referidas na alínea “a”; e 

d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.  

II – os recursos excedentes da carteira podem ser aplicados em quaisquer 

outras modalidades de ativos financeiros, observados os limites de 

concentração previstos no art. 103.61” 

 Vale notar que a Instrução CVM 555/14 estipula que fundos de ações cuja política 

de investimento preveja que, no mínimo, 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido seja 

                                                 
do § 5º deste artigo.” 

61 “Art. 103.  Cumulativamente aos limites por emissor, o fundo deve observar os seguintes limites de 

concentração por modalidades de ativo financeiro, sem prejuízo das normas aplicáveis à sua classe (art. 

108). I – até 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido do fundo, para o conjunto dos seguintes ativos: 

a) cotas de fundos de investimento registrados com base nesta Instrução; b) cotas de fundos de investimento 

em cotas de fundos de investimento registrados com base nesta Instrução; c) cotas de fundos de 

investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados registrados com base nesta Instrução; 

d) cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados exclusivamente a 

investidores qualificados registrados com base nesta Instrução; e) cotas de Fundos de Investimento 

Imobiliário – FII; f) cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC; g) cotas de Fundos 

de Investimento em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIC-FIDC; h) cotas de fundos de 

índice admitidos à negociação em mercado organizado; i) Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI; 

e j) outros ativos financeiros não previstos nos incisos II e III deste artigo. II – dentro do limite de que trata 

o inciso I, até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo, para o conjunto dos seguintes ativos: 

a) cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados – FIDC-NP; b) cotas de 

Fundos de Investimento em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados – FIC-

FIDC-NP;  c) cotas de fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores profissionais 

registrados com base nesta Instrução; e d) cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento destinados exclusivamente a investidores profissionais registrados com base nesta Instrução. 

III – não há limite de concentração por modalidade de ativo financeiro para o investimento em: a) títulos 

públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos; b) ouro, desde que adquirido ou 

alienado em negociações realizadas em mercado organizado; c) títulos de emissão ou coobrigação de 

instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; d) valores mobiliários diversos 

daqueles previstos no inciso I, desde que objeto de oferta pública registrada na CVM, observado, ainda, o 

disposto no § 4º; e) notas promissórias, debêntures e ações, desde que tenham sido emitidas por companhias 

abertas e objeto de oferta pública; e f) contratos derivativos, exceto se referenciados nos ativos listados nos 

incisos I e II.” 
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investido em ações de companhias listadas em segmento de negociação de valores 

mobiliários, voltado ao mercado de acesso, instituído por bolsa de valores ou por entidade 

do mercado de balcão organizado, que assegure, por meio de vínculo contratual, práticas 

diferenciadas de governança corporativa, devam ser denominados fundos de “Ações – 

Mercado de Acesso” (artigo 115, § 5º, I). Se constituídos sob a forma de condomínios 

fechados, tais fundos podem investir até 1/3 (um terço) do seu patrimônio líquido em ações, 

debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou 

permutáveis em ações de emissão de companhias fechadas.62 

 

1.2.3. Fundos multimercado (FIM) 

 

 Podemos dizer que nenhum outro veículo de investimento oferece uma política de 

investimento tão ampla quanto fundos multimercado, que são capazes de investir em 

diversos setores econômicos e têm uma significativa vantagem comparativa em termos de 

diversificação de portfólio, fundamental em temos de incerteza financeira global.63 São o 

veículo que mais se assemelha aos assim chamados “hedge funds”.64 

 Fundos multimercado são, portanto, os que “devem possuir políticas de investimento 

que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator 

em especial ou em fatores diferentes das demais classes previstas no art. 108 [da Instrução 

CVM 555/14]”65 (artigo 117 da Instrução CVM 555/14). 

                                                 
62 Neste caso, tal tipo de fundo deve, nos termos do art. 115, § 6º, da Instrução CVM 555/14: “I – participar 

do processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política 

estratégica e na sua gestão, notadamente por meio: a) da indicação de membros do Conselho de 

Administração; b) da detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle; c) da celebração de 

acordo de acionistas; ou d) da celebração de ajuste de natureza diversa ou adoção de procedimento que 

assegure ao fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão; e II – investir 

somente em companhias fechadas que adotem as seguintes práticas de governança: a) proibição de emissão 

de partes beneficiárias e inexistência desses títulos em circulação; b) estabelecimento de um mandato 

unificado de até 2 (dois) anos para todo o Conselho de Administração; c) disponibilização de acordos de 

acionistas e programas de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da 

companhia e divulgação de informações sobre contratos com partes relacionadas na forma exigida pela 

regulamentação da CVM para os emissores registrados na categoria A; d) adesão à câmara de arbitragem 

para resolução de conflitos societários; e) no caso de abertura de seu capital, obrigar-se, perante o fundo, a 

aderir a segmento especial de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, 

práticas de governança corporativa previstas nos incisos anteriores; f) auditoria anual de suas 

demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM; e g) tratamento igualitário no 

caso de alienação de controle, por meio de opção de venda da totalidade das ações emitidas pela companhia 

ao adquirente do controle pelo mesmo preço pago ao controlador.” 
63 Cf. DUFLOTH, Rodrigo (et al.). Brazil. In: Hedge Funds - A Practical Global Handbook to the Law and 

Regulation. London: Globe Law and Business, 2012, pp. 185-198. 
64 Cf. GERMANOS, Roberto Pitaguari. Hedge Funds: Análise Jurídica no Direito Brasileiro e Comparado. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
65 “Art. 108.  Quanto à composição de sua carteira, os fundos de investimento e os fundos de investimento 

http://www.globelawandbusiness.com/HFH/Default.aspx
http://www.globelawandbusiness.com/HFH/Default.aspx
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O investimento em ativos financeiros listados no inciso I do § 1º do art. 115 da 

Instrução CVM 555/14 (vide item 1.2.2 acima) pelos fundos multimercado não está sujeito 

a limites de concentração por emissor, desde que expressamente previsto em seu 

regulamento e o termo de adesão ao regulamento contenha, com destaque, alerta de que o 

fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com 

os riscos daí decorrentes. 

 

1.2.4. Fundos cambiais 

 

 Fundos cambiais são aqueles que têm “como principal fator de risco de carteira a 

variação de preços de moeda estrangeira ou a variação do cupom cambial”, devendo “no 

mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira deve ser composta por ativos relacionados 

diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe” (artigo 

116, caput e parágrafo único, da Instrução CVM 555/14). 

 

1.2.5. Fundos de previdência 

 

 Nos termos do artigo 131 da Instrução CVM 555/14, consideram-se 

“previdenciários” os fundos constituídos para aplicação de recursos de: 

“I – entidades abertas ou fechadas de previdência privada; 

II – regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios;  

III – planos de previdência complementar aberta e seguros de vida com 

cláusula de cobertura por sobrevivência, de acordo com a regulamentação 

editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados; e 

IV – FAPI – Fundo de Aposentadoria Programada Individual.” 

 É importante notar que esta modalidade de fundo de investimento não tem qualquer 

relação com entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, regimes próprios 

de previdência social, planos de previdência etc., que possuem regramento próprio e 

específico. Esta modalidade de fundo de investimento, na realidade, é constituída para 

precisamente investir seus recursos em tais modalidades de investimento.  

                                                 
em cotas, classificam-se em: I – Fundo de Renda Fixa; II – Fundo de Ações; III – Fundo Multimercado; e 

IV – Fundo Cambial.” 



 

 

46 

 

1.2.6. Fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) 

 

 Passando agora a analisarmos as operações estruturadas, podemos dizer que os FIDC 

são um verdadeiro divisor de águas na securitização de recebíveis brasileira,66 que 

inicialmente necessitava de complexas estruturas para se atingir um mesmo resultado. 

Afinal, conforme ensinam Easterbrook e Fischel,67 se a estrutura jurídica for 

dogmaticamente pensada, sem qualquer sensibilidade à realidade, os agentes econômicos 

não a utilizarão, surgindo ao menos duas consequências: abandono da atividade econômica 

por falta de uma estrutura jurídica adequada; ou criação de uma estrutura jurídica muito mais 

complexa e, deste modo, custosa, para se chegar ao mesmo objetivo. A possibilidade de 

constituição de FIDC, por meio da Resolução CMN 2.907/01 e da Instrução CVM 356/01, 

resolveu e muito esta última dificuldade, reduzindo sobremaneira os custos e a complexidade 

em operações de securitização. 

 A operação básica de um FIDC é a seguinte: uma empresa transfere o direito de 

recebimento de seus créditos para um FIDC, através de um contrato de cessão de direitos 

creditórios; esses direitos creditórios passam a constituir patrimônio do FIDC, que é gerido 

por uma instituição financeira; e as cotas desse fundo são subscritas pelos investidores.68 

Podemos ilustrar uma estrutura básica de um FIDC da seguinte forma69: 

 

                                                 
66 Para uma análise aprofundada a respeito, vale conferir: CAMINHA, Uinie. Securitização. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007; PIRES, Daniela Marin. Os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC). 2ª ed. 

São Paulo: Almedina, 2015. 
67 The economic structure of corporate law. Londres: First Harvard University Press, 1996, p. 21, apud TIMM, 

Luciano Benetti. Análise econômica do direito das obrigações e contratos comerciais. In: COELHO, Fabio 

Ulhoa. Tratado de direito comercial, vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2015. 
68 Cf. MORAES, Luiza Rangel de. O papel dos fundos de investimento na recuperação judicial de empresas. 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 37. São Paulo: RT, 2007, p. 15. 
69 Há outros agentes econômicos envolvidos, acima encontram-se apenas os mais relevantes. 
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 A Instrução CVM 356/01 exige que, após 90 (noventa) dias do início de suas 

atividades, o FIDC tenha 50% (cinquenta por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido 

representado por direitos creditórios [...]”. Direitos creditórios são definidos como 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. Parte fundamental da operação também reside na cessão de direitos 

creditórios, ou seja, a transferência pelo cedente (credor originário ou não) de seus direitos 

creditórios para o FIDC, mantendo-se inalterados os restantes elementos da relação 

obrigacional. 

 Nas cessões de direitos creditórios reside o “coração” das operações de securitização 

por meio de FIDC. Para que constituam uma venda perfeita e acabada (true sale), e, portanto, 

impassíveis de ineficácia ou revogação mesmo em situações falimentares,70 algumas 

preocupações e cuidados devem ser observados, dentre os quais destacamos: 

(i) pagamento do preço de aquisição dos direitos creditórios (requisito para a compra e 

venda); 

(ii) adequada especificação e segregação dos direitos creditórios, evitando risco de 

mistura (commingling) dos direitos creditórios; 

(iii)cumprimento a requisitos formais do artigo 288 do Código Civil para o contrato de 

cessão, i.e. a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do 

                                                 
70 Nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada: “Art. 136. [...] § 1º. Na hipótese 

de securitização de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em 

prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador.” 
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outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes 

conferidos; 

(iv) registro do contrato de cessão em Cartório de Títulos e Documentos (artigo 221 do 

Código Civil e artigos 129 e 130 da Lei 6.015/73); 

(v) a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada (artigo 290 do Código Civil). 

 É conhecida a existência de operações envolvendo FIDC nas quais foram detectadas 

fraudes. Em análise da então Diretora da CVM Luciana Dias no Processo CVM nº 

RJ2013/491171, é apontada como primeira possível fraude envolvendo FIDC o caso do 

Union National FIDC, em 2009, quando um grupo de 17 investidores, quase todos "hedge 

funds" estrangeiros e um fundo de pensão brasileiro, perdeu boa parte de um total de R$ 800 

milhões que aplicaram no Union National FIDC. Quando a gestora, a Union, criou o fundo, 

ela era uma empresa de factoring fundada em 1995. Além de idealizadora da estrutura do 

fundo, ela era a cedente, a consultora de créditos e a agente de cobrança do Union. A ideia 

era replicar operações de factoring estruturadas pelos sócios da Union, permitindo que 

investidores participassem da atividade. Entre março e setembro de 2009, o volume de 

créditos vencidos saiu de 13% para 96,2%, com papéis de empresas como a Universidade 

Luterana do Brasil (Ulbra), cooperativas agrícolas e o grupo Bertol, do Rio Grande do Sul. 

Já no início do fundo, 40% das duplicatas foram cedidas pela fabricante de talheres Mundial, 

da qual um dos sócios da Union era conselheiro de administração. Aparentemente, os cotistas 

descobriram que aplicaram em um fundo com baixo histórico de inadimplência, mas que na 

realidade estava repleto de créditos duvidoso. 

 Outras possíveis fraudes envolvendo FIDC teriam ocorrido em fundo administrado 

pelo Banco Pan Americano e envolveu a cessão do mesmo crédito para mais de um fundo e 

a manutenção de recebíveis que já haviam sido pagos. No FIDC administrado pelo Banco 

Cruzeiro do Sul, a possível fraude envolveu a cessão de créditos inexistentes de pequeno 

valor. Conforme referida Diretora, em todas essas alegações de fraudes, o objeto da fraude 

eram recebíveis de operações mercantis - supostamente de qualidade e no curso normal de 

seu recebimento -, em FIDC tradicional padronizado, e não em FIDC-NP que busca 

recuperar os chamados “créditos podres”. Observe-se que nesses casos de fraude, a discussão 

ocorre após a inadimplência surgir, diferentemente dos fundos aqui envolvidos que adquirem 

já na partida créditos sabidamente inadimplidos. 

                                                 
71 Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2014/8935-1.pdf>. Último 

acesso em 16 de dezembro de 2016. 
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 Esclarecemos, a esse respeito, que além da Instrução CVM 356/01, que regula 

direitos creditórios tidos como “padronizados”, há a possibilidade de estruturação de fundos 

de investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP), regulados 

adicionalmente pela Instrução CVM 444/06, que estabelece o seguinte: 

“Art. 1º. [...] § 1º. [...] considera-se Não-Padronizado o FIDC cuja política 

de investimento permita a realização de aplicações, em quaisquer 

percentuais de seu patrimônio líquido, em direitos creditórios: 

I – que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de sua cessão 

para o fundo; 

II – decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas 

autarquias e fundações; 

III – que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de 

litígio, ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia; 

IV – cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja 

considerada um fator preponderante de risco; 

V – originados de empresas em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

VI – de existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes 

de relações já constituídas; e 

VII – de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 

2º da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001. 

§ 2º  Será igualmente considerado Não-Padronizado: 

I – o FIDC cuja carteira de direitos creditórios tenha seu rendimento 

exposto a ativos que não os créditos cedidos ao fundo, tais como 

derivativos de crédito, quando não utilizados para proteção ou mitigação 

de risco; ou 

II – o Fundo de Investimento em Cotas de FIDC que realize aplicações em 

cotas de FIDC-NP.” 

Nesse sentido, podemos dizer que o maior risco de um FIDC é a inadimplência 

relacionada aos direitos creditórios que integram o seu lastro.72 Tendo havido uma cessão 

perfeita e acabada do crédito, a empresa não mais responderia pela adimplência do devedor, 

competindo aos cotistas as providências decorrentes do não pagamento desse crédito. Por 

                                                 
72 Por isso, é essencial a existência de políticas adequadas de análise de crédito. Para uma recente e 

interessante análise prática a esse respeito, vide: BLEY, Alexander Pinto (et al.). Manual prático de análise 

de crédito: para factorings, FIDCs e securitizadoras. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. 
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outro lado, o investidor não corre riscos associados à empresa cedente dos recebíveis, ou 

seja, há completa segregação de risco. A principal razão da segregação de risco é evitar que 

eventuais passivos já existentes na empresa da qual se originaram os recebíveis (fiscais ou 

trabalhistas, por exemplo) venham a impactar os fluxos de caixa originários de outros 

direitos creditórios.  

 

1.2.7. Fundos de investimento em participações (FIP) 

 

 Os FIP são os veículos locais mais propícios a operações de venture capital e private 

equity.73 Para se ter uma dimensão da importância dos FIP na economia nacional, dados de 

estudo74 da KPMG em conjunto com a ABVCAP apontam que, em 31/12/2015, havia R$ 

153,2 bilhões de capital comprometido envolvendo tais veículos: 

 

 

 

Fonte: <http://www.abvcap.com.br/Download/Estudos/3484.pdf>.  

 

 

                                                 
73 ENEI, José Virgílio Lopes. Capital de risco e private equity no Brasil: a nova lógica do investimento. In: 

ADAMEK, Marcelo Von (Org.). In: Temas de Direito societário e Empresarial Contemporâneos. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 722. 
74 Disponível em: <http://www.abvcap.com.br/Download/Estudos/3484.pdf>. Último acesso em 15 de 

dezembro de 2016. 
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Em 30 de agosto de 2016, a CVM editou a Instrução CVM 578/16, revogando 

integralmente a Instrução CVM 391/03 (que durou, portanto, cerca de 13 anos), e também a 

Instrução CVM 579/16, a qual dispõe sobre a elaboração e divulgação das demonstrações 

contábeis dos FIP75. Os FIP têm, para se adaptar à Instrução CVM 578, o prazo que ocorrer 

que ocorrer primeiro entre: (i) até 31 de agosto de 2017 ou (ii) imediatamente, caso realizem 

emissão de novas cotas. A Instrução CVM 579/16, por sua vez, é aplicável aos períodos 

contábeis iniciados em ou após 1º de janeiro de 2017. 

 O FIP é um fundo de investimento em participações (fundo de private equity), 

constituído sob a forma de condomínio fechado. Ou seja, suas cotas somente podem ser 

resgatadas pelos investidores/cotistas após o término do seu prazo de duração (ao contrário 

dos condomínios abertos, que permitem o resgate de cotas de tempos em tempos, conforme 

estabelecido no regulamento do fundo). Somente podem investir em FIP investidores 

qualificados.76 Como regra geral, desde que o FIP participe do processo decisório da 

sociedade investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua 

gestão, no mínimo 90% (noventa por cento) do patrimônio líquido do FIP pode ser investido 

em: (i) ações; (ii) bônus de subscrição; (iii) debêntures simples; (iv) outros títulos e valores 

mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou 

fechadas; e/ou (v) títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades 

limitadas. 

 A participação do FIP no processo decisório das sociedades alvo pode ocorrer das 

seguintes formas: (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. 

Ainda, se o FIP investir em uma companhia fechada, as seguintes práticas de 

governança devem ser seguidas por tal companhia-alvo: (i) proibição de emissão de partes 

beneficiárias e inexistência desses títulos em circulação; (ii) estabelecimento de um mandato 

unificado de até 2 (dois) anos para todo o Conselho de Administração, quando existente; (iii) 

                                                 
75 A Instrução CVM 579/16 tem por objetivo dispor sobre critérios contábeis de reconhecimento, classificação 

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

divulgação de informações. Divide os fundos de investimento em 2 grandes grupos: 1. Os qualificados 

como “entidades de investimento”; e 2. Os não qualificados como “entidades de investimento”. Converge 

com normas internacionais de contabilidade (IASB), Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 36 e 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 10. 
76 Vide item 1.3.1 abaixo. 
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disponibilização para os acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de 

acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores 

mobiliários de emissão da companhia; (iv) adesão a câmara de arbitragem para resolução de 

conflitos societários; (v) no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, 

obrigar-se, perante o fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade 

administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas 

diferenciadas de governança corporativa previstas nos incisos anteriores; e (vi) auditoria 

anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM 

 A principal inovação trazida pela Instrução CVM 578/16 foi a classificação dos FIP 

em diferentes modalidades, conforme tabela a seguir: 

 

Modalidade Definição 

FIP Capital 

Semente 

Investe em sociedades anônimas ou limitadas, as quais: I – devem 

ter receita bruta anual de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de 

reais) apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao 

primeiro aporte do fundo, sem que tenha apresentado receita superior 

a esse limite nos últimos 3 (três) exercícios sociais; e II – estão 

dispensadas de seguir práticas de governança listadas na Instrução 

CVM 578/16.  

 

Ainda, a ICVM 578 estabelece que:  

 

(a) nos casos em que, após o investimento pelo fundo, a receita bruta 

anual da sociedade investida exceda ao limite referido no inciso I 

acima, a investida deve, em até 2 (dois anos) contados a partir da data 

de encerramento do exercício social em que apresente receita bruta 

anual superior ao referido limite: (i) enquanto a sua receita bruta anual 

não exceder à R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), deverá 

(1) disponibilizar para os acionistas de contratos com partes 

relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de 

aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de 

emissão da companhia; (2) no caso de obtenção de registro de 

companhia aberta categoria A, obrigar-se, perante o fundo, a aderir a 
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Modalidade Definição 

segmento especial de bolsa de valores ou de entidade administradora 

de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas 

diferenciadas de governança corporativa; e (3) realizar auditoria 

anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes 

registrados na CVM; ou (ii) caso a sua receita supere o montante 

referido no item (i) acima, atender integralmente às práticas de 

governança;  

 

(b) a receita bruta anual referida acima deverá ser apurada com base 

nas demonstrações contábeis consolidadas do emissor;  

 

(c) as companhias ou sociedades limitadas não podem ser 

controladas, direta ou indiretamente, por sociedade ou grupo de 

sociedades, de fato ou de direito, que apresente ativo total superior a 

R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) ou receita bruta anual 

superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) no 

encerramento do exercício social imediatamente anterior ao primeiro 

aporte do FIP. Esta hipótese não se aplica quando a sociedade for 

controlada por outro FIP, desde que as demonstrações contábeis desse 

FIP não sejam consolidadas nas demonstrações contábeis de qualquer 

de seus cotistas, hipótese em que a sociedade investida se sujeitará à 

referida restrição. 

FIP Empresas 

Emergentes 

Investe em companhias (sociedades anônimas), que: I – devem ter 

receita bruta anual de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 

reais) apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao 

primeiro aporte do fundo, sem que tenha apresentado receita superior 

a esse limite nos últimos 3 (três) exercícios sociais; e II – estão 

dispensadas de seguir as seguintes práticas de governança: (a) 

proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses 

títulos em circulação; (b) estabelecimento de um mandato unificado 

de até 2 (dois) anos para todo o Conselho de Administração, quando 
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Modalidade Definição 

existente; e (c) adesão a câmara de arbitragem para resolução de 

conflitos societários. 

 

Nos casos em que, após o investimento pelo fundo, a receita bruta 

anual da companhia investida exceda ao limite referido no inciso I 

acima, a investida do fundo deve atender às práticas de governança 

acima no prazo de até 2 (dois) anos, contado a partir da data de 

encerramento do exercício social em que apresente receita bruta anual 

superior ao referido limite. 

 

A receita bruta anual referida no inciso I acima deve ser apurada com 

base nas demonstrações contábeis consolidadas do emissor. 

 

Ainda, as companhias referidas acima não podem ser controladas, 

direta ou indiretamente, por sociedade ou grupo de sociedades, de 

fato ou de direito, que apresente ativo total superior a R$ 

240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita 

bruta anual superior a $ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), 

no encerramento do exercício social imediatamente anterior ao 

primeiro aporte do FIP. Esta restrição não se aplica quando a 

companhia for controlada por outro FIP, desde que as demonstrações 

contábeis desse FIP não sejam consolidadas nas demonstrações 

contábeis de qualquer de seus cotistas, hipótese em que a sociedade 

investida se sujeitará a tais regras. 

FIP 

Infraestrutura 

(FIP-IE) e 

Produção 

Econômica 

Intensiva em 

Pesquisa, 

Desenvolvimento 

O FIP-IE e o FIP-PD&I devem manter seu patrimônio líquido 

investido em ações, bônus de subscrição, debêntures, conversíveis ou 

não em ações, ou outros títulos de emissão de sociedades anônimas, 

de capital aberto ou fechado, que desenvolvam, respectivamente, 

novos projetos de infraestrutura ou de produção econômica intensiva 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação no território nacional, nos 

setores de: I – energia; II – transporte; III – água e saneamento básico; 

IV – irrigação; e 
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Modalidade Definição 

e Inovação (FIP-

PD&I) 

V – outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal.  

 

Consideram-se “novos” os projetos implementados após 22 de 

janeiro de 2007, bem como: (a) os projetos de produção econômica 

intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação implementados a 

partir da vigência da Lei nº 12.431, de 27 de junho de 2011, por 

sociedades específicas criadas para tal fim e que atendam à 

regulamentação do Ministério da Ciência e Tecnologia; e (b) as 

expansões de projetos já existentes, implantados ou em processo de 

implantação, desde que os investimentos e os resultados da expansão 

sejam segregados mediante a constituição de sociedade de propósito 

específico.  

 

Cada FIP-IE e FIP-PD&I deve ter, no mínimo, 5 (cinco) cotistas, 

sendo que cada cotista não pode 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 

rendimento do fundo. 

FIP 

Multiestratégia 

O FIP – Multiestratégia é aquele que não se classifica nas demais 

categorias por admitir o investimento em diferentes tipos e portes 

de sociedades investidas. 

 

O FIP – Multiestratégia pode investir em companhias ou sociedades 

limitadas, desde que, nesse caso, observe integralmente os 

dispositivos aplicáveis aos “FIP – Capital Semente”. 

 

Ainda, o FIP – Multiestratégia destinado exclusivamente a 

investidores “profissionais” pode investir até 100% de seu capital 

subscrito em ativos emitidos ou negociados no exterior, desde que: 
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Modalidade Definição 

I – haja previsão expressa em seu regulamento quanto à possibilidade 

de investimento em ativos no exterior e o respectivo percentual 

máximo do capital subscrito que poderá ser alocado; 

 

II – o seu regulamento seja explícito no que se refere à exclusiva 

participação de investidores profissionais; e 

 

III – utilize o sufixo “Investimento no Exterior” em sua denominação 

 

 Por fim, aspecto adicional em FIP que vale destacar é o benefício tributário existente 

para investidores não-residentes.77 Nos termos da Lei 11.312/06: 

“Art. 3o  Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente 

sobre os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento 

de que trata o art. 2o desta Lei [FIP] quando pagos, creditados, entregues 

ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, 

individual ou coletivo, que realizar operações financeiras no País de acordo 

com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

 

§ 1o  O benefício disposto no caput deste artigo: 

 

I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em 

conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) 

ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o 

desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele 

ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% 

(quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos; 

 

II - não se aplica aos fundos elencados no art. 2o desta Lei que detiverem 

em suas carteiras, a qualquer tempo, títulos de dívida em percentual 

superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados 

desse limite os títulos de dívida mencionados no § 4o do art. 2o desta Lei 

e os títulos públicos; 

                                                 
77 Assim definidos conforme a Resolução CMN 4.373/14. 
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III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute a 

renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).” 

  

Por conta disso, usualmente estruturas de FIP contém investidores não-residentes da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

1.2.8. Fundos de investimento imobiliário (FII) 

 

 Modalidade cada vez mais democrática e popular de fundo de investimento é o FII, 

regulado pela Instrução CVM 472/08, que o define como “uma comunhão de recursos 

captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e destinados à aplicação 

em empreendimentos imobiliários”, constituído sob a forma de condomínio fechado e 

podendo ter prazo de duração indeterminado (art. 2º, caput e § 1º).  

 Para Nelson Eizirik (et al.)78: 

“[a] criação do Fundo de Investimento Imobiliário justifica-se, do ponto de 

vista econômico, pela necessidade de viabilizar empreendimentos 

imobiliários. A securitização da propriedade imóvel, mediante a emissão 

de cotas por parte do Fundo, e sua colocação pública no mercado de 

capitais, permite a captação de maior volume de recursos para o 

financiamento de empreendimentos no setor imobiliário, como prédios 

                                                 
78 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 

Capitais – Regime Jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 105. 
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com unidades habitacionais, shopping centers, prédios de escritórios, 

hospitais etc. assim, este instrumento representa, simultaneamente, uma 

alternativa de investimento para o mercado de capitais e uma nova fonte 

de recursos para o mercado imobiliário.” 

O artigo 45 da Instrução CVM 472/08 esclarece que a participação do FII em 

empreendimentos imobiliários pode se dar por meio da aquisição dos seguintes ativos: 

“I – quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; 

II – ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos 

de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito 

de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de 

investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, 

desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades 

preponderantes sejam permitidas aos FII; 

III – ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre 

as atividades permitidas aos FII; 

IV – cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham 

como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos 

FII ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que 

invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; 

V – certificados de potencial adicional de construção emitidos com base 

na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003; 

VI – cotas de outros FII; 

VII – certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de 

investimento em direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de 

investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que 

estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada 

na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da 

regulamentação em vigor; 

VIII – letras hipotecárias;  

IX – letras de crédito imobiliário; e  

X – letras imobiliárias garantidas.” 

 Apesar de ser titular das cotas do fundo, o cotista de um FII não poderá exercer 

qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do 

fundo, uma vez que a propriedade das cotas do FII não equivale à propriedade dos imóveis 

nos quais o FII investe. Por outro lado, em tese o cotista também não responde pessoalmente 
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por qualquer obrigação legal ou contratual do administrador ou relativa aos imóveis 

integrantes do fundo.  

 O caráter democrático do FII surge ao avaliarmos a tributação da estrutura. Isto pois 

a Lei 11.196/05 estabeleceu que os rendimentos recebidos pelos cotistas pessoas físicas são 

isentos de imposto de renda quando as seguintes condições forem atendidas 

cumulativamente: (i) o cotista beneficiado tiver menos do que 10% das cotas do Fundo; (ii) 

o FII tiver no mínimo 50 cotistas; e (iii) as cotas do FII forem negociadas exclusivamente 

em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. O investidor deverá prestar atenção 

a esta regra, pois caso as condições citadas não sejam atendidas, ocorrerá retenção de 20% 

do rendimento distribuído a título de Imposto de Renda, qualquer que seja o cotista  

 

1.2.9. FUNCINE 

 

 Como o próprio nome já sugere, o FUNCINE é um veículo destinado ao 

financiamento da indústria cinematográfica nacional, e é regulado pela Instrução CVM 

398/03. É definido como “uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de 

condomínio fechado, sem personalidade jurídica, destinado à aplicação em projetos 

aprovados pela Agência Nacional de Cinema - ANCINE” (art. 3º), devendo ter prazo de 

duração determinado (art. 5º). 

 A Instrução CVM 398/03 estabelece que no mínimo 90% (noventa por cento) dos 

recursos aplicados no FUNCINE deverão ser direcionados para empreendimentos das 

espécies enumeradas no inciso I do art. 2o da norma (observados, em relação a cada espécie 

de destinação, os percentuais mínimos a serem estabelecidos em seu regulamento), quais 

sejam: 

“I - PROJETOS APROVADOS PELA ANCINE: aqueles projetos e/ou 

programas aprovados pela ANCINE – Agência Nacional de Cinema, que 

sejam destinados a: 

a) projetos de produção de obras audiovisuais brasileiras independentes 

realizadas por empresas produtoras brasileiras; 

b) construção, reforma e recuperação das salas de exibição de propriedade 

de empresas brasileiras; 

c) aquisição de ações de empresas brasileiras para produção, 

comercialização, distribuição e exibição de obras audiovisuais brasileiras 

de produção independente, bem como para prestação de serviços de infra-

estrutura cinematográficas e audiovisuais; 
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d) projetos de comercialização e distribuição de obras audiovisuais 

cinematográficas brasileiras de produção independente realizados por 

empresas brasileiras; e 

e) projetos de infra-estrutura realizados por empresas brasileiras.” 

 A fim de evitar situações de conflito de interesse, é vedada a aplicação de recursos 

do FUNCINE em projetos que tenham participação majoritária de cotista do próprio fundo 

(art. 11 da Instrução CVM 398/03). Obras audiovisuais de natureza publicitária, esportiva 

ou jornalística não poderão constituir objeto de investimento do FUNCINE (art. 12 da 

norma).  

 O FUNCINE figura certamente como uma interessante modalidade de operação 

estruturada para incentivar a cultura e o cinema nacional. Em consulta ao site da CVM, 

verificamos que há 9 (nove) FUNCINE registrados, com patrimônio líquido total de mais de 

R$ 71 milhões.79 Oxalá esta modalidade de investimento possa ter mais adeptos, diante da 

carência artística e cultural em nosso País. 

 

1.2.10. Fundos de índice (ETF) 

 

Os ETF são uma notável construção, regulada no Brasil pela Instrução CVM 359/02. 

Não devem ser confundidos com fundos referenciados, que são fundos de renda fixa 

regulados pela Instrução CVM 555/14. Os ETF, que são em um total de 15 (quinze) 

registrados na CVM,80 podem ser definidos como “uma comunhão de recursos destinado à 

aplicação em carteira de ativos financeiros que vise refletir as variações e rentabilidade de 

um índice de referência, por prazo indeterminado” (art. 2º), constituídos sob a forma de 

condomínio aberto (art. 5º). É, basicamente, um fundo de investimento que replica um 

determinado índice de mercado, como o Ibovespa, atrelando sua rentabilidade ao índice de 

referência. Constitui interessante modalidade de investimento porque suas cotas são 

negociadas em bolsa (e daí vem o termo exchange-traded fund), possibilitando uma 

diversificação considerável do portfólio, no mercado secundário.  

A Instrução CVM 359/02 estabelece que de forma a refletir a variação e rentabilidade 

do índice de referência, o fundo deve manter 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, 

de seu patrimônio aplicado em: I - ativos financeiros que integrem o índice de referência; e 

II - posição líquida comprada em contratos futuros.  

                                                 
79 Disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg>. Último acesso em 16 de dezembro de 2016. 
80 Disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg>. Último acesso em 16 de dezembro de 2016. 
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Recursos excedentes à tal aplicação mínima podem ser investidos em: I - títulos 

públicos de emissão do Tesouro Nacional; II - títulos de renda fixa de emissão de instituições 

financeiras; III - cotas de fundo de investimento das classes Curto Prazo, Renda Fixa e 

Referenciado; IV - operações compromissadas, de acordo com a regulamentação expedida 

pelo Conselho Monetário Nacional; V - operações com derivativos, realizadas em bolsa de 

valores, em bolsa de mercadorias e de futuros ou em mercado de balcão organizado, 

exclusivamente para administração dos riscos inerentes à carteira do fundo ou dos ativos 

financeiros subjacentes; VI – ativos financeiros com liquidez não incluídos no índice de 

referência; e VII - cotas de outros fundos de índice. 

 

1.2.11. Fundos de investimento off shore 

 

Podemos definir um fundo off shore como aquele constituído fora do território 

brasileiro, mas cujo gestor localiza-se no Brasil. Podemos dividi-los em off shore (i) renda 

fixa, (ii) renda variável e (iii) renda mista, a depender do seu portfólio. Constitui interessante 

modalidade de investimento ao permitir que brasileiros diversifiquem seus recursos fora do 

país, o que dependerá das leis de cada país.  

 É interessante notar que frequentemente os investidores escolherão por investir seus 

recursos em determinada região na qual exista familiaridade e incentivos para tanto, a 

depender das leis de cada país ou estado. Como consequência, gestores de fundos norte-

americanos tenderão a utilizar limited partneships de Delaware para fundos de investimento 

norte-americanos, e limited partnerships de Cayman caso o fundo intencione investir fora 

dos EUA. Gestores de fundos europeus tenderão a utilizar limited partnerships estabelecidas 

em Luxemburgo, Inglaterra ou nas Ilhas do Canal, enquanto fundos que sejam focados em 

investir na África ou Índia tenderão a utilizar veículos das Ilhas Maurício ou das Ilhas 

Cayman, e fundos com foco na Ásia poderão utilizar estrutura da Cingapura.81 

 

1.2.12. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC-FI) 

 

Embora exista um total de 14.695 fundos de investimento no Brasil, há 9.263 fundos 

de investimento (FI) e 5.432 fundos de investimento em cotas de fundos de investimento 

(FIC-FI): 

                                                 
81 Cf. ALABASTER, Tom (org.). Global investment funds: a practical guide to structuring, raising and 

managing funds. Londres: Globe Law and Business, 2016, p. 7. 
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Temos, pois, que 37% do total de fundos de investimento são, na realidade, fundos 

de investimento em cotas de fundos de investimento, o que acaba por poder gerar uma 

distorção na análise dos reais e efetivos problemas enfrentados, até mesmo para o regulador.  

A Instrução CVM 555/14 define o fundo de investimento em cotas (de fundos de 

investimento) como o “fundo de investimento que deve manter, no mínimo, 95% (noventa e 

cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento” (art. 2º, 

XXVI), podendo os restantes 5% (cinco por cento) do patrimônio do fundo ser mantidos em 

depósitos à vista ou aplicados em (artigo 119, § 1º, da Instrução CVM 555/14): 

“I – títulos públicos federais; 

II – títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; 

III – operações compromissadas; 

IV – cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade 

de índices de renda fixa; e  

V – cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa” que 

atendam ao disposto nos arts. 111, 112 e 113, observado que, 

especificamente no caso do art. 112, desde que o respectivo indicador de 

desempenho (benchmark) escolhido seja a variação das taxas de depósito 

interfinanceiro (“CDI”) ou SELIC.” 

 Em nosso entendimento, a existência de tantos FIC-FI serve para ilustrar uma 

necessária maior preocupação do regulador em relação a estas estruturas de “fundos de 

fundos”, uma vez que, em última análise, poderia ser perdido o perímetro regulatório, dando 

63%

37%

FI x FIC (dados da ANBIMA de julho 
de 2016)

Total - Fundos de
Investimento (FI)

Total - Fundos de
Investimento em Cotas (FIC)
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margem a riscos como shadow banking82. É necessário que as autoridades regulatórias 

atentem para a necessidade de se verificar o grupo como um todo, até o nível do ultimate 

owner (beneficiário final). 

 

1.3. Principais agentes econômicos de um fundo de investimento 

 

 A Instrução CVM 555/14 realizou verdadeiro esforço no sentido de procurar definir 

cada um dos agentes econômicos existentes na estrutura de fundos de investimento, trazendo 

diversas definições em seu capítulo II, que visam a conferir maior certeza jurídica para cada 

um dos players dos fundos de investimento. Ainda são poucas obras que realizaram esforço 

no sentido de definir o papel desempenhado por cada um.83 Para Otavio Yazbek84: 

“os maiores (e os verdadeiros) desafios com que nos deparamos 

encontram-se no conjunto de relações, internas e externas, dos diferentes 

prestadores de serviços dos fundos de investimentos, no emaranhado de 

obrigações e de reponsabilidades que decorre do modelo hoje existente.” 

 No presente item 1.3, optamos por definir cada indivíduo, entidade, pessoa jurídica, 

parte, player, figura ou agente como sendo simplesmente um “agente econômico”, sob o 

pressuposto de que cada agente econômico seria racional, com preferências específicas (em 

teoria econômica, seriam completas, transitivas e estáveis). Nesse sentido, cada agente 

econômico atribuiria uma utilidade a cada escolha possível, sendo capaz de ordenar essas 

escolhas de acordo com as utilidades que lhe proveem. E uma pessoa seria “racional” quando 

continuar desenvolvendo uma atividade enquanto ela ganhar com isso.85 

 Ressalvamos que os agentes econômicos poderão variar dependendo do tipo de fundo 

de investimento, tipos estes já explanados no item 1.2 acima. Por exemplo: não é todo e 

qualquer tipo de fundo que precisa ter uma agência de classificação de risco de crédito e de 

um formador de mercado, assim como há fundos de investimento que possui agentes 

econômicos adicionais, como no caso do representante dos cotistas em fundos de 

investimento imobiliário (FII). Também não é todo fundo de investimento que será 

                                                 
82 Vide item 3.2.6 abaixo. 
83 Podemos citar o recente estudo de PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e 

agentes de mercado como proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016 (capítulo 3). 
84 PAVIA, Eduardo Cherez. Ob. cit., p. 11. 
85 É certo que estudos mais recentes atenuaram a suposição de racionalidade completa dos agentes e têm 

adotado a hipótese mais realista de racionalidade limitada (bounded rationality), no contexto da 

denominada Behavioral Law and Economics. 
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estruturado mediante a assessoria de advogados especialistas no assunto (embora certamente 

esta seria sempre desejável, ao conferir maior segurança jurídica à estrutura pretendida).  

 No presente item, buscaremos definir os principais agentes econômicos, tendo por 

base o disposto na Instrução CVM 555/14, a qual “aplica-se a todo e qualquer fundo de 

investimento registrado junto à CVM, observadas as disposições das normas específicas 

aplicáveis a estes fundos” (art. 1º). Teríamos, assim, de uma forma didática, os seguintes 

agentes econômicos, que serão objeto de análise em cada um dos itens a seguir: 

(i) investidor / cotista; 

(ii) administrador; 

(iii) gestor; 

(iv) consultor e analista de valores mobiliários; 

(v) prestador de serviços de tesouraria, controle e processamento de ativos 

financeiros; 

(vi) distribuidor; 

(vii) escriturador; 

(viii) custodiante;  

(ix) agência de classificação de risco de crédito; 

(x) formador de mercado; 

(xi) auditores independentes; e 

(xii) advogados. 

 

1.3.1. Investidor / cotista 

 

 Ora, sem investidor, não há investimento, de modo que não teríamos como não 

começar pelo cotista, que é aquele que merece a devida proteção jurídica e é o foco do 

presente trabalho, como beneficiário final do fundo de investimento. Utilizamos a palavra 

“investidor” para se referir ao cotista de fundos de investimento, que a Instrução CVM 

555/14 define como “aquele que detém cotas de um fundo de investimento, mediante sua 

inscrição no livro de cotistas do fundo, que pode se dar inclusive por meio de sistemas 

informatizados” (art. 2º, XIV). 

Mais especificamente, o cotista é o titular de fração ideal do patrimônio do fundo, 

enquanto condomínio. Nesse sentido, é comum a existência de fatores de risco em 

regulamentos e prospectos de fundos prevendo que a titularidade das cotas de um fundo é 

diferente da titularidade dos ativos do fundo: a titularidade das cotas não outorga aos seus 
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titulares nenhuma titularidade direta sobre os ativos do fundo. E as cotas são valores 

mobiliários nos termos do artigo 2º, V, da Lei 6.385/76, estando, portanto, sujeitas à tutela 

da CVM. 

Outro ponto importante é que, como já exposto no presente trabalho, diferentemente 

das sociedades, os cotistas podem sim responder por eventual patrimônio líquido negativo 

(artigo 15 da Instrução CVM 555/14), além de que (i) a rentabilidade obtida no passado não 

representa garantia de resultados futuros; e (ii) os investimentos em fundos não são 

garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo 

garantidor de crédito86 (artigo 54 da Instrução CVM 555/14).  

Conforme Renato Luis Bueloni Ferreira87: 

“O quotista não possui poder direto de administração do fundo nem o uso 

e o gozo direto dos bens que compõem a carteira do fundo. A administração 

do fundo é delegada ao administrador e ao gestor, mas o quotista pode, no 

exercício de seu direito de voto, votar pela substituição ou destituição do 

administrador e do gestor. A posição de quotista traz consigo uma série de 

direitos patrimoniais e extrapatrimoniais. Os direitos extrapatrimoniais 

corporificam-se nos poderes políticos e no direito à informação.” 

 A CVM, em sua regulamentação, contém diferenciação entre diferentes níveis de 

investidores. A antes vigente Instrução CVM 409/04 definia em seu artigo 109 os 

“investidores qualificados” como sendo: 

“I – instituições financeiras; 

II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 

III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; 

IV – pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros 

em valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que, 

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado 

mediante termo próprio, de acordo com o Anexo I; 

V – fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores 

qualificados; 

VI – administradores de carteira e consultores de valores mobiliários 

autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; 

                                                 
86 Sobre o Fundo Garantidor de Crédito e sua importância, vide: ABRÃO, Carlos Henrique. Fundo 

Garantidor de Crédito e o risco bancário. In: In: GRAU, Eros Roberto; SABOYA, Cláudia Maria Martins 

de; e ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). O direito dos negócios: homenagem a Fran Martins. São Paulo: 

Malheiros, 2016, pp. 33-50. 
87 Fundos e Clubes de Investimento. In: SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de (org.). Mercado de Capitais, 

v. 1. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 184. 
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VII – regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.” 

 Por sua vez, a Instrução CVM 539/13, com as alterações introduzidas pela Instrução 

CVM 554/14, passou a trazer desde 1º de julho de 2015 o conceito de “investidor 

profissional”, definido como: 

“Art. 9º-A São considerados investidores profissionais: 

I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil; 

II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 

III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; 

IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros 

em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, 

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional 

mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A;88 

V – fundos de investimento; 

VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por 

administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; 

VII – agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, 

analistas e consultores 

de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos 

próprios; 

VIII – investidores não residentes.” 

 Já o conceito de “investidor qualificado”, antes definido pelo artigo 109 da Instrução 

CVM 409/04, também sofreu alteração, passando a ser definido como: 

“Art. 9º-B São considerados investidores qualificados:  

I – investidores profissionais;  

II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros 

em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, 

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado 

mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B;89 

                                                 
88 Conteúdo do Anexo 9-A (Declaração da Condição de Investidor Profissional): “Ao assinar este termo, 

afirmo minha condição de investidor profissional e declaro possuir conhecimento sobre o mercado 

financeiro suficiente para que não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares 

conferidas aos demais investidores. Como investidor profissional, atesto ser capaz de entender e ponderar 

os riscos financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em valores mobiliários que só podem ser 

adquiridos por investidores profissionais. Declaro, sob as penas da lei, que possuo investimentos financeiros 

em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).” 
89 Conteúdo do Anexo 9-B (Declaração da Condição de Investidor Qualificado): “Ao assinar este termo, 

afirmo minha condição de investidor qualificado e declaro possuir conhecimento sobre o mercado 
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III – as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de 

qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como 

requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, 

administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, 

em relação a seus recursos próprios; e  

IV – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou 

mais cotistas, que sejam investidores qualificados.” 

 Uma das principais alterações foi a criação do conceito de “investidor profissional” 

ao lado do “investidor qualificado”, além de ter aumentado o valor necessário para que 

pessoas naturais ou jurídicas (que não se enquadrem nas demais categorias) sejam 

consideradas “qualificadas”, de R$ 300.000,00 para R$ 1.000.000,00. Houve reclamação 

por parte de players do mercado, uma vez que haveria a redução à demanda por determinados 

valores mobiliários, restringindo o universo de ativos disponíveis a alguns investidores (dado 

que passaria a ser necessário o valor mínimo de R$ 1.000.000,00 e não mais de R$ 

300.000,00). Contudo, na visão da CVM, “a vedação ao investidor não qualificado de 

investir em determinados valores mobiliários serve para proteger o próprio indivíduo”.90 

A CVM estudou detidamente as alternativas de classificação entre investidores, de 

acordo com a sua maior ou menor necessidade de “tutela regulatória”, e “permanece 

convencida de que o montante de investimentos financeiros mínimos de R$ 1 milhão é 

razoável para se definir os investidores qualificados.”91 

Sobre o fundamento da diferenciação, Arnoldo Wald aponta que92: 

“O principal fundamento das normas regulamentares expedidas pela CVM 

é o entendimento de que o investidor qualificado, em razão da sua 

experiência técnica, volume do patrimônio ou composição de sua carteira, 

é capaz de avaliar adequadamente os riscos envolvidos em cada espécie de 

investimento e de decidir pela sua conveniência ou não. Para tal perfil de 

investidor, a proteção estatal é menor. Assim, tendo em vista o nível de 

                                                 
financeiro suficiente para que não me sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares 

conferidas aos investidores que não sejam qualificados. Como investidor qualificado, atesto ser capaz de 

entender e ponderar os riscos financeiros relacionados à aplicação de meus recursos em valores mobiliários 

que só podem ser adquiridos por investidores qualificados. Declaro, sob as penas da lei, que possuo 

investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).” 
90 Conforme Relatório de Audiência Pública SDM 03/2014, p. 10. Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2014/sdm0314-

relatorio.doc>. Último acesso em 14 de outubro de 2016. 
91 Conforme Relatório de Audiência Pública SDM 03/2014, disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2014/sdm0314-

relatorio.doc>. Último acesso em 14 de outubro de 2016. 
92 O investidor qualificado no mercado de capitais brasileiro. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais, vol. 32. São Paulo: RT, 2006, pp. 15 e ss.  
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sofisticação e informação dos investidores, o órgão regulador disciplina de 

forma diferenciada alguns aspectos relacionados a exigências de 

disclosure, a prática de certos atos e a procedimentos.” 

 E complementa: 

“[...] é possível concluir que a qualificação do investidor qualificado se dá 

em razão de suas características, considerando que têm eles melhores 

condições que o investidor comum de avaliar os riscos das operações das 

quais participa ou pretende participar, sem necessitar de maior proteção 

regulatória. Em geral, o investidor comum é considerado carente de maior 

proteção a ser dada pelo Estado, por meio de regras mais rígidas dirigidas 

às companhias emissoras de valores mobiliários e aos intermediários. 

Ademais, o objetivo da diferenciação entre investidores qualificados e 

investidores comuns visa sempre a garantir maior proteção aos últimos, 

havendo, inclusive, operações que não estão autorizados a realizar. 

Efetivamente, há determinadas operações do mercado financeiro e de 

capitais que são restritas aos investidores qualificados, tendo em vista os 

riscos envolvidos.” 

 Na regulamentação atinente a fundos de investimento, em diversos momentos há a 

menção a determinados pontos que não precisam ser observados por investidores 

profissionais ou qualificados, dado que eles, em tese, já teriam o conhecimento suficiente 

para realizar os investimentos. Nesse cenário, há determinadas concessões e/ou privilégios, 

caso o investidor se enquadre em tais categorias. Por exemplo, a Instrução CVM 555/14 

estabelece que, em relação a investidores qualificados: 

“Art. 125. O fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados, 

desde que previsto em seu regulamento, pode:  

I – admitir a utilização de ativos financeiros na integralização e resgate de 

cotas, com o estabelecimento de critérios detalhados e precisos para adoção 

desses procedimentos; 

II – dispensar, na distribuição de cotas de fundos fechados, a elaboração de 

prospecto e a publicação de anúncio de início e de encerramento de 

distribuição;  

III – cobrar taxas de administração e de performance, conforme 

estabelecido em seu regulamento, sem prejuízo do disposto no inciso I do 

art. 88;  

IV – estabelecer prazos para conversão de cota e para pagamento dos 

resgates diferentes daqueles previstos nesta Instrução; e  
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V – prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer outra forma, 

em nome do fundo, relativamente a operações direta ou indiretamente 

relacionadas à carteira do fundo, sendo necessária a concordância de 

cotistas representando, no mínimo, dois terços das cotas emitidas pelo 

fundo.” 

E ainda, com relação a investidores profissionais: 

“Art. 129. O fundo destinado exclusivamente a investidores profissionais 

pode, desde que previsto em seu regulamento, utilizar-se das faculdades 

descritas nos incisos do art. 125 e, ainda, das seguintes: 

I – não observância das limitações de modalidades de ativo financeiro e os 

limites de concentração por emissor estabelecidas nos arts. 102 e 103; 

II – aplicação de forma ilimitada no exterior, nos termos do art. 101, inciso 

I, “b”;  

III – não observância das obrigações constantes dos incisos I a V do art. 

56; e 

IV – aplicação dos seus recursos em qualquer fundo de investimento 

registrado na CVM.” 

Feita esta diferenciação e explicada a sua lógica, passamos a analisar o real perfil do 

investidor brasileiro em fundos de investimento. De acordo com relatório consolidado 

histórico da ANBIMA tendo por base dados de julho de 201693, verificamos os diferentes 

segmentos de investidores que aplicam seus recursos em fundos de investimento, conforme 

o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Disponível em <http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estatisticas/Consolidado-Historico-de-

Fundos-de-Investimento/Pages/Consolidado-Historico-de-Fundos-de-Investimento.aspx>. Último acesso 

em 13 de outubro de 2016. 
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No mesmo sentido o Anuário ANBIMA aponta que a maior parte (faixa dos 40%) é 

constituída por investidores institucionais (fundos de pensão, seguradoras, endowments, 

regimes privados de previdência social etc.), o que é um dado interessante pois demonstra o 

poder que possuem os fundos de pensão em termos de capacidade de investimento em nosso 

País94: 

 

 

Fonte: Anuário da Indústria de Fundos de Investimento de 2016. 

 

Ao interpretarmos os gráficos acima, é interessante notar a maior quantia de recursos 

aplicados em fundos de investimento é oriunda de investidores qualificados ou profissionais, 

o que comprova o peso dos chamados “investidores institucionais” em nosso mercado de 

capitais.95 Nessa linha, não há como não lembrarmos da obra de Sérgio Lazzarini96, que 

analisa a forte interação do Governo no capitalismo brasileiro, especialmente por meio de 

relevantes fundos de pensão eventualmente controlados pelo Governo (direta ou 

indiretamente), inclusive por meio do seu braço BNDES97. Há inclusive recentes notícias da 

utilização de fundos de pensão em atuações irregulares no mercado de capitais98. Para a 

                                                 
94 Ainda que com as limitações da Resolução nº 3.792, emitida pelo CMN em 24 de setembro de 2009, que 

estabelece, dentre outros, o limite de 25% para aplicação por uma mesma entidade fechada de previdência 

complementar (EFPC) (arts. 42 e 43).  
95 Para uma sugestão de criação de um fundo de investimento em específico voltado a investidores 

institucionais, vide KOMURA, Bruno Takeo. Análise e proposta de um fundo de investimento voltado para 

investidores institucionais. Trabalho de formatura apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, 2011. 
96 Capitalismo de laços: os donos do Brasil e suas conexões. Rio de Janeiro, Elsevier, 2011. 
97 A esse respeito, vide item 3.2.7 abaixo, sobre a teoria da captura. 
98 Destacamos notícia divulgada no site da CVM em 05/09/2016, que relata a atuação conjunta da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), do Ministério Público Federal (MPF), da Polícia Federal e da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), deflagrando a Operação Greenfield, a 

qual apura crimes de gestão temerária e fraudulenta cometidos contra os três maiores Fundos de Pensão 
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proteção jurídica do investidor, o primeiro passo é verificar qual o perfil do investidor, pois 

somente assim será possível medir o grau de proteção que deverá ser conferido pelo 

regulador, em seu perímetro regulatório. 

 

1.3.2. Administrador 

 

 O administrador é, em síntese, o representante legal do fundo de investimento para 

todos os fins, embora seu patrimônio não se confunda com o do fundo, conforme Fernando 

Schwarz Gaggini99: 

“[O] patrimônio do fundo não se confunde com o patrimônio da instituição 

administradora. Este é autônomo em relação àquele, de forma que tal 

patrimônio não poderá ser pretendido em nenhuma hipótese por eventuais 

credores da administração na busca da satisfação de seus créditos, bem 

como as obrigações do fundo deverão ser satisfeitas unicamente pelo 

patrimônio deste.” 

Desde 4 de janeiro de 2016, encontra-se em vigor a Instrução CVM 558/15, que, 

dentre outros dispositivos, revoga integralmente a Instrução CVM 306/99, a qual regulava a 

administração de carteiras de valores mobiliários, referida no artigo 23 da Lei 6.385/76100. 

Sob a Instrução CVM 306/99, tanto administrador quando gestor se encontravam sujeitos a 

um mesmo regime jurídico, o que veio a mudar com a Instrução CVM 558/15, que estabelece 

a diferenciação entre (i) administrador fiduciário101 e (ii) gestor de recursos, diferenciação 

esta aplicável a partir de 30 de junho de 2016. Focaremos, aqui, na figura do administrador, 

que para obtenção de sua licença deverá seguir os requisitos dispostos na Instrução CVM 

558/15.  

                                                 
(EFPC) do país: Funcef, Petros e Previ, além do Postalis. Conforme a notícia: “[a] Operação Greenfield é 

um dos desdobramentos da investigação iniciada há 1 ano e meio e tem como base 10 casos descobertos a 

partir da análise das causas dos déficits bilionários apresentados pelos Fundos de Pensão. Ainda na fase 

preliminar da apuração, foram encontrados indícios de que, em 8 deles, as instituições realizaram 

investimentos (de forma temerária ou fraudulenta) por meio de Fundos de Investimentos em Participações 

(FIP). Com base nas informações e documentos reunidos durante a apuração, os investigadores já 

constataram a existência de quatro núcleos distintos que atuavam na possível organização criminosa: o 

empresarial; o de dirigente de Fundos de Pensão; o de empresas avaliadoras de ativos e o de gestores e 

administradores dos FIP. Há ainda outros dois núcleos que estão sendo mapeados.” Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20160905-1.html>. Último acesso em 10/09/2016. 
99 Fundos de investimento no direito brasileiro. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2001. 

pp. 49 e 50. 
100 “Art . 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas 

está sujeito à autorização prévia da Comissão.” 
101 Para os fins deste trabalho, nos referiremos somente a “administrador” para designar o “administrador 

fiduciário”. 
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 A Instrução CVM 555/14 define o administrador como “pessoa jurídica autorizada 

pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários 

e o responsável pela administração do fundo” (artigo 2º, I).102 Mais especificamente, 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” 

(artigo 78). Em sentido similar, o artigo 23 do Código ANBIMA define administração do 

fundo de investimento como “o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente 

ao funcionamento e manutenção do fundo”. O administrador é, na prática, o gatekeeper103 

da estrutura dos fundos de investimento no Brasil. 

 Nos termos da Instrução CVM 558/15, podem ser registrados na categoria de 

administrador: 

“I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, observada a regulamentação específica;  

II – pessoa jurídica que mantenha, continuamente, valores equivalentes a 

no mínimo 0,20% dos recursos financeiros sob administração de que trata 

o item 6.3.c do Anexo 15-II ou mais do que R$ 550.000,00 (quinhentos e 

cinquenta mil reais), o que for maior, em cada uma das seguintes contas do 

Balanço Patrimonial elaborado de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e com as normas da CVM: 

a) patrimônio líquido; e 

b) disponibilidades, em conjunto com os investimentos em títulos 

públicos federais; e 

III – pessoa jurídica que exerça as atividades de que trata o § 2º do art. 2º104 

exclusivamente em: 

a) fundos de investimento em participação – FIP;  

b) fundos mútuos de investimento em empresas emergentes – FMIEE;  

                                                 
102 Dependendo do tipo de fundo de investimento, requisitos adicionais poderão ser necessários. Por exemplo: 

em fundos de investimento imobiliário - FII (regulados pela Instrução CVM 472/08 e pela Lei 8.668/93), a 

administração somente pode ser exercida por bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de 

investimento ou carteira de crédito imobiliário, bancos de investimento, sociedades corretoras ou 

sociedades distribuidoras de valores mobiliários, sociedades de crédito imobiliário, caixas econômicas e 

companhias hipotecárias. Em fundos de investimento em direitos creditórios – FIDC, a Instrução CVM 

356/01 e a Resolução CMN 2.907/01 exigem banco múltiplo, banco comercial, Caixa Econômica Federal, 

banco de investimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade corretora de títulos 

e valores mobiliários ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. 
103 Vide item 3.3.5 abaixo. 
104 “§ 2º  O registro na categoria administrador fiduciário autoriza o exercício de todas as atividades referidas 

no caput do art. 1º [i.e. administração e gestão], com exceção da atividade de gestão de recursos [...]”. 
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c) fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em 

participação – FICFIP;  

d) fundos de investimento em participação de infraestrutura – FIP-IE;   

e) fundos de investimento em participações na produção econômica 

intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FIP-PD&I; e 

f) carteiras administradas.” 

 Na visão da CVM, a exigência de capital mínimo de administradores fiduciários 

apresenta maiores benefícios para o funcionamento eficiente e regular do mercado do que 

custos. Tendo em vista que a imensa maioria dos administradores de fundos de investimento 

já seriam instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e já possuiriam, portanto, 

requerimentos mínimos de patrimônio de referência, a regra de capital mínimo seria 

potencialmente onerosa para poucos desses prestadores de serviços. Nesse sentido, a CVM 

alcançaria o seu principal objetivo– o de garantir que o administrador fiduciário tenha 

recursos financeiros mínimos para exercer sua atividade –, sem fazer com que os 

administradores de carteira tenham necessariamente que incorrer em custos de compliance 

com o BACEN.105 

 Ademais, a CVM entende que (i) o capital mínimo seria importante em caso de 

eventuais prejuízos em virtude de erros operacionais do administrador, e (ii) a utilidade da 

regra está no fato de que avaliar o capital mínimo é muito mais simples do que verificar a 

existência de recursos humanos e tecnológicos adequados ao porte e à área de atuação da 

pessoa jurídica, que são exigidos pela norma que dispõe sobre o exercício profissional de 

administração de carteiras de valores mobiliários.106  

 Como regra geral, o administrador pode realizar diretamente as atividades de 

tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros; de distribuição de cotas; de 

escrituração da emissão e resgate de cotas; e de custódia de ativos financeiros. Caso 

contrário, o administrador poderá contratar terceiros para desempenhar essas atividades, nos 

termos do artigo 79 da Instrução CVM 555/14. 

                                                 
105 Conforme Relatório de Audiência Pública SDM nº 10/2014, pp. 3-4. Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2011/sdm1411-

relatorio.doc>. Último acesso em 17 de outubro de 2016. 
106 Conforme Relatório de Audiência Pública SDM nº 10/2014, p. 5. Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2011/sdm1411-

relatorio.doc>. Último acesso em 17 de outubro de 2016. 
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 Ao administrador compete a divulgação das principais informações em torno do 

fundo de investimento aos cotistas, nos termos do artigo 56107 e do artigo 59108, ambos da 

Instrução CVM 555/14, dentre outros dispositivos. Também vale notar a necessidade de 

divulgação de fatos relevantes, na forma do artigo 60109 da mesma regra, além das normas 

de conduta previstas no artigo 92 e as vedações listadas no artigo 89 da mesma Instrução.  

  

1.3.3. Gestor 

 

 A figura do gestor passou a exercer papel central em relação a fundos de 

investimento, especialmente após o advento da crise financeira internacional de 2008. Desde 

as reformas Dodd Frank nos EUA até o aditamento ao Collective Investments Schemes Act 

na Suíça e o advento da Diretiva Alternativa da União Europeia relativa a Gestores de 

Fundos de Investimentos, reguladores no mundo inteiro têm aumentado o escrutínio a 

                                                 
107 “Art. 56.  O administrador do fundo é responsável por: I – calcular e divulgar o valor da cota e do patrimônio 

líquido do fundo aberto: a) diariamente; ou b) para fundos que não ofereçam liquidez diária a seus cotistas, 

em periodicidade compatível com a liquidez do fundo, desde que expressamente previsto em seu 

regulamento; II – disponibilizar aos cotistas, mensalmente ou no período previsto no regulamento para 

cálculo e divulgação da cota, conforme disposto no inciso I, alínea “b”, extrato de conta contendo: a) nome 

do fundo e o número de seu registro no CNPJ; b) nome, endereço e número de registro do administrador 

no CNPJ; c) nome do cotista; d) saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação 

ocorrida ao longo do mês; e) rentabilidade do fundo auferida entre o último dia útil do mês anterior e o 

último dia útil do mês de referência do extrato; f) data de emissão do extrato da conta; e g) o telefone, o 

correio eletrônico e o endereço para correspondência do serviço mencionado no inciso VII do art. 90. III – 

disponibilizar as informações do fundo, inclusive as relativas à composição da carteira, no mínimo nos 

termos do art. 59 no tocante à periodicidade, prazo e teor das informações, de forma equânime entre todos 

os cotistas; IV – disponibilizar aos cotistas dos fundos não destinados exclusivamente a investidores 

qualificados a demonstração de desempenho do fundo até o último dia útil de fevereiro de cada ano; e V – 

divulgar, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de computadores e sem proteção de senha, a 

demonstração de desempenho do fundo relativo: a) aos 12 (doze) meses findos em 31 de dezembro, até o 

último dia útil de fevereiro de cada ano; e b) aos 12 (doze) meses findos em 30 de junho, até o último dia 

útil de agosto de cada ano.” 
108 “Art. 59.  O administrador deve remeter, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na 

página da CVM na rede mundial de computadores, os seguintes documentos: I – informe diário, no prazo 

de 1 (um) dia útil; II – mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem: a) 

balancete; b) demonstrativo da composição e diversificação de carteira; c) perfil mensal; e d) lâmina de 

informações essenciais, se houver; III – formulário de informações complementares, sempre que houver 

alteração do seu conteúdo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua ocorrência; IV – anualmente, no prazo 

de 90 (noventa) dias contado a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações 

contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente; e V – formulário padronizado com as 

informações básicas do fundo, sempre que houver alteração do Regulamento, na data do início da vigência 

das alterações deliberadas em assembleia.”  
109 “Art. 60.  O administrador é obrigado a divulgar imediatamente a todos os cotistas na forma prevista no 

regulamento do fundo e por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM, e 

para a entidade administradora de mercado organizado onde as cotas estejam admitidas à negociação, 

qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do fundo ou aos ativos financeiros 

integrantes de sua carteira. § 1º  Considera-se relevante qualquer ato ou fato que possa influir de modo 

ponderável no valor das cotas ou na decisão dos investidores de adquirir, alienar ou manter tais cotas.” 
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práticas e operações de gestores de fundos de investimento.110 Nesse contexto, a IOSCO, em 

seus Objetivos e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários, prevê que gestores de 

fundos deverão estar sujeitos a uma fiscalização adequada (princípio nº 28). 

 Otavio Yazbek111 tenta explicar o fenômeno de maior importância conferida ao 

gestor ao longo dos últimos anos, que também ocorreu no Brasil: 

“Até alguns anos atrás, o administrador muitas vezes consolidava a 

prestação de uma série de serviços de suporte com a gestão das carteiras 

dos fundos. Mas o mercado foi se tornando cada vez mais complexo e mais 

especializado e as atividades de gestão (onde verdadeiramente reside a 

capacidade de criação de valor) passaram a se autonomizar, sendo 

prestadas por gestores especializados. Gestores estes que se tornaram ainda 

mais relevantes que os administradores para muitos efeitos.”  

Não é à toa que a CVM, nesse sentido, criou a separação entre a figura do 

“administrador fiduciário” e do “gestor”, nos termos da Instrução CVM 558/15, referida no 

capítulo acima.  

A Instrução CVM 555/14, por sal vez, define o gestor como a “pessoa natural ou 

jurídica autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de 

valores mobiliários, contratada pelo administrador em nome do fundo para realizar a gestão 

profissional de sua carteira” (art. 2º, XXX). O Código ANBIMA, a seu turno, define gestão 

como “o conjunto de decisões que, executadas com observância dos termos do regulamento, 

prospecto, ou do formulário, conforme aplicável, determinam a performance do fundo de 

investimento” (artigo 28). 

A doutrina define o gestor como: 

“[...] o profissional responsável pela escolha dos ativos financeiros que 

serão incluídos na carteira dos fundos de investimento. Acompanha o 

mercado e procura definir os melhores momentos de compra e venda dos 

títulos e valores mobiliários constantes da carteira. Para tanto, o gestor da 

carteira deve levar em consideração as disposições legais e também a 

política de investimentos de cada fundo de investimento estabelecida no 

regulamento, ou seja, os limites máximos e mínimos de alocação de cada 

modalidade de investimento que compõe a carteira, tendo em vista, entre 

                                                 
110 Cf. ALABASTER, Tom (org.). Global investment funds: a practical guide to structuring, raising and 

managing funds. Londres: Globe Law and Business, 2016, p. 10. 
111 PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção 

do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 10. 
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outros fatores, os riscos, a taxa de juros, a inflação e o crescimento 

econômico.”112 

 Para a Instrução CVM 555/14, em seu artigo 78, § 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, tendo poderes para: 

I – negociar e contratar, em nome do fundo de investimento, os ativos 

financeiros e os intermediários para realizar operações em nome do fundo, 

bem como firmar, quando for o caso, todo e qualquer contrato ou documento 

relativo à negociação e contratação dos ativos financeiros e dos referidos 

intermediários, qualquer que seja a sua natureza, representando o fundo de 

investimento, para todos os fins de direito, para essa finalidade; e   

II – exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo 

fundo, realizando todas as demais ações necessárias para tal exercício, 

observado o disposto na política de voto do fundo.” 

 Na lição de Maria João Romão Carreiro Vaz Tomé113:  

“(…) não recaem sobre a sociedade gestora nem o risco de destruição 

material dos valores, nem o risco de perda de valor económico dos bens 

compreendidos no fundo. A sociedade é indiferente ao desenvolvimento 

material e económico do fundo, ao menos sempre que não esteja aqui 

envolvida a sua responsabilidade. (…). À autonomia das opções de gestão, 

por parte da sociedade gestora, não corresponde – nem podia corresponder 

– a respectiva assunção do risco relativo à gestão, o qual recai sempre sobre 

os participantes.”  

O gestor é, assim, o centro da atividade de um fundo de investimento, eis que indicará 

onde o fundo irá investir, desde que conforme as normas da CVM e o regulamento do fundo. 

Novidade interessante é a possibilidade expressa de contratação de mais de um gestor, 

hipótese na qual a CVM estipula responsabilidade solidária dos gestores por “atos de gestão 

compartilhada” (artigo 78, § 5º, I, a, da Instrução CVM 555/14), podendo inclusive 

“autorizar o administrador a intervir como árbitro em caso de eventuais conflitos” (artigo 

78, § 5º, I, c, da Instrução CVM 555/14). 

  

                                                 
112 ROCHA, Tatiana Nogueira da. Fundos de investimento e o papel do administrador. São Paulo: Textonovo, 

2003, p. 101. 
113  Fundos de investimento mobiliários abertos. Coimbra: Almedina, 1997, p. 57. 
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1.3.4. Consultores e analistas de valores mobiliários 

 

 A função dos consultores e analistas de valores mobiliários é a de avaliar ativos 

financeiros e, com base em sua expertise e know-how, sugerir ou recomendar decisões de 

investimento aos seus clientes.  

 A atividade de consultor de valores mobiliários é regulada pela Instrução CVM 

43/85114, que se limita a prever diretrizes gerais acerca dos requisitos necessários para a 

atividade. Foi por meio dos Processos Administrativos CVM nºs RJ-2008-0296, RJ-2008-

1839 e RJ-2008-4324 é que a CVM consolidou o entendimento a esse respeito, 

posteriormente consubstanciados no Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº 10/2013, de 18 de 

outubro de 2013115. 

                                                 
114 “I - As atividades de consultor de valores mobiliários e de administrador de carteira de valores mobiliários, 

previstas, respectivamente, no § 1º art. 6º " in fine" da RESOLUÇÃO Nº 961, de 12.09.84 do Conselho 

Monetário Nacional e no § 2º do artigo 15 da INSTRUÇÃO CVM Nº 40/84, poderão ser exercidas por 

pessoas físicas ou jurídicas que se habilitarem junto à Comissão de Valores Mobiliários. 

 II - Os pretendentes à habilitação ao exercício das atividades acima mencionadas, enquanto não 

regulamentadas especificamente, deverão, além de possuir comprovada experiência em atuação no mercado 

de valores mobiliários, atender às exigências para ocupação de cargos de diretoria em sociedades corretoras 

e distribuidoras, previstas na RESOLUÇÃO Nº 527, de 15.04.79 do Conselho Monetário Nacional.” 
115 “5. INSTRUÇÃO CVM Nº 43/85 – CONSULTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS. 5.1. 

CREDENCIAMENTO. O Colegiado da CVM, em reunião de 19/8/2008, estabeleceu os requisitos a serem 

exigidos para fins da concessão do credenciamento de consultor de valores mobiliários para pessoas 

naturais e jurídicas, consubstanciados nos documentos que devem instruir os pedidos de credenciamento. 

Os documentos demandados são os seguintes: 1. Pessoas naturais: (i) requerimento assinado pelo 

interessado que conte com as razões pelas quais entende estar apto para o exercício da atividade; (ii) cópia 

do currículo e dos comprovantes dos principais cursos nele mencionados; (iii) comprovante de inscrição no 

CPF e cópia da carteira de identidade; (iv) documentação que comprove a sua experiência e que 

circunstancie a natureza das atividades exercidas pelo interessado, devendo sua experiência profissional em 

atividade que revele aptidão para a análise de investimentos perfazer prazo mínimo de 3 anos (esta 

exigência fica dispensada para os credenciados como analistas de valores mobiliários, que deverão apenas 

fazer prova desta condição, na forma prevista na regulamentação vigente sobre a atividade de analista); (v) 

formulário cadastral que conte com seu nome completo, CPF, endereço, telefone, fac-símile e e-mail; (vi) 

declaração assinada pelo requerente, informando: (a) se está inabilitado para o exercício de cargo em 

instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM ou BACEN, sociedades 

seguradoras, entidades de previdência privada e companhias abertas; (b) se foi condenado por crime 

falimentar, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, concussão, manipulação de mercado, uso 

indevido de informação privilegiada, exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função no âmbito 

do mercado de valores mobiliários, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade, o 

Sistema Financeiro Nacional ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; (c) se está incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo; (d) se tem contra si títulos 

levados a protesto; (e) se, nos últimos cinco anos, sofreu alguma punição em decorrência de atuação na 

administração ou no conselho fiscal de entidade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do BACEN, da 

SPC ou da SUSEP; e (f) se seus bens, por força de decisão judicial ou de autoridade administrativa, estão 

indisponíveis. 2) Pessoas jurídicas: (i) requerimento assinado pelo representante legal da pessoa jurídica; 

(ii) cópia dos atos constitutivos devidamente consolidados; (iii) comprovante de inscrição no CNPJ; (iv) 

informações sobre o perfil de investidor com que se pretende atuar; (v) documento com indicação do 

responsável pela atividade; e (vi) formulário cadastral que contenha, ao menos, a denominação social e 

comercial da sociedade, CNPJ, endereço para correspondência, telefone, fac-símile, e-mail e o responsável 

pela atividade. O credenciamento da pessoa jurídica é condicionado à designação de um diretor responsável, 

que deve estar credenciado como consultor de valores mobiliários - pessoa física - junto à CVM.” 



 

 

78 

 A atividade de analista de valores mobiliários, por sua vez, é regulada pela Instrução 

CVM 483/10, que a como “a pessoa natural que, em caráter profissional, elabora relatórios 

de análise destinados à publicação, divulgação ou distribuição a terceiros, ainda que restrita 

a clientes.” Seu exercício pode se dar de forma (i) autônoma, (ii) vinculada a instituição 

integrante do sistema de distribuição ou a pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM a 

desempenhar a função de administrador de carteira ou de consultor de valores mobiliários; 

ou (iii) vinculada a pessoa jurídica que tenha em seu objeto social exclusivamente a atividade 

de análise de valores mobiliários (art. 2º da Instrução CVM 483/10). 

 Dentre as distinções entre ambas as figuras, podemos apontar as seguintes116: 

 

Ponto de diferenciação 
Consultor de valores 

mobiliários 

Analista de valores 

mobiliários 

Quanto à forma como 

análises são transmitidas 

aos clientes 

Não divulga suas análises 

publicamente 

Relatórios de 

acompanhamento e estudos 

produzidos são divulgados 

publicamente 

Quanto à forma de atuação 

Mais abrangente, 

envolvendo estudo de 

diagnósticos, análises e 

projeções elaboradas por 

diversos analistas 

Mais segmentado, 

baseando-se 

fundamentalmente no 

emissor do valor mobiliário 

Quanto à forma de 

relacionamento 

Relacionam-se com 

investidor específico 

(recomendações 

personalizadas) 

Dirigem-se ao público em 

geral, sem 

individualizações 

Quanto à forma de 

aconselhamento 

Envolvem-se mais no 

processo de decisão de 

investimento do cliente, 

chegando a emitir juízo de 

valor 

Em geral, distanciam-se da 

decisão de negociação de 

valores mobiliários 

 

                                                 
116 Tabela elaborada de acordo com a análise fornecida por SANTOS, Aline de Menezes. Artigo 1º. In: 

CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 

6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 42-43. 
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1.3.5. Prestador de serviços de tesouraria, controle e processamento de ativos 

financeiros 

 

 Estes serviços são obrigatórios em um fundo de investimento, podendo ser prestados 

pelo próprio administrador (quando esteja devidamente autorizado para tanto) ou por meio 

de terceiros contratados (artigo 79 c/c artigo 78, § 2º, III, da Instrução CVM 555/14). 

Os serviços de tesouraria podem ser conceituados como referentes às contas 

bancárias mantidas pelo fundo de investimento, por meio das quais aplicações e resgates de 

cotas são realizadas, bem como liquidação de investimentos, pagamento de tributos e 

outros.117  

 Serviços de controle e processamento de ativos, a seu turno, encontram-se 

conceituados no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas dos Serviços 

Qualificados118 ao Mercado de Capitais (artigo 28): 

“I. Controle dos ativos financeiros da carteira, despesas e encargos sobre 

eles incidentes, observado o disposto nos incisos II, III e VII deste artigo;  

II. Recebimento, do administrador e/ou do cliente, de informações relativas 

às provisões de despesas, através de meios seguros definidos entre as 

partes;  

III. Registro das movimentações e operações realizadas, provisões e 

despesas, devendo eventuais divergências ser comunicadas às partes 

responsáveis pela administração ou gestão do clube, Fundo ou carteira, ou 

ao seu titular, conforme aplicável;  

IV. Recebimento do custodiante do saldo de caixa, da posição de custódia 

e das informações sobre movimentação para processamento das 

informações recebidas sobre os ativos financeiros integrantes da carteira;  

V. Recebimento do custodiante, conforme informações por este recebidas 

das respectivas centrais depositárias, das informações acerca dos eventos 

incidentes sobre os ativos financeiros, inclusive cotas de Fundos de 

Investimento que sejam objeto de depósito centralizado, e processamento 

das informações recebidas;  

                                                 
117 Cf. PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como 

proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 148. 
118 Disponível em: 

<http://www.anbima.com.br/data/files/9E/61/69/C4/C0D675106582A275862C16A8/Codigo-de-

Servicos-Qualificados_1_.pdf>. Último acesso em 11 de novembro de 2016. 
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VI. Recebimento do administrador ou prestador de serviço de 

Controladoria de Passivo por ele contratado, das informações acerca das 

quantidades e valores de cotas emitidas e resgatadas, e do total de cotas 

bem como dos eventos de cisão, incorporação e amortização de Fundos de 

Investimento, cujas cotas não sejam objeto de depósito centralizado;  

VII. Observado o disposto nos incisos II e III, conforme aplicável, o 

registro, controle e provisionamento das despesas dos clientes, tais como 

taxa de auditoria, taxa de fiscalização da CVM, taxa de administração, 

dentre outros;  

VIII. Atribuição de preços aos ativos financeiros segundo metodologia 

definida e auditável (“Apreçamento”);  

IX. Registro de provisão aos direitos creditórios, segundo metodologia 

definida e auditável;  

X. Apuração do patrimônio líquido;  

XI. Apuração do valor da cota;  

XII. Informar valor da cota à controladoria “de passivo”, em caso de 

Fundos e clubes de investimento;  

XIII. Geração de informações para a Contabilidade; e  

XIV. Emissão de relatórios constando posições atualizadas de ativos, 

direitos e obrigações registradas na carteira dos clientes;  

XV. Registro de provisão para devedores duvidosos conforme orientação 

do Administrador.” 

 Há também os serviços de controladoria de passivos, que o mesmo Código 

supracitado define em seu artigo 30 como incluindo as seguintes atividades: 

“I. Receber o valor da cota da controladoria de ativos;  

II. Controlar, registrar e liquidar os valores financeiros de aplicações e 

resgates;  

III. Atualizar as posições em nome de cada cotista pelo valor da cota;  

IV. Calcular a performance, taxas de entrada e saída conforme aplicável;  

V. No caso de cotas de Fundos abertos, calcular, apurar e reter os tributos 

pertinentes a cada cotista;  

VI. No caso de cotas de Fundos fechados e para as posições sem 

negociação em mercado secundário, calcular, apurar e reter os tributos 

pertinentes a cada cotista, desde que de posse das devidas informações;  

VII. Fornecer ao administrador as informações necessárias do passivo de 

cotistas para composição de avisos, informes e extratos;  



 

 

81 

VIII. Conciliar os créditos provenientes das movimentações financeiras 

dos cotistas com a conta-corrente dos respectivos Fundos e/ou clubes de 

investimento;  

IX. Prestar informações e atendimento de ordens de autoridades judiciais, 

órgãos reguladores e prestadores de serviços autorizados pelo 

Administrador do Fundo relacionados aos serviços por ele prestados;  

X. Informar ao prestador de serviço de controladoria de ativos e 

contabilidade as cotas emitidas, resgatadas e o total de cotas em estoque; e 

XI. Gerar informações para a contabilidade.” 

 

1.3.6. Distribuidor 

 

 A Instrução CVM 555/14 define o distribuidor como “intermediário contratado pelo 

administrador em nome do fundo para realizar a distribuição de suas cotas” (art. 2º, XX). 

Por sua vez, seria intermediário a “instituição habilitada a atuar como integrante do sistema 

de distribuição, por conta própria e de terceiros, na negociação de valores mobiliários em 

mercados regulamentados de valores mobiliários” (art. 2º, XXXII). O Código ANBIMA 

define que se caracteriza como “distribuição de fundos de investimento, para os efeitos desse 

Código, a oferta de cotas de fundos de investimento a investidor ou potencial investidor, de 

forma individual ou coletiva, resultando ou não em captação de recursos para o fundo de 

investimento” (artigo 35). Ainda, o Código ANBIMA lista as seguintes atividades como 

sendo de sua competência (artigo 35, § 5º): 

“I. A prestação adequada de informações sobre o fundo de investimento, 

esclarecendo suas dúvidas e recebendo reclamações; 

II. O fornecimento dos documentos do fundo, termo de adesão e/ou demais 

documentos obrigatórios; 

III. O controle e manutenção de registros internos referentes à 

compatibilidade entre as movimentações dos recursos dos clientes e sua 

capacidade financeira e atividades econômicas, nos termos das normas de 

PLDFT; e 

IV. O atendimento aos requisitos da legislação e da regulamentação e 

melhores práticas em relação à adequação dos investimentos 

recomendados (suitability).” 

 A distribuição de cotas de fundos de investimento deve ser exercida por membros do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 15 da Lei 6.385/76: 
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“Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:  

I - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto 

distribuir emissão de valores mobiliários:  

a) como agentes da companhia emissora;  

b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar 

no mercado;  

II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários 

em circulação no mercado, para os revender por conta própria;  

III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de 

mediação na negociação de valores mobiliários, em bolsas de valores ou 

no mercado de balcão;  

IV - as bolsas de valores.  

V - entidades de mercado de balcão organizado.  

VI - as corretoras de mercadorias, os operadores especiais e as Bolsas de 

Mercadorias e Futuros; e  

VII - as entidades de compensação e liquidação de operações com valores 

mobiliários.” 

 No caso de fundos abertos, não há necessidade de prévio registro na CVM para a 

distribuição; já em fundos fechados, há necessidade de prévio registro na CVM (ressalvadas 

hipóteses de dispensa), nos termos do artigo 22, caput e parágrafos, da Instrução CVM 

555/14, que lista diversas regras a esse respeito.119 

 A distribuição de cotas pode se dar de forma120 (i) direta, via instituição financeira 

autorizada para o exercício de tal função (como uma distribuidora de títulos e valores 

                                                 
119 “Art. 22.  O registro de distribuição de cotas de fundo fechado destinado exclusivamente a investidores 

qualificados é automaticamente concedido com o envio dos seguintes documentos e informações através 

do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores: I – 

material de divulgação a ser utilizado durante a distribuição das cotas; II – informação quanto ao número 

máximo e mínimo de cotas a serem distribuídas, o valor da emissão e outras informações relevantes sobre 

a distribuição; III – informação quanto à data de início e encerramento da distribuição; e IV – declaração 

do administrador de que foi firmado o contrato de distribuição com intermediário e de que este se encontra 

à disposição da CVM, quando for o caso. § 1º  O material de divulgação referido no inciso I do caput deve 

conter, pelo menos, as seguintes informações: I – nome do fundo; II – nome e endereço do administrador e 

gestor, se houver; III – nome e endereço dos distribuidores; IV – política de investimento, público alvo e 

principais características do fundo; V – mercado organizado onde as cotas do fundo são negociadas, se for 

o caso; VI – condições de subscrição e integralização; VII – data do início e encerramento da distribuição; 

VIII – esclarecimento de que maiores informações e as cópias do regulamento podem ser obtidas junto aos 

distribuidores ou na página da CVM na rede mundial de computadores; e IX – os dizeres, de forma 

destacada: "A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de 

veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou 

das cotas a serem distribuídas.” 
120 Cf. VERSIANI, Fernanda Valle. Fundos de Investimento em Ações (FIA) e Fundos Multimercados (FIM). 

In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coords.). Fundos de investimento – aspectos 

jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 144. 
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mobiliários – DTVM) ou (ii) indireta, por meio dos agentes autônomos, regulados pela 

Instrução CVM 497/11.121 A IOSCO, em seus Objetivos e Princípios da Regulação de 

Valores Mobiliários, prevê princípios específicos (nºs 29 a 32) que devem ser observados 

pelos intermediários de valores mobiliários no mercado, tais como normas mínimas de 

entrada e saída; requisitos prudenciais que reflitam as exigências enfrentadas; cumprimento 

com padrões internacionais e outros. 

 Em relação à distribuição de cotas de fundos de investimento ao mercado, é 

importante mencionarmos a diferenciação existente entre (i) ofertas públicas, (ii) ofertas 

públicas com esforços restritos de distribuição e (iii) ofertas privadas. O que as diferencia é 

o modo pelo qual elas são realizadas.  

 As primeiras encontram-se reguladas pela Instrução CVM 400/03. Estas são as 

ofertas destinadas ao mercado em geral, que visam a atingir o maior número de investidores 

possível, e exigem registro do emissor e dos valores mobiliários na CVM. Geralmente sua 

estruturação é um processo que dura meses, com diversos agentes econômicos envolvidos 

(bancos, advogados, empresas de auditoria etc.), tendo em vista o alto nível de disclosure 

que é exigido e os diversos documentos (com destaque para o prospecto). A definição do 

que é uma oferta pública é bastante abrangente, e encontra-se delineada no artigo 3º da 

Instrução CVM 400/03.122 Caso a oferta seja realizada na forma do referido dispositivo, ela 

será, para os fins da regulamentação da CVM, uma oferta pública.123  

                                                 
121 “Art. 1º. Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na forma desta Instrução, para 

realizar, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de 

valores mobiliários, as atividades de: I - prospecção e captação de clientes; II - recepção e registro de ordens 

e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis, na forma da 

regulamentação em vigor; e III - prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços 

prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido 

contratado.” 
122 “Art. 3º  São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim 

como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos 

seguintes elementos: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou 

anúncios, destinados ao público, por qualquer meio ou forma; II - a procura, no todo ou em parte, de 

subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores mobiliários, mesmo que realizada através de 

comunicações padronizadas endereçadas a destinatários individualmente identificados, por meio de 

empregados, representantes, agentes ou quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, integrantes ou não do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, ou, ainda, se em desconformidade com o previsto nesta 

Instrução, a consulta sobre a viabilidade da oferta ou a coleta de intenções de investimento junto a 

subscritores ou adquirentes indeterminados; III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento 

aberto ao público destinada, no todo ou em parte, a subscritores ou adquirentes indeterminados; ou IV - a 

utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de 

comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede mundial ou outras redes abertas de 

computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao 

público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por conta do 

ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários.” 
123 Não são poucos os casos de ofertas irregulares de valores mobiliários, realizadas de tempos e tempos e 

objeto de multas pela CVM, como se pode verificar por seu website. 
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 As segundas, ofertas públicas distribuídas com esforços restritos de negociação, 

encontram-se reguladas pela Instrução CVM 476/09, e não necessitam de registro na CVM, 

mas apenas comunicação à CVM a respeito do seu encerramento, realizada pelo 

intermediário líder no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 8º). Diferentemente da oferta pública 

via Instrução CVM 400/03, este procedimento é muito mais célere, eis que há considerável 

menor grau de disclosure e de documentos (desnecessário o prospecto, por exemplo). 

Contudo, esta modalidade pode acessar somente investidores profissionais (sobre a 

definição, vide item 1.3.1 acima), observado que (artigo 3º): 

“I – será permitida a procura de, no máximo, 75 (setenta e cinco) 

investidores profissionais, conforme definido em regulamentação 

específica; e 

II – os valores mobiliários ofertados deverão ser subscritos ou adquiridos 

por, no máximo, 50 (cinquenta) investidores profissionais.”124 

 Vale notar também que a Instrução CVM 476/09 dispõe que o ofertante não poderá 

realizar outra oferta pública da mesma espécie de valores mobiliários do mesmo emissor 

dentro do prazo de 4 (quatro) meses contados da data do encerramento da oferta, a menos 

que a nova oferta seja submetida a registro na CVM (artigo 9º), e os valores mobiliários 

ofertados de acordo com tal Instrução somente poderão ser negociados nos mercados 

regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada 

subscrição ou aquisição pelos investidores (artigo 13). 

 Por fim, por exclusão, o terceiro tipo de oferta é justamente a privada, que não poderá 

se enquadrar no conceito de oferta via Instrução CVM 400/03, tampouco no conceito de 

oferta restrita via Instrução CVM 476/09.125  

 

1.3.7. Escriturador 

 

 Os serviços de escrituração encontram-se definidos na Instrução CVM 543/13, a qual 

dispõe em seu artigo 1º, § 1º, que a prestação de serviços de escrituração de valores 

mobiliários compreende: 

                                                 
124 O parágrafo 1º do mesmo artigo esclarece que fundos de investimento e carteiras administradas de valores 

mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um 

único investidor. 
125 Para um detalhamento da dicotomia oferta pública x privada, vide: EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; 

PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais – Regime Jurídico. 3ª ed. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 143-160.  
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“I – a abertura e manutenção, em sistemas informatizados, de livros de 

registro, conforme previsto na regulamentação em vigor; 

II – o registro das informações relativas à titularidade dos valores 

mobiliários, assim como de direitos reais de fruição ou de garantia e de 

outros gravames incidentes sobre os valores mobiliários; 

III – o tratamento das instruções de movimentação recebidas do titular do 

valor mobiliário ou de pessoas legitimadas por contrato ou mandato; 

IV – a realização dos procedimentos e registros necessários à efetivação e 

à aplicação aos valores mobiliários, quando for o caso, do regime de 

depósito centralizado; e 

V – o tratamento de eventos incidentes sobre os valores mobiliários.” 

 O Código ANBIMA, a seu turno, prevê as seguintes atividades como compreendendo 

os serviços de escrituração (artigo 33, parágrafo único): 

“I. Registro das informações relativas à titularidade dos ativos financeiros, 

assim como de direitos reais de fruição ou de garantia e de outros gravames 

incidentes sobre os ativos financeiros; 

II. Abertura e manutenção dos livros de registro por emissor, nos termos 

da regulamentação vigente;  

III. Tratamento das instruções de movimentação recebidas, direta ou 

indiretamente, dos investidores ou, conforme o caso, de pessoas 

legitimadas por contrato ou mandato, e de atos concernentes à constituição 

ou extinção de gravames e ônus sobre os ativos, quando a lei assim 

determinar;  

IV. Procedimentos e registros necessários à efetivação e aplicação aos 

ativos por emissor, quando for o caso, do regime de depósito centralizado; 

e  

V. Tratamento de eventos incidentes sobre os ativos por emissor.” 

Tais atividades são prestadas por instituições financeiras, consoante os requisitos 

exigidos pela Instrução CVM 543/13. Há consideráveis normas de conduta exigidas para 

este agente econômico.126 

                                                 
126 “Art. 21.  O escriturador deve: I – exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação aos 

interesses dos emissores e dos titulares de valores mobiliários, sendo vedado privilegiar seus próprios 

interesses ou de pessoas a ele vinculadas; II – manter contas de valores mobiliários individualizadas em 

nome dos titulares do valor mobiliário; III – assegurar que os registros relativos às transferências e 

constituições de direitos, de fruição ou de garantia, assim como outros gravames sobre os valores 

mobiliários escriturados sejam feitos no menor prazo possível e que estejam amparados em documentos 

juridicamente válidos; IV – efetuar, no menor prazo possível e sem prejuízo da segurança necessária, as 

transferências, inscrições e averbações nas contas de valores mobiliários; V – tomar todas as medidas 

cabíveis para o pagamento de proventos deliberados e pagos pelo emissor, quando o titular do valor 
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1.3.8. Custodiante 

 

 O custodiante é o responsável pelo depósito de valores mobiliários sob a guarda da 

instituição depositária. A definição da atividade está disposta na Lei 6.385/76: 

“Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores 

mobiliários, cujo exercício será privativo das instituições financeiras, 

entidades de compensação e das entidades autorizadas, na forma da lei, a 

prestar serviços de depósito centralizado.  

Parágrafo único. Considera-se custódia de valores mobiliários o depósito 

para guarda, recebimento de dividendos e bonificações, resgate, 

amortização ou reembolso, e exercício de direitos de subscrição, sem que 

o depositário, tenha poderes, salvo autorização expressa do depositante em 

cada caso, para alienar os valores mobiliários depositados ou reaplicar as 

importâncias recebidas.” 

 Sua atividade encontra-se sujeito à Instrução CVM 542/13, que a define nos seguintes 

termos: 

“A prestação de serviços de custódia de valores mobiliários compreende:  

 

I – no caso de prestação de serviços para investidores: 

a) a conservação, o controle e a conciliação das posições de valores 

mobiliários em contas de custódia mantidas em nome do investidor;  

b) o tratamento das instruções de movimentação recebidas dos investidores 

ou de pessoas legitimadas por contrato ou mandato; e 

                                                 
mobiliário não possuir informações cadastrais atualizadas; VI – responder pela legitimidade e pela 

veracidade dos registros das movimentações efetuadas e da titularidade dos valores mobiliários; VII – 

registrar nas contas de valores mobiliários as modificações dos valores mobiliários, após recebimento de 

instrução do contratante que comunique os eventos sobre eles incidentes; VIII – praticar os atos de sua 

responsabilidade envolvidos com o repasse aos investidores e aos depositários centrais dos valores devidos 

por força de eventos incidentes sobre os valores mobiliários; IX – repassar ao contratante os valores 

previamente recebidos dos investidores, relativos ao exercício de direitos de subscrição e conversões, entre 

outros; X – registrar os direitos de fruição ou de garantia, assim como outros gravames sobre os valores 

mobiliários, quando solicitado pelos respectivos titulares, diretamente ou por meio de seus representantes, 

nos termos da regulação pertinente, ou por determinação judicial, quando for o caso; XI – manter à 

disposição da CVM os registros que compõem a escrituração das contas de valores mobiliários, bem como 

os documentos que a eles se refiram; XII – adotar regras, procedimentos e controles internos que assegurem 

a fiscalização posterior das posições mantidas nas contas de valores mobiliários; XIII – garantir a segurança, 

eficiência e confiabilidade operacional dos sistemas de escrituração das contas de valores mobiliários; XIV 

– prevenir, controlar e corrigir irregularidades nos registros dos valores mobiliários; XV – adotar os 

procedimentos necessários ao cumprimento de solicitações dos custodiantes para a realização de depósito 

de valores mobiliários escriturais junto a depositário central, observados os procedimentos prévia e 

expressamente estabelecidos pelo escriturador e pelo depositário central; e XVI – criar mecanismos a fim 

de assegurar a completa segregação de atividades e o sigilo sobre as posições detidas.” 
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c) o tratamento dos eventos incidentes sobre os valores mobiliários 

custodiados; e 

 

II – no caso de prestação de serviços para emissores:  

a) a guarda física dos valores mobiliários não escriturais; e 

b) a realização dos procedimentos e registros necessários à efetivação e à 

aplicação aos valores mobiliários do regime de depósito centralizado.” 

 A Instrução CVM 542/13 lista os principais requisitos para tal atividade e, 

similarmente à Instrução CVM 543/13 atinente à escrituração, também contém diversas 

normas de conduta impostas à atividade.127 

 

1.3.9. Agência de classificação de risco de crédito 

 

 A Instrução CVM 555/15 define a agência de classificação de risco de crédito como 

“pessoa jurídica registrada ou reconhecida pela CVM que exerce profissionalmente a 

atividade de classificação de risco de crédito no âmbito do mercado de valores mobiliários” 

(art. 2º, II). 

 As agências classificadoras de riscos (ou credit rating), objeto de duras críticas na 

crise norte-americana do subprime em 2008, são reguladas pela Instrução CVM 521/12, a 

qual traz as seguintes definições:  

“I – agência de classificação de risco de crédito: pessoa jurídica registrada ou 

reconhecida pela CVM que exerce profissionalmente a atividade de classificação 

de risco de crédito no âmbito do mercado de valores mobiliários; e 

                                                 
127 “Art. 12.  O custodiante deve: I – exercer suas atividades com boa-fé, diligência e lealdade em relação aos 

interesses dos investidores, sendo vedado privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas; 

II – tomar todas as medidas necessárias para a identificação da titularidade dos valores mobiliários, para a 

garantia de sua integridade e para a certeza sobre a origem das instruções recebidas; III – zelar pela boa 

guarda e pela regular movimentação dos valores mobiliários mantidos em custódia, conforme as instruções 

recebidas, e pelo adequado processamento dos eventos a eles relativos, mediante a implementação de 

sistemas de execução e de controle eletrônico e documental; IV – promover os atos necessários ao registro 

de gravames ou de direitos sobre valores mobiliários custodiados, tomando todas as medidas necessárias 

para a sua adequada formalização; V – assegurar, de forma permanente, a qualidade de seus processos e 

sistemas informatizados, mensurando e mantendo registro dos acessos, erros, incidentes e interrupções em 

suas operações; VI – garantir a segurança física de seus equipamentos e instalações, com o estabelecimento 

de normas de segurança de dados e informações que os protejam de acesso de pessoal não autorizado; VII 

– dispor de recursos humanos suficientes e tecnicamente capazes de realizar os processos e operar os 

sistemas envolvidos na prestação dos serviços de custódia; VIII – manter atualizados os manuais 

operacionais, a descrição geral dos sistemas a serem adotados na prestação dos serviços, o fluxograma de 

rotinas, a documentação de programas, os controles de qualidade e os regulamentos de segurança física e 

lógica; e IX – implementar e manter atualizado plano de contingência que assegure a continuidade de 

negócios e a prestação dos serviços.” 
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II – classificação de risco de crédito: atividade de opinar sobre a qualidade de 

crédito de um emissor de títulos de participação ou de dívida, de uma operação 

estruturada, ou qualquer ativo financeiro emitido no mercado de valores 

mobiliários.” 

 Podem ser definidas como gatekeepers em fundos de investimento que exigem 

classificação de risco de crédito, ao avaliaram os graus de riscos consoante parâmetros 

internos (especialmente no caso de FIDC).  

A Instrução CVM 521/12 traz diversos pontos a serem observados por estes agentes 

econômicos, dentre os quais destacamos a exigência de que a agência de classificação de 

risco de crédito adote providências para evitar a emissão de qualquer classificação de risco 

de crédito que (i) contenha declarações falsas; ou (ii) induza o usuário a erro quanto à 

situação creditícia de um emissor ou de um ativo financeiro, devendo as informações 

divulgadas ser escritas em linguagem “simples, clara, objetiva e concisa” (artigo 10). Há 

também diversos requisitos que devem constar de seus relatórios de classificação de risco, 

listados no artigo 16 do referido normativo,128 bem como normas de conduta a serem 

observadas.129 

 A IOSCO, em seus Objetivos e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários, 

prevê que agências de classificação de risco devem estar sujeitas a níveis adequados de 

fiscalização (princípio nº 22), de maneira contínua. 

 

                                                 
128 “Art. 16. O relatório de classificação de risco deve evidenciar: I – a designação do analista de classificação 

de risco de crédito responsável pela elaboração do relatório e do responsável pela aprovação da nota 

atribuída ou dos membros do comitê de classificação de risco de crédito, se for o caso; II – as fontes de 

informação relevantes utilizadas na elaboração da classificação de risco; III – os principais elementos que 

fundamentaram a classificação de risco de crédito; IV – a metodologia utilizada para a determinação da 

classificação de risco; V – a data na qual a classificação de risco foi emitida pela primeira vez e a última 

vez em que foi atualizada; VI – a periodicidade de atualização; INSTRUÇÃO CVM No 521, DE 25 DE 

ABRIL DE 2012 VII – os atributos e eventuais limitações da classificação emitida, no que diz respeito à 

extensão, qualidade e veracidade dos documentos e dados históricos existentes; VIII – se a agência está 

avaliando a espécie de ativo financeiro pela primeira vez; IX – se a classificação de risco foi comunicada à 

entidade avaliada ou partes a ela relacionadas e se, em decorrência desse fato, a nota atribuída foi alterada 

antes da emissão do relatório; X – outros serviços prestados à entidade avaliada nos últimos 12 meses; XI 

– serviços prestados à entidade avaliada por partes relacionadas à agência de classificação de risco de 

crédito, nos últimos 12 meses; e XII – as situações que evidenciam potenciais conflitos de interesses.” 
129 “Art. 19. A agência de classificação de risco de crédito deve: I – exercer suas atividades com probidade, 

boa fé e ética profissional; II – comunicar à CVM, tão logo tenha conhecimento, condutas dos analistas e 

demais pessoas envolvidas no processo de emissão de classificação de risco de crédito que possam 

configurar indício de infração às normas emitidas pela CVM; III – diante de uma situação de conflito de 

interesses, informar à requerente que está agindo em conflito de interesses e quais as fontes desse conflito, 

antes de emitir a classificação de risco; IV – rever todo o trabalho relevante do analista de classificação de 

risco de crédito nos 2 (dois) anos anteriores à sua saída dos quadros de empregados da agência de 

classificação de risco de crédito, caso tenha ido trabalhar para entidades avaliadas ou partes a elas 

relacionadas; e V – elaborar código de conduta.” 
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1.3.10. Formador de mercado 

 

O formador de mercado é uma atividade regulada pela Instrução CVM 384/03, sendo 

“exercida por pessoas jurídicas, devidamente cadastradas, junto às bolsas de valores e às 

entidades de mercado de balcão organizado, interessadas na realização de operações 

destinadas a fomentar a liquidez de valores mobiliários com registro para negociação” 

(artigo 2º). Trata-se de uma atividade extremamente positiva e saudável ao mercado de 

capitais e aos fundos de investimento, utilizada especialmente em fundos negociados em 

bolsa como ETF. 

Devido ao seu ambiente de atuação em bolsa de valores, a CVM entende que compete 

“às bolsas de valores e entidades de mercado de balcão organizado a expedição de normas e 

regulamentos sobre as operações destinadas a formar mercado para valores mobiliários, bem 

como sobre as informações a serem prestadas por seus participantes no exercício da atividade 

de formador de mercado” (artigo 3º). A BM&FBOVESPA, assim, editou o Ofício-Circular 

004/2012-DN, cujo anexo lista os requisitos para o credenciamento da atividade.  

O formador de mercado é uma pessoa jurídica, devidamente cadastrada na 

BM&FBOVESPA, que se compromete a manter ofertas de compra e venda de forma regular 

e contínua durante a sessão de negociação, fomentando a liquidez dos valores mobiliários, 

facilitando os negócios e mitigando movimentos artificiais nos preços dos produtos. 

Os formadores de mercado devem atuar diariamente respeitando os parâmetros de 

atuação (quantidade mínima, spread máximo e percentual de atuação na sessão de 

negociação). No entanto, caso o mercado apresente comportamento atípico, com oscilações 

fora dos padrões regulares (decorrentes de algum fato econômico, catastrófico ou, até 

mesmo, algum fato positivo totalmente inesperado que altere em demasia o preço do papel), 

o formador de mercado poderá ter, com consenso da BM&FBOVESPA, seus parâmetros 

alterados ou ser liberado de suas obrigações durante a sessão de negociação. As ofertas do 

formador de mercado competem em condições de igualdade com as demais ofertas do 

mercado, com o fechamento de negócios obedecendo aos critérios de melhor preço e ordem 

cronológica de registro. A BM&FBOVESPA como forma de incentivar a atividade de 

formador de mercado, pode conceder vantagens de custo nas negociações realizadas pelo 

mesmo, como, por exemplo, isenção em emolumentos e taxas de negociação.130 

 

                                                 
130 Conforme <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/formador-de-mercado/como-funciona/>. 

Último acesso em 16 de dezembro de 2016. 
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1.3.11. Auditores independentes 

 

 O auditor independente é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras 

do fundo, devendo ser aprovada anualmente pelos cotistas em assembleia geral. Nos termos 

do artigo 65 da Instrução CVM 555/14, “[a]s demonstrações contábeis do fundo devem ser 

auditadas anualmente por auditor independente registrado na CVM, observadas as normas 

que disciplinam o exercício dessa atividade.” A contratação dos serviços de auditoria 

independente pelo administrador do fundo é obrigatória, nos termos do artigo 79 da Instrução 

CVM 555/14.  

 Ademais, o artigo 68 da Instrução CVM 555/14 exige que anualmente a assembleia 

geral delibere sobre as demonstrações contábeis do fundo, fazendo-o até 120 (cento e vinte) 

dias após o término do exercício social. 

 A IOSCO, em seus Objetivos e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários, 

estabelece que auditores devem estar sujeitos a níveis adequados de supervisão (princípio nº 

19), devem ser independentes da entidade emissora sujeita à auditoria (princípio nº 20) e que 

seus padrões devem ser reconhecidos internacionalmente (princípio nº 21). 

 Para Aline de Menezes Santos131, os auditores também devem ser considerados 

gatekeepers, ao opinarem sobre o enquadramento das demonstrações financeiras dos 

emissores às normas de contabilidade, munindo investidores de informações relevantes à 

tomada de decisão de investimento. 

 

1.3.12. Advogados 

 

 Similarmente às agências de classificação de risco e aos auditores independentes, os 

advogados também exercem o papel de gatekeepers na indústria dos fundos de investimento. 

Seja por meio de escritórios de advocacia especializados ou por meio de um jurídico interno 

sólido, é fundamental a sua atuação no sentido de propiciar maior segurança jurídica e 

proteção aos investidores. 

 Embora não esteja explicitamente mencionado na regulamentação dos fundos de 

investimento, os advogados são mencionados no artigo 132 da Instrução CVM 555/14, que 

lista os encargos do fundo e inclui: 

                                                 
131 CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 

6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 40. 
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“VI – honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, 

incorridas em razão de defesa dos interesses do fundo, em juízo ou fora 

dele, inclusive o valor da condenação imputada ao fundo, se for o caso;” 

 Compete aos advogados auxiliarem na constituição de fundos de investimento, na 

sua operação e em quaisquer assuntos jurídicos/regulatórios correlatos, usualmente atuando 

em conjunto com empresas de auditoria e assessores financeiros. No mercado de capitais, 

onde os fundos de investimento se inserem, a atuação dos advogados deve servir para reduzir 

os custos de transação, as assimetrias informacionais e as situações de conflitos e interesse, 

por meio de estratégias como o disclosure e de redação de instrumentos de forma clara, 

procurando trazer a maior “completude” possível aos contratos. Mais especificamente, pode-

se dizer que é necessário seguir, em sua atuação, a máxima atinente a prospectos e referida 

no artigo 38 da Instrução CVM 400/03: a informação deve ser “completa, precisa, 

verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo que os 

investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento”.  
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2. ANÁLISE CRÍTICA DE DEBATES RECORRENTES 

RELATIVOS A FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL, SOB A 

ÓTICA DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO INVESTIDOR  

 

2.1. Natureza jurídica dos fundos de investimento – apontamentos sobre uma velha 

discussão 

 

 O desconhecimento acerca da natureza jurídica dos fundos de investimento ainda 

prevalece em diversas ocasiões, principalmente àqueles menos afeitos a estruturas do 

mercado de capitais.132 Antecipamos que tanto a legislação133 e a regulamentação134 quanto 

a CVM135 entendem que os fundos de investimento são “condomínios”. Contudo, diversos 

acadêmicos têm entendimento diverso, o que justifica o presente capítulo, com apontamentos 

gerais sobre este “velho debate” que se encontra na raiz do instituto dos fundos de 

investimento, sendo um dos assuntos mais analisados academicamente no tocante a fundos. 

Para Otavio Yazbek, há uma “quase obsessão dos autores pela discussão acerca da natureza 

– se condominial ou societária – dos fundos de investimento”.136 De qualquer maneira, a 

importância prática do tema residiria na definição de qual o conjunto de normas positivas 

que deverá ser aplicado supletivamente, em caso de conflito ou mesmo na definição da 

                                                 
132 É o caso, por exemplo, de fato relevante divulgado na página da CVM atinente ao Conquest FIP em 12 de 

maio de 2016, envolvendo a inclusão do FIP e de seus cotistas no polo passivo de reclamação trabalhista, 

sem qualquer conhecimento em relação à natureza jurídica de um fundo de investimento. Disponível em: 

<http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg>. Último acesso em 11 de dezembro de 2016. 
133 Lei 4.728/65: “Art. 50. Os fundos em condomínios de títulos ou valôres mobiliários poderão converter-se 

em sociedades anônimas de capital autorizado, a que se refere a Seção VIII, ficando isentos de encargos 

fiscais os atos relativos à transformação. § 2º Anualmente os administradores dos fundos em condomínios 

farão realizar assembléia geral dos condôminos, com a finalidade de tomar as contas aos administradores e 

deliberar sôbre o balanço por êles apresentado. § 3º Será obrigatório aos fundos em condomínio a auditoria 

realizada por auditor independente, registrado no Banco Central. § 4º As quotas de Fundos Mútuos de 

Investimento constituídos em condomínio, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário 

Nacional, poderão ser emitidos sob a forma nominativa, endossável ou ao portador, podendo assumir a 

forma escritural.”  

 Lei das S.A.: “Art. 126. As pessoas presentes à assembléia deverão provar a sua qualidade de acionista, 

observadas as seguintes normas: [...] § 1º O acionista pode ser representado na assembléia-geral por 

procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou 

advogado; na companhia aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao 

administrador de fundos de investimento representar os condôminos.” 
134 Instrução CVM nº 555: “Art. 3º O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a 

forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros.” 
135  Processo CVM RJ 2005/2345: “9. A natureza dos fundos de investimento continua a ser, portanto, aquela 

estabelecida pela Lei 4.728/65, de "fundos em condomínio" (art. 49), então administrados por "sociedades 

de investimento", e agora, dada a natureza de valores mobiliários de suas cotas, por pessoas previamente 

autorizadas pela CVM (art. 23 da Lei 6.385/76)” 
136 Cf. PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como 

proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 9. 
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regulamentação pelas autoridades competentes (CVM ou mesmo o Judiciário).137 Assim, 

apresentaremos a seguir as principais correntes sobre o assunto, para ao final expor nosso 

entendimento, à luz da necessária proteção jurídica do investidor em fundos. 

 Em larga síntese138, podemos dizer que há (i) aqueles que entendem que o fundo de 

investimento se encaixaria na estrutura condominial (alguns no sentido de que estaríamos 

diante de uma “natureza especial” ou sui generis) e (ii) outros que entendem se tratar de uma 

estrutura associativa, similar à das sociedades.  

Para a crítica à teoria condominial, valemo-nos de obra de Ricardo de Santos Freitas, 

o qual, após analisar as diversas teorias existentes no que tange à natureza jurídica dos fundos 

de investimento, conclui que os elementos essenciais dos fundos de investimento coincidem 

com os da figura da sociedade, tal qual conceituada no art. 981139, do Código Civil de 2002, 

e permite que com apoio no art. 983, parágrafo único140, se possa reconhecer que a natureza 

jurídica dos fundos de investimento é efetivamente a da sociedade. 

Pondera Ricardo de Santos Freitas que141: 

“[a] insistente e expressa atribuição da condição de condomínio dos fundos 

de investimento, pelo legislador, na totalidade das esferas existentes, não 

tem o condão de subsumi-los aos institutos de Direito Civil. (...) as relações 

jurídicas formadas a partir da definição do tipo legal nas diversas espécies 

existentes permitem que se afirme que o fundo de investimentos constitui 

facti species com natureza jurídica de sociedade, inobstante o nomen iuris 

empregado pelo legislador.” 

Assim, referido autor defende que os fundos de investimento possuem, em verdade, 

natureza societária, ainda que as Instruções da CVM que regulam a matéria disponham que 

                                                 
137 Cf. PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como 

proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 48. 
138 Para uma análise mais específica das diferentes teorias existentes (que não é o foco do presente trabalho), 

vide CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012, pp. 181-199, que divide as teorias existentes em (i) teoria da copropriedade (ou 

condominial), (ii) teoria da comunidade não condominial, (iii) teoria da propriedade em mão comum, (iv) 

teoria da propriedade fiduciária e (v) teoria societária. Vide também FREITAS, Ricardo de Santos. 

Natureza jurídica dos fundos de investimentos. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2004. 
139 “Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com 

bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.” 
140 “Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 

1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, 

subordina-se às normas que lhe são próprias. 

 Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à 

cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham 

a constituição da sociedade segundo determinado tipo.” 
141 Natureza jurídica dos fundos de investimentos. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2004. p. 228. 
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eles possuem natureza condominial. No mesmo sentido, o autor ensina, em obra relativa à 

responsabilidade de administradores de fundos de investimento142: 

“[e]stamos diante de uma forma de propriedade coletiva com 

características especialíssimas, distintas das regras do condomínio civil, e 

que se rege em conformidade com o disposto no regulamento de cada 

fundo e nas normas legais específicas deste instituto previstas no 

ordenamento jurídico, não se socorrendo, sequer subsidiariamente, das 

normas condominiais estatuídas na lei comum”. 

Eduardo Cherez Pavia, após discorrer sobre as diferentes teorias existentes, entende 

ser “mais acertado enquadrar o fundo no âmbito das sociedades simples, que possuem 

normas próprias, na forma autorizada pelo Código Civil.”143 

Em sentido similar, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França144 entendeu, em 

parecer analisando a estrutura de um dado fundo de investimento, que se estaria diante de 

uma sociedade em comum: 

“A natureza do Fundo ‘X’ é a de uma sociedade não personificada. O 

Fundo ‘X’ é regido pelos artigos 49 e 50 da Lei 4.728/1965 e pela Instrução 

CVM-302/1999, sendo subsidiariamente a ele aplicáveis as normas do 

Código Civil relativas ao direito societário, particularmente as normas 

sobre a sociedade em comum e sobre a sociedade simples e, 

analogicamente, as disposições da Lei das S/A. No caso de conflito, 

prevalece naturalmente a lex specialis (Lei 4.728/1965 e Instrução-CVM 

302/1999).” 

Mário Tavernard Martins de Carvalho também entende que “a relação entre os 

cotistas e o administrador denota a efetiva constituição de uma sociedade em comum, não 

personificada”.145 

Outro estudioso, Saint-Clair Diniz Martins Souto, após uma extensa análise das 

correntes existentes sobre a natureza jurídica dos fundos de investimento, chegou em sua 

obra a “uma única e inexorável conclusão: o fundo de investimento constitui-se em tipo 

                                                 
142 Ob. cit., pp. 240-241. 
143 Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção do investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2016, p. 56. 
144 A Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. Conflito de Interesses Apurado pela Própria Assembléia 

de Quotistas. Quórum Qualificado para Destituição de Administrador de Fundo. In: FRANÇA, Erasmo 

Valladão Azevedo e Novaes. Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 194. 
145 Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 199. 
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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.”146 

 Reconhecendo que a teoria condominial não se sustenta, porém, não classificando 

expressamente o fundo de investimento como de natureza associativa, Francisco Satiro de 

Souza Junior entende que a estrutura dos fundos de investimento, embora definidos por lei 

como condominial, possui muitos pontos que não se amoldam ao disposto nos artigos 1.314 

a 1.326 do Código Civil. Nesse sentido, referido autor propõe que “os fundos de 

investimento constituem um “tertius genus” que, por suas peculiaridades, gravita entre o 

conceito de condomínio, de sociedade e mesmo de “trust”, mas que não podem idealmente 

ser equiparados a nenhum deles”.147 

Já em prol da teoria condominial propriamente dita, podemos mencionar, dentre 

outros148, Fernando Gaggini149, que conclui “ser o fundo de investimento, perante o direito 

brasileiro, uma forma de ‘condomínio’ de natureza especial, com regras próprias e 

específicas, distintas das descritas no Código Civil”, e Nelson Eizirik (et al.)150, para quem 

“os fundos de investimento organizam-se, juridicamente, sob a forma de condomínio, sem 

personalidade jurídica, constituindo uma comunhão de recursos destinados à aplicação em 

carteiras compostas pelos mais diversos ativos financeiros [...]”. A natureza de condomínio 

especial parece se referir à possibilidade de o fundo de investimento (condomínio) ter 

somente um cotista, o que não desvirtuaria por si só sua natureza.151 

Na mesma linha, para Arnoldo Wald resta devidamente evidenciada, desde a década 

de 1990152: 

“[...] a existência de fundamento legal e entendimento administrativo 

consolidado, inclusive no Conselho Monetário Nacional, no Banco Central 

e na Comissão de Valores Mobiliários, no sentido de reconhecer a natureza 

                                                 
146 Fundos de investimento: um tipo societário autônomo e suas principais características. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Brasília - UnB, Brasília, 2016, p. 66. 
147 Ob. cit., p. 567. 
148 Vide: PROCKNOR, Marina; BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Fundos de Investimento: Aspectos 

Regulatórios. In: SANTI, Eurico de; CANADO, Vanessa Rahal (Coord.). Direito Tributário: Tributação 

dos Mercados Financeiros e de Capitais e dos Investimentos Internacionais. São Paulo: Editora Saraiva, 

2011; 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. 
149 Fundo de investimento no direito brasileiro. São Paulo: Liv. E Ed. Universitária de Direito, 2001, p. 53. 
150 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 

Capitais – Regime Jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 82-83. 
151 Nos termos do artigo 130 da Instrução CVM 555/14, “[c]onsidera-se “Exclusivo” o fundo para investidores 

profissionais constituído para receber aplicações exclusivamente de um único cotista.” 
152 Natureza jurídica do fundo imobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 

n. 80. São Paulo: RT, 1990, p. 18. 
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jurídica do Fundo como um condomínio de natureza especialíssima que 

tem patrimônio próprio, escrita específica, auditoria nas suas contas, 

representação em Juízo e administração por uma espécie de trustee.” 

 Este também é o entendimento de Ruy Rosado de Aguiar Júnior153, que após análise 

do tema conclui que: 

“[...] o fundo de investimento em títulos e valores mobiliários constitui 

modalidade especial de condomínio, sem personalidade jurídica, integrado 

por recursos apostos a uma finalidade, administrado por mandatário que 

goza de posição jurídica diferenciada e responsabilidade própria diante dos 

investidores, participantes do fundo.” 

Também destacamos a opinião de Luiz Gastão Paes de Barros Leães154, que, após 

minuciosa análise da natureza jurídica de um condomínio, enfatiza que o fato de um 

condomínio voluntário exercer atividade empresarial economicamente organizada não lhe 

atribui caráter societário, e conclui de forma lapidar: 

“[...] entendemos que os fundos de investimento constituem um 

condomínio mobiliário, como se encontra consagrado na legislação 

pertinente. Não se trata pois de uma sociedade, nem mesmo de uma 

sociedade em comum [...].” 

 Certo é que a comunidade acadêmica segue realizando intensos debates sobre a 

natureza jurídica do fundo de investimento, como se pode perceber acima, de forma 

meramente sintética e não-exaustiva (dado não ser este propriamente dito o escopo deste 

estudo). Continuarão a existir autores entendendo que a estrutura condominial não é aquela 

que se amolda melhor à figura dos fundos de investimento. Parece mais é que, na lição de 

Montaigne, “despendemos mais esforços interpretando as interpretações do que 

interpretando a realidade, e escrevemos mais livros sobre livros do que sobre qualquer outro 

assunto [...] o que fazemos é, tão só, nos entreglosar”.155 

 Em nosso entendimento, o debate sobre a natureza jurídica dos fundos de 

investimento (natureza esta, reiteramos, já definida em lei, regulamentação e na 

                                                 
153 Aspectos dos fundos de investimento. In: MUSSI, Jorge; SALOMÃO, Luis Felipe; MAIA FILHO, 

Napoleão Nunes (org.). Estudos jurídicos em homenagem ao Ministro Cesar Asfor Rocha. Ribeirão Preto: 

Migalhas, 2012, v. 3, p. 302. 
154 O shopping center como condomínio voluntário. In: CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de; WARDE 

JÚNIOR, Walfrido Jorge; GUERREIRO, Carolina Dias Tavares (coord.). Direito empresarial e outros 

estudos em homenagem ao Professor José Alexandre Tavares Guerreiro. São Paulo: Quartier Latin, 2013, 

pp. 749-759. 
155 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. A reforma da empresa. In: Direito empresarial: estudos e pareceres. 

São Paulo: Saraiva, 1995, p. 4, apud PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica 

e agentes de mercado como proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 47. 
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jurisprudência da CVM) não terá consequências práticas favoráveis para a proteção jurídica 

do investidor em fundos de investimento, uma vez que, na realidade, a discussão acaba por 

trazer insegurança jurídica ao instituto, que é tudo o que se procura evitar em uma estrutura 

voltada ao mercado de capitais.  

 Não sem razão, em discussão sobre a natureza jurídica de fundos de investimento, o 

voto de Marcelo Trindade proferido no Processo CVM RJ 2005/2345 ensina que (grifos 

nossos): “a existência de uma regulação sobre a constituição e o funcionamento dos fundos 

de investimento termina por assegurar aos agentes de mercado certeza jurídica sobre a 

disciplina de tais condomínios”.156 É exatamente isso o que os agentes de mercado 

necessitam: certeza jurídica. E, com a devida vênia, os debates acima citados não parecem 

contribuir para a devida segurança jurídica necessária para o fomento ao investimento e à 

proteção do investidor em cotas de fundos de investimento, mas apenas por aumentar os 

custos de transação157 daí decorrentes e podendo até mesmo dificultar o desenvolvimento 

econômico158, ao gerar insegurança em relação à uma possível forma societária aplicável a 

fundos. 

 Portanto, em nossa visão, com o devido respeito aos ilustres acadêmicos que 

divergem desta opinião, o fato de existir legislação e regulamentação definindo 

expressamente os fundos como condomínios, somado ao entendimento consolidado da 

jurisprudência da CVM (que tem competência jurídica para sanar a questão), são 

justificativas plenamente suficientes para que os fundos sejam caracterizados como 

condomínios. Ou, ao menos, até que se cogite por eventual reforma legislativa que altere este 

ponto, a proteção jurídica dos investidores em fundos deverá necessariamente se pautar pela 

adoção da estrutura condominial como aquela que descreve a natureza jurídica dos fundos 

de investimento. 

 

 

 

                                                 
156 Disponível em <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0002/4755-0.pdf>. Último 

aceso em 10 de novembro de 2015. 
157 A esse respeito, vide item 3.2.3 abaixo. 
158 Nessa linha, o vencedor do prêmio Nobel de Economia em 1993 Douglass North chama a atenção para a 

importância da segurança jurídica e das instituições, para o desenvolvimento econômico (NORTH, 

Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: University Press, 

1990). 
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2.2. Responsabilidade civil e administrativa do administrador e do gestor em fundos 

de investimento 

 

O objetivo deste item 2.2 é traçar considerações gerais sobre o tema das 

responsabilidades do administrador e do gestor de fundos de investimento, uma vez que esta 

é igualmente uma discussão muito presente em relação a fundos de investimento, o que não 

nos permitiria permanecer silentes a respeito, exigindo de nosso lado a devida análise 

subjacente. Procuraremos expor os principais debates atinentes ao tema para, ao final, 

chegarmos ao atual “estado da arte”.  

Inicialmente, é importante notar que há uma relação fiduciária159,160 entre o 

administrador/gestor e os cotistas do fundo, existindo uma verdadeira confiança para que 

estes entreguem seus recursos àquele(s). O Código ANBIMA define relação fiduciária como 

“a relação de confiança e lealdade que se estabelece entre os cotistas dos fundos de 

investimento e a instituição participante [e.g. administrador, gestor etc.], no momento em 

que é confiada à mesma a prestação de serviço para a qual foi contratada” (artigo 6º, 

parágrafo único). Para tanto, dever fundamental ao administrador/gestor é a observância de 

padrões de transparência com relação aos cotistas, no que se refere à divulgação de 

informações e dos riscos atinentes ao investimento. 

Tal dever de transparência traduz-se, assim, na obrigação do administrador/gestor de 

revelar aos investidores todo o conhecimento necessário para que a decisão de adesão ou 

retirada do investimento em cotas de determinado fundo possa se adequar ao perfil de 

investimento161 procurado pelo poupador. Nas palavras de Eduardo Montenegro Dotta162: 

“[r]eferida obrigação, se devidamente cumprida, tende a salvaguardar 

ambas as partes. De um lado o investidor, cada vez mais consciente do 

investimento realizado e das conseqüências de adentrar e/ou de permanecer 

em determinado fundo de investimento, de outro o administrador, tranqüilo 

                                                 
159 Os deveres fiduciários, embora não definidos com exatidão, implicam a obrigação de que seu sujeito 

ultrapasse em um dado relacionamento a simples honestidade negocial, ficando a ele vedados os conflitos 

de interesse e a auferição de qualquer tipo de vantagem em decorrência do exercício de suas funções – é 

principalmente o dever de lealdade que diferencia a relação fiduciária da simples relação contratual (Cf. 

SALOMÃO NETO, Eduardo. O trust e o direito brasileiro. São Paulo: LTR, 1996, p. 106). 
160 Para uma análise da relação fiduciária existente entre administrador/gestor e cotistas de fundos, vide: 

COELHO, Alexandre Ramos. A indústria de fundos de investimento no Brasil: um estudo teórico e 

empírico sobre a relação fiduciária entre o administrador-gestor e os respectivos cotistas de fundos de 

investimento. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas de 

São Paulo, São Paulo, 2015. 
161 A esse respeito, vide item 3.3.8, que trata da suitability. 
162 A responsabilidade dos administradores de fundos de investimentos no Novo Código Civil. São Paulo: 

Texto Novo, 2005, p. 111. 
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ao saber que ofertou todas as informações necessárias às decisões do 

investidor que, ao realizar suas opções de investimento, não teve sonegada 

qualquer informação que sugerisse falha, por omissão do administrador, 

que interferisse negativamente no respectivo processo de eleição.” 

 A responsabilidade do administrador e do gestor em fundos de investimento é a de 

empregar os seus esforços para que seja obtido o melhor retorno aos cotistas, sem, contudo, 

garantir êxito dos seus resultados. Não se pode, assim, cogitar em responsabilização civil do 

administrador diante de perdas financeiras que compõem o risco do investimento 

realizado.163 

 A Instrução CVM 555/14 esclarece em seu artigo 15 que “[o]s cotistas respondem 

por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, sem prejuízo da responsabilidade do 

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

limites de concentração previstos no regulamento e nesta Instrução.” 

 Ademais, referido normativo estipula que todo investidor ao ingressar no fundo deve 

assinar “termo de adesão e ciência de risco”, atestando que teve acesso ao interior teor do 

regulamento, da lâmina (se houver) e do formulário com informações complementares, bem 

como que tem ciência: 

“a) dos fatores de risco relativos ao fundo; 

b) de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais 

que possam ser incorridas pelo fundo; 

c) de que a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não 

implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações 

prestadas ou de adequação do regulamento do fundo à legislação vigente 

ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador, gestor 

e demais prestadores de serviços; e 

d) se for o caso, de que as estratégias de investimento do fundo podem 

resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação 

do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do 

fundo.”164 

 A Instrução CVM 555/14 estabelece ainda que “[c]ompete ao administrador, na 

qualidade de representante do fundo, efetuar as contratações dos prestadores de serviços, 

                                                 
163 Cf. VERSIANI, Fernanda Valle. Fundos de Investimento em Ações (FIA) e Fundos Multimercados (FIM). 

In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coords.). Fundos de investimento – aspectos 

jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 139. 
164 Artigo 25, II, da Instrução CVM 555/14. 
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mediante prévia e criteriosa análise e seleção do contratado, devendo, ainda, figurar no 

contrato como interveniente anuente.”  

 E a norma vai mais além: no caso (i) do gestor, (ii) do prestador de atividades de 

tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros, e (iii) do escriturador, o artigo 

79, § 2º, da Instrução CVM 555/14 exige que os contratos firmados tenham “cláusula que 

estipule a responsabilidade solidária entre o administrador do fundo e os terceiros 

contratados pelo fundo por eventuais prejuízos causados aos cotistas em virtude de condutas 

contrárias à lei, ao regulamento ou aos atos normativos expedidos pela CVM”. Eduardo 

Cherez Pavia165, ao tratar desta solidariedade, lembra que pelo artigo 265166 do Código Civil, 

a solidariedade deve decorrer de vontade das partes ou de lei. A saída da CVM para o 

problema foi, portanto, exigir a existência de uma cláusula de solidariedade pela via 

contratual, i.e. decorrente da vontade das partes (ainda que “forçada”, de certo modo, pela 

regulamentação da CVM).  

Para alguns, a solidariedade pode gerar um incentivo perverso aos agentes 

econômicos, uma vez que poderia encarecer os custos atinentes à prestação destes serviços: 

“O acréscimo de responsabilidade provoca o aumento do risco. Maiores 

riscos exigem maiores retornos. Dessa forma, um dos efeitos da 

responsabilização solidária no âmbito da indústria dos fundos de 

investimento é o encarecimento da prestação dos serviços de administração 

e gestão, ou mesmo o desinteresse em prestá-los.”167 

 Ademais, a Instrução CVM 555/14 estipula as seguintes diretrizes no tocante às 

esferas de responsabilização dos prestadores de serviços: 

“§ 3º  Independente da responsabilidade solidária a que se refere o § 2º, o 

administrador responde por prejuízos decorrentes de atos e omissões 

próprios a que der causa, sempre que agir de forma contrária à lei, ao 

regulamento ou aos atos normativos expedidos pela CVM. 

§ 4º  Sem prejuízo do disposto no § 2º, o administrador e cada prestador de 

serviço contratado respondem perante a CVM, na esfera de suas 

respectivas competências, por seus próprios atos e omissões contrários à 

lei, ao regulamento do fundo ou às disposições regulamentares aplicáveis.” 

                                                 
165 Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção do investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2016, p. 117. 
166 “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” 
167 Nova regulamentação dos FIPs altera responsabilidade de gestores. Disponível em 

<http://www.conjur.com.br/2016-set-21/regulamentacao-fip-altera-responsabilidade-gestores>. Último 

acesso em 03 de outubro de 2016. 
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 Vale notar também que, embora a Instrução CVM 555/14 faculte a constituição de 

conselhos consultivos, comitês técnicos ou de investimentos, a existência de tais órgãos “não 

exime o administrador ou o gestor da responsabilidade sobre as operações da carteira do 

fundo” (artigo 84, § 2º). 

 O standard de conduta é aquele definido desde o direito romano, de modo que tanto 

administrador quanto gestor deverão, nos termos do artigo 92, I, da Instrução CVM 555/14: 

“exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o 

fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo 

costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com 

lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando 

práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e 

respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser 

cometidas sob sua administração ou gestão.” 

 Indagam alguns se, pelo disposto nos parágrafos do artigo 79 da Instrução CVM 

555/14, teria sido atribuída responsabilidade objetiva a administradores e gestores de fundos 

de investimento.  

Lembramos que, em linhas gerais, a responsabilidade subjetiva tradicional 

fundamenta-se na culpa, devendo a vítima, para obter a reparação do dano, provar a culpa 

do agente, a existência do dano e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano. Também subjetiva seria a responsabilidade presumida, ou seja, aquela que a lei 

presume a culpa do agente em algumas situações. A única diferença entre ambas é que nesta 

última, o agente é quem deve provar que não agiu culposamente (inverte-se o ônus da prova). 

Já na responsabilidade civil objetiva, a própria lei abstrai o elemento “culpa” da 

conduta do agente, ou seja, tal espécie de responsabilidade é imposta por lei 

independentemente de culpa. Decorre, pois, via de regra de um ato lícito, ou de uma 

atividade de alto risco. Assim, provada a existência do dano e a relação de causalidade entre 

o ato do agente e o dano, exsurge a responsabilidade do agente e consequentemente o dever 

ressarcitório, ainda que não tenha agido com culpa (não há que se indagar do comportamento 

do ofensor, isto é, se houve ou não erro de conduta). Esta responsabilidade estaria fundada 

no risco da atividade exercida pelo agente.168 

 Feita a distinção acima, concordamos com Sheila Perricone169, para quem: 

                                                 
168 Cf. PERRICONE, Sheila. Fundos de investimento: a política de investimento e a responsabilidade dos 

administradores. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 11. São Paulo: RT, 2001, pp. 

80-101.  
169 Ob. cit., pp. 80-101. 
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“Não nos parece, igualmente, que o fato de ter sido instituída a 

responsabilidade solidária dos administradores dos fundos com os terceiros 

contratados para a execução dos serviços inerentes aos mesmos, 

significaria que essa responsabilidade fosse objetiva. Temos para nós que 

somente depois de configurada a culpa dos terceiros no exercício das 

atividades contratadas de administração, é que surgirá a responsabilidade 

solidária dos administradores, a qual, contudo, entendemos ser de natureza 

subsidiária, ou seja, os terceiros contratados responderão com seu 

patrimônio pelos prejuízos causados ao fundo e aos quotistas, e não sendo 

este suficiente, responderá o administrador.” 

Eduardo Montenegro Dotta170, em obra sobre o tema da responsabilidade dos 

administradores de fundos de investimento, também entende que a natureza da 

responsabilidade é subjetiva, comportando, entretanto, solidariedade entre o administrador 

e terceiros contratados (que é justamente o regime adotado pela Instrução CVM 555/14, 

acima transcrita). No que se refere à responsabilidade do diretor indicado pelo administrador 

para responder pela administração/gestão do fundo, tem-se compreendido da mesma forma: 

sua responsabilidade civil é subjetiva, sendo, contudo, presumida a sua culpabilidade 

(presunção relativa, que admite prova em sentido contrário). 

No mesmo sentido, em recente estudo sobre o tema, Fúlvia Bolsoni Grola171 conclui, 

em relação a fundos de investimento em participação (FIP), que: 

“A responsabilidade administrativa e civil do administrador e do gestor de 

FIPs e de seus diretores-responsáveis é subjetiva. Contudo, cabe aos 

diretores-responsáveis comprovar a atuação prova e diligente para afastar 

à responsabilização na esfera civil e administrativa (“culpa in vigilando”). 

Esta conclusão se assenta no fato de que as normas regulamentares, 

editadas pela CVM, não possuem legitimidade para criar hipóteses de 

responsabilidade objetiva na esfera civil e parece que seja pouco provável 

(e é mesmo indesejável) que o faça no regime administrativo, pois anularia 

o sistema de incentivos a condutas diligentes apontados anteriormente.” 

Embora referida autora trate de FIP, ela destaca que tais conclusões “são aplicáveis 

à análise da responsabilidade, civil e administrativa, de agentes que exerçam as atividades 

                                                 
170 A responsabilidade dos administradores de fundos de investimentos no Novo Código Civil. São Paulo: 

Texto Novo, 2005, p. 136. 
171 A administração e gestão de fundos de investimento em participações - FIP: uma análise sobre a 

responsabilidade civil e administrativa do administrador e do gestor. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 105. 
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de administração e gestão em fundos de outras modalidades, resguardadas as implicações 

específicas às instituições financeiras.”172 

No mesmo sentido, Eduardo Cherez Pavia conclui que “o administrador e o gestor 

devem ser responsabilizados civilmente quando atuarem com culpa ou dolo, descumprindo 

seus deveres impostos pela CVM, especialmente o dever de informação e transparência”.173 

 Em nosso entendimento, sob o prisma da proteção jurídica do investidor em fundos, 

é positivo que a responsabilidade civil e administrativa de administradores e gestores de 

fundos de investimento seja de natureza subjetiva, uma vez que atribuir uma 

responsabilização objetiva poderia por gerar incentivos perversos à indústria dos fundos, 

repassando os custos decorrentes para toda a cadeia de investidores. Sob a ótica da proteção 

jurídica do investidor, há que se ter presente que a responsabilização de administradores e 

gestores deve ocorrer mediante o elemento “culpa”, consoante os ditames da regulamentação 

e dos autores referidos neste capítulo, não devendo se cogitar pela aplicação da teoria do 

risco que justifique a aplicação de responsabilidade objetiva (independente de culpa).174 

 Entretanto, temos visto cada vez mais em decisões judiciais o entendimento de que 

o investidor seria um “consumidor”, o que tem culminado na discussão sobre a 

aplicabilidade do CDC a fundos de investimento, que é tema do próximo item. 

 

2.3. O CDC é aplicável a fundos de investimento? 

 

O objetivo do presente item 2.3 é, nesse contexto, analisar a aplicabilidade do CDC 

aos fundos de investimento, mais especificamente no que se refere à relação jurídica mantida 

entre (i) a instituição administradora do fundo de investimento e (ii) cada detentor de cota(s) 

do fundo de investimento. Este tema traz em si essencialmente duas vertentes, igualmente 

importantes: (i) o instituto dos fundos de investimento, comunhão de recursos constituída 

sob a forma de condomínio, destinados à aplicação em ativos financeiros, já explanados 

acima, vis-à-vis o (ii) o microssistema do CDC, com todo um conjunto de normas especiais 

de proteção e tutela do consumidor e das relações de consumo, as quais, se aplicáveis ao 

mercado de fundos de investimento, trazem uma gama peculiar de consequências para a 

                                                 
172 Ob. cit., p. 106. 
173 Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção do investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2016, p. 168. 
174 A respeito do risco como um elemento intrínseco ao investimento, vide item 3.1 abaixo. 
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relação jurídica ora sob análise, mantida entre o cotista e o administrador de um fundo de 

investimento. 

 A importância de se estudar os limites da aplicação do CDC a fundos de investimento 

reside nas consequências que esta acarretaria ao investidor e à indústria dos fundos de 

investimento, quais sejam, em teoria:  

(i) responsabilidade objetiva;175 

(ii) inversão do ônus da prova;176 

(iii) responsabilidade solidária entre administradores e terceiros contratados;177 e 

(iv) efeitos do que poderia ser considerado má gestão.178 

Para a incidência do CDC em fundos de investimento, é necessário que, em linhas 

gerais: (a) o administrador/gestor seja caracterizado como “fornecedor”, nos termos do 

artigo 3º, caput, do CDC, (b) o investidor seja definido como “consumidor” para os fins do 

artigo 2º, caput, do CDC, e (c) as cotas do fundo de investimento sejam consideradas como 

“produtos” e a prestação de serviços pelo administrador/gestor ao cotista seja tida como 

“serviço”, conforme preceitua o artigo 3º, parágrafos 1º e 2º, do CDC, para assim termos 

uma (d) “relação de consumo”, que seria tutelada pelo direito consumerista. Conforme 

exposto abaixo, a questão é controversa, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. 

 A partir da promulgação do CDC, amparado no direito fundamental à promoção, pelo 

Estado, da defesa do consumidor, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal, 

muito se tem discutido a respeito dos novos paradigmas trazidos por referido diploma legal, 

como novo microssistema vigente a relações de consumo, sem prejuízo de outros sistemas 

de direito privado, dentre os quais destacamos o Código Civil. O CDC é reflexo da 

necessidade de uma tutela específica à atual sociedade de consumo em massa, da qual sob o 

prisma contratual a figura dos contratos de adesão talvez seja o maior expoente, ao 

                                                 
175 “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 
176 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” 
177 “Art. 7º [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” 
178 “Art. 14. [...] § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu 

fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi 

fornecido.” 
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estabelecer o “reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo”179.  

Para fins do direito do consumidor, o conceito de “vulnerabilidade” é a “peça 

fundamental” do direito do consumidor, é o “ponto de partida” de toda a sua aplicação.180 

Para Claudia Lima Marques181, existem basicamente os seguintes tipos de vulnerabilidade: 

(i) técnica, em que o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que 

está adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do produto 

ou serviço; (ii) jurídica ou científica, considerada como a falta de conhecimentos jurídicos 

específicos, de contabilidade ou de economia; e (iii) fática ou socioeconômica, em que o 

fornecedor detém posição de monopólio, por seu grande poder econômico em razão da 

essencialidade do serviço, impondo superioridade ao contratante. 

 Se por um lado o CDC é festejado por parte da doutrina e jurisprudência como 

eficiente mecanismo de proteção aos vulneráveis no mercado de consumo, sua aplicação há 

de seguir critérios muito bem delimitados, sob pena de conflitar com normas específicas e 

institutos complexos, como é o caso dos fundos de investimento. Com efeito, desde a edição 

do CDC, que inclui na definição de “serviços” “qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária” (artigo 3º, parágrafo 2º), houve um intenso embate entre entidades de defesa do 

consumidor, de um lado, e as representativas dos bancos, de outro, que culminou na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591-1 ajuizada pela Consif perante o STF (“ADIn 

2.591”), alegando a inconstitucionalidade do dispositivo legal transcrito acima.  

Na ADIn 2.591182, foi vencedora a tese da constitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 

2º, do CDC. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Consif em 26 de 

                                                 
179 Artigo 4º, I, do CDC. 
180 BENJAMIN, Antônio Herman, em apresentação a livro de MORAES, Paulo Valério Dal Pai (Código de 

Defesa do Consumidor - o princípio da vulnerabilidade. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 10). 
181 Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 6ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, pp. 321-336. 
182 “ADIN 2591-1/DF, Relator Min. Carlos Veloso, julgamento em 29/06/2006. EMENTA: CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE 

SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS 

OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA 

ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. 

"Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que 

utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo 

art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, 

o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas 

por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas 
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dezembro de 2001, na forma do artigo 10 da Lei 9.868/99 (dentre outras entidades que 

figuraram como amicus curiae), e julgada no dia 7 de junho de 2006, sendo a decisão 

publicada oficialmente em 29 de setembro de 2006 e com trânsito em julgado em 27 de abril 

de 2007, após embargos de declaração propostos pelo Instituto Brasileiro de Política e 

Direito do Consumidor (Brasilcon), pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(Idec) e pelo Procurador-Geral da República.183 

                                                 
da sua abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva 

macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro. 5. O Banco Central do Brasil 

está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação 

contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na 

economia. 6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do Código 

de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração 

das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de 

dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, 

pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, 

onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA 

CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A 

REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição 

do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro 

nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da 

coletividade. 8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange 

exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO 

NACIONAL. ART. 4º, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À 

CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 

ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional 

é titular de capacidade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da 

qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, 

isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse 

desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário 

Nacional. 11. A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem 

ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.” 
183 “Embargos de Declaração na ADIn 2.591 - Data de publicação: 13/04/2007. Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL LIMITADA ÀS PARTES. NÃO CABIMENTO DE 

RECURSO INTERPOSTO POR AMICI CURIAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO 

PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. 

ALTERAÇÃO DA EMENTA DO JULGADO. RESTRIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Embargos de 

declaração opostos pelo Procurador Geral da República, pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do 

Consumidor - BRASILCON e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. As duas últimas 

são instituições que ingressaram no feito na qualidade de amici curiae. 2. Entidades que participam na 

qualidade de amicus curiae dos processos objetivos de controle de constitucionalidade, não possuem 

legitimidade para recorrer, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. Decisões 

monocráticas no mesmo sentido. 3. Não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo 

BRASILCON e pelo IDEC. 4. Embargos opostos pelo Procurador Geral da República. Contradição entre a 

parte dispositiva da ementa e os votos proferidos, o voto condutor e os demais que compõem o acórdão. 5. 

Embargos de declaração providos para reduzir o teor da ementa referente ao julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2.591, que passa a ter o seguinte conteúdo, dela excluídos enunciados em relação 

aos quais não há consenso: ART. 3º , § 2º , DO CDC . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . ART. 

5o , XXXII , DA CB/88 . ART. 170 , V , DA CB/88 . INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO 

DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As instituições financeiras estão, todas 

elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor . 2. 

"Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor , é toda pessoa física ou jurídica que 

utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. Ação direta julgada 

improcedente.” 
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Em suma, a ação objetivava a declaração de inconstitucionalidade da expressão 

“inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária” contida no parágrafo 

2º do artigo 3º do CDC, em afronta com o artigo 192, caput, II e IV, da Constituição Federal, 

bem como ao princípio do devido processo legal consagrado no artigo 5º, LIV, da 

Constituição Federal. 

A Procuradoria Geral da República, ao analisar o mérito da ADIn 2.591, concedeu 

parecer reconhecendo inconstitucionalidade parcial, sem reduzir o texto da referida 

expressão, para, somente em caráter interpretativo, afastar a exegese que inclua a incidência 

do CDC no tocante ao custo das operações ativas e à remuneração das operações passivas 

praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na 

economia, a fim de preservar a competência constitucional da lei complementar do Sistema 

Financeiro Nacional. 

A tese apresentada pela Consif baseava-se (i) formalmente, na inexistência de 

regulação por lei complementar (artigo 192 da Constituição Federal); e (ii) materialmente, 

em ferir o devido processo legal ao incluir serviços de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária na relação de consumo. A tese foi amplamente afastada pela ampla 

maioria dos ministros da Suprema Corte, consolidando o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido. Contudo, ainda que este importante precedente tenha sido consolidado, não foi 

analisado especificamente o instituto dos fundos de investimento. Ainda que estes sejam 

administrados por instituições financeiras, há pontos polêmicos e que carecem de estudo.  

 Ante a complexa gama de atividades e serviços praticados por instituições financeiras 

(e.g. contrato de abertura de crédito, contrato de câmbio, contrato de leasing, contrato de 

cartão de crédito, contrato de financiamento, contrato de poupança, contrato de depósito), 

não é possível concluirmos que qualquer atividade envolvendo uma instituição financeira 

seria suficiente para a incidência do CDC. E a análise se torna ainda mais intricada ao 

considerarmos a indústria dos fundos de investimento (escopo do presente trabalho), 

administrados por instituições financeiras e constituídos sob as mais diversas formas, 

segundo a regulamentação emitida pela CVM: desde estruturas mais padronizadas como 

fundos de renda fixa, fundos referenciados DI e fundos de ações até operações mais 

sofisticadas como fundos de investimento em participações (FIP), fundos de investimento 

em direitos creditórios (FIDC), fundos de investimento imobiliário (FII) e fundos de índice 

(exchange traded funds - ETF). 

Alarmante é, a esse respeito, o resultado da pesquisa “Aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor aos fundos de investimento à luz da jurisprudência brasileira”, realizada pela 
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Clínica de Mercado de Capitais da FGV. Tal pesquisa apontou que para o Poder Judiciário, 

o cotista de um fundo de investimentos é considerado, na maioria das vezes, um consumidor: 

das 89 decisões sobre o tema proferidas por tribunais estaduais ou pelo STJ ao longo dos 

últimos 10 anos, 76 delas (85%) aplicaram as leis voltadas ao consumidor. Em nenhum dos 

casos, a regulamentação da CVM aplicável aos fundos de investimentos foi citada ou levada 

em conta.184 

Em pesquisa similar realizada por escritório de advocacia185, envolvendo 48 decisões 

de diversos Tribunais de Justiça e do STJ proferidas entre 2005 e 2015 relativas à 

responsabilidade de administradores e gestores de fundos de investimento em geral, as 

normas ou precedentes da CVM não foram utilizados como principal fundamento para as 

decisões. Na realidade, são raros os casos em que esses normativos são sequer mencionados. 

Em um deles, no qual se debateu o assunto de forma específica, para fundamentar a aplicação 

da responsabilidade solidária, utilizou-se o CDC, entendendo-se que o administrador e o 

gestor integrariam a mesma cadeia de consumo. 

Se a questão está de certo modo consolidada com relação às instituições financeiras 

per se, com o julgado da ADIn 2.591 pelo STF e a edição da Súmula nº 297 pelo STJ186, não 

resta claro quais atividades bancárias e financeiras estariam abarcadas por tais orientações 

jurisprudenciais. No que tange a fundos de investimento a questão é ainda mais polêmica, 

dada a enorme complexidade de operações envolvendo fundos de investimento, 

regulamentados por órgãos especializados como CVM e BACEN (este, no que se refere às 

instituições financeiras administradoras).  

Considerando a noção-chave de “vulnerabilidade”, torna-se um esforço hercúleo a 

tentativa de sistematizar a possibilidade de aplicação do CDC a fundos de investimento como 

um todo, visto que estes podem significar, apenas para ilustrar diferentes casos concretos 

existentes na prática: (i) um fundo de investimento de renda fixa indicado por gerente de 

agência bancária a investidores de baixa renda, como espécie de serviço bancário acessório 

ao contrato de corrente, em alternativa à poupança, (ii) um fundo de investimento imobiliário 

(FII) cujo ativo-alvo será um shopping center em área nobre da Cidade de São Paulo, 

ofertado publicamente ao mercado de varejo, tendo como público alvo o número máximo 

possível de pessoas físicas, (iii) um fundo de investimento em participações (FIP), 

                                                 
184 Revista Capital Aberto, Ano 8, nº 85, setembro de 2010. 
185 Nova regulamentação dos FIPs altera responsabilidade de gestores. Disponível em 

<http://www.conjur.com.br/2016-set-21/regulamentacao-fip-altera-responsabilidade-gestores>. Último 

acesso em 03 de outubro de 2016. 
186 “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.” 
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constituído no contexto de uma operação de aquisição de 100% da participação societária de 

empresa que tem por objeto o ensino de idiomas, detido por 4 investidores não-residentes 

(limited liability companies e limited parnerships constituídas sob as leis do Estado de 

Delaware, nos EUA), e (iv) um fundo de investimento multimercado (FIM) exclusivo (i.e. 

com apenas um cotista), detido por instituição financeira no País, que tem por objeto investir 

até 100% de seus recursos no exterior.  

Nesse diapasão, destacamos o “Boletim de Proteção do Consumidor Investidor”, 

firmado entre a CVM e a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), do Ministério 

da Justiça, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC). Trata-

se de um acordo de cooperação que tem como objetivo principal a colaboração das duas 

entidades na proteção e orientação aos investidores.187 Embora seja louvável que tais 

autoridades estejam atentas à necessária proteção do investidor, acreditamos que a utilização 

do termo “investidor-consumidor” poderá acarretar consequências drásticas à indústria dos 

fundos de investimento,188 conforme será exposto a seguir. 

 

2.3.1. A discussão em torno da definição de consumidor aplicada ao investidor em 

fundos de investimento 

 

Na lição de Luiz Gastão Paes de Barros Leães189, “o consumo se define, antes de 

tudo, como função de satisfação das necessidades, significando o uso imediato e final de 

bens e serviços, para satisfação das necessidades humanas”, existindo em tal definição (i) o 

elemento positivo do consumo, correspondente à satisfação das necessidades e (ii) o 

elemento negativo, qual seja, sua consequente destruição. O CDC, em seu turno, nos traz o 

conceito de “destinatário final” dos bens ou serviços objetos de uma relação de consumo, 

para que o consumidor possa ser caracterizado como tal, que Arnoldo Wald190 esclarece no 

sentido de que “a relação de consumo se refere, pois, tão-somente aos bens de consumo ou 

de uso adquiridos pelo destinatário final para uso próprio e de sua família”. 

                                                 
187 Disponível em <http://www.investidor.gov.br/publicacao/ListaBoletim.html>. Último acesso em 19 de 

setembro de 2016. 
188 Siegrifier Kümpel, contudo, parece tratar consumidor e investidor como termos equivalentes, no mercado 

de capitais (Proteção do consumidor no direito bancário e o no direito do mercado de capitais. Revista de 

Direito do Consumidor, vol. 52. São Paulo: RT, 2004, pp. 319-346). 
189 As relações de consumo e o crédito ao consumidor. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, n. 82. São Paulo: RT, 1991, p. 16. 
190 O direito do consumidor e as suas repercussões em relação às instituições financeiras. Revista dos 

Tribunais, n. 666, abril de 1991, p. 13. 
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O conceito de consumidor é explicado pela doutrina nacional basicamente conforme 

duas correntes prevalecentes: os finalistas e os maximalistas.191 

Para os finalistas, o conceito de consumidor se baseia na definição do artigo 2º do 

CDC, em conjunto com o princípio enunciado no artigo 4º, inciso I, do CDC, de modo que 

o conceito deve ser interpretado à luz da noção de “vulnerabilidade” do adquirente do serviço 

ou produto, além de ser não profissional (exceto caso o profissional esteja subordinado ao 

fornecedor). Importante notar também que por esta definição o intermediário não poderia, 

por definição, ser um consumidor.192 

                                                 
191 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 

contratuais. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 303. 
192 Nesse sentido: “STJ. TERCEIRA TURMA. RECURSO ESPECIAL Nº 1358231. REL. MIN. NANCY 

ANDRIGHI. DJE DATA: 17/06/2013. EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. ATRASO. CDC. AFASTAMENTO. 

CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. APLICAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no 

sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da 

teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o 

destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, 

fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto 

retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um 

novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 

8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do 

mercado de consumo. 3. Em situações excepcionais, todavia, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria 

finalista, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora 

não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de 

vulnerabilidade. 4. Na hipótese em análise, percebe-se que, pelo panorama fático delineado pelas instâncias 

ordinárias e dos fatos incontroversos fixados ao longo do processo, não é possível identificar nenhum tipo 

de vulnerabilidade da recorrida, de modo que a aplicação do CDC deve ser afastada, devendo ser preservada 

a aplicação da teoria finalista na relação jurídica estabelecida entre as partes. 5. Recurso especial conhecido 

e provido.”; (ii) “STJ. TERCEIRA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 245697. REL. MIN. SIDNEI BENETI. 

DJE DATA:07/06/2013. EMENTA: APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

CONTRATO PARA USO DE SOFTWARE DE VENDAS ON LINE. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES DA CORTE. 1.- Quanto à aplicação do CDC, conforme entendimento firmado por esta 

Corte, o critério adotado para determinação da relação de consumo é o finalista. Desse modo, para 

caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço 

adquirido. 2.- No caso dos autos, em que pessoa jurídica contrata uso de software de vendas on line, não há 

como se reconhecer a existência de relação de consumo, uma vez que o programa teve o propósito de 

fomento da atividade empresarial exercida, não havendo, pois, relação de consumo entre as partes. 3.- 

Agravo Regimental improvido.”; e (iii) STJ. TERCEIRA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL Nº 1193293. REL. MIN. SIDNEI BENETI. DJE DATA:11/12/2012. EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FRANQUIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1.- Conforme 

entendimento firmado por esta Corte, o critério adotado para determinação da relação de consumo é o 

finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica 

do bem ou serviço adquirido. 2.- No caso dos autos, em que se discute a validade das cláusulas de dois 

contratos de financiamento em moeda estrangeira visando viabilizar a franquia para exploração de 

Restaurante "Mc Donald's", o primeiro no valor de US$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil dólares) 

e o segundo de US$ 87.570,00 (oitenta e sete mil, quinhentos e setenta dólares), não há como se reconhecer 

a existência de relação de consumo, uma vez que os empréstimos tomados tiveram o propósito de fomento 

da atividade empresarial exercida pelo recorrente, não havendo, pois, relação de consumo entre as partes. 

3.- Agravo Regimental improvido.” 
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Já os maximalistas entendem que os agentes do mercado podem assumir posições 

que, em um momento, são de fornecedor; e em outro, de consumidores. O conceito de 

consumidor é consideravelmente alargado para abarcar qualquer pessoa que compra um 

produto ou contrata um serviço para satisfazer suas necessidades pessoais ou familiares. 

Claudia Lima Marques filia-se à corrente finalista asseverando que: 

“Há verdadeiro perigo que a interpretação extensiva da norma do art. 2.º 

transforme o Código de Defesa do Consumidor em lei de proteção do 

consumidor-profissional, do comerciante ou industrial, quando 

destinatário final fático do produto e, de regra, destinatário final fático do 

serviço. Observando os princípios positivados no Código de Defesa do 

Consumidor, parece-me hoje que uma interpretação maximalista estaria 

realmente em desacordo com o espírito excepcional da tutela e o fim visado 

pelo Código.”193 

Na mesma linha, Newton de Lucca: 

“A prevalecer a teoria finalista - que nos parece claramente a mais acertada 

em matéria do consumidor -, aspecto teleológico da proteção ao Código se 

sobrepõe aos demais. Quer isso dizer que os empresários, salvo raras 

exceções, não se acham albergadas pela legislação tutelar, não obstante a 

definição de consumidor constante do art. 2.º, caput, do CDC que, com a 

expressão 'pessoa jurídica', contemplou a possibilidade de os empresários, 

quando destinatários finais, serem abrangidos pela proteção.”194 

Diante do conceito de consumidor e da noção de destinatário final, a dificuldade está 

em se reconhecer (i) aquele que aplica recursos em um fundo de investimento como um 

“consumidor”, em relação à instituição que propicia tal investimento (administrador), (ii) 

esta como uma “fornecedora” de serviços, e (iii) a aplicação em si como um “serviço”. 

Ilustrativamente, podemos citar o precedente julgado em 28 de março de 2001 pela 2ª Seção 

do STJ195, que decidiu por maioria de votos pela aplicabilidade do CDC a contratos firmados 

entre instituições financeiras e seus clientes referentes à caderneta de poupança. Embora o 

escopo do investimento seja diferente (caderneta de poupança ao invés de fundo de 

investimento), vale transcrevermos aqui, pelo raciocínio jurídico envolvido, voto vencido do 

Ministro Aldir Passarinho em referido julgado: 

                                                 
193 Ob. cit., p. 152. 
194 A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à atividade bancária. Revista de Direito Mercantil 

Industrial, Econômico e Financeiro, n. 112. São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 71-72. 
195 Recurso Especial nº 106.888-PR (1996/000056344-6), Relator o Ministro César Asfor Rocha; recorrentes 

a Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco e outros; recorrido o Banco Bamerindus 

S.A., publicado no Diário da Justiça de 5 de agosto de 2002. 
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“Efetivamente, não consigo identificar a caderneta de poupança, assim 

como essas outras aplicações financeiras, nem serviço, nem produto. São 

investimentos, e como tal, são tratados na legislação especial que rege o 

Sistema Financeiro Nacional [...]. Então, na verdade, entendo que tanto 

poupança como outros investimentos são o que são: investimentos 

financeiros e não se enquadram no Código de Defesa do Consumidor.” 

 A discussão se centra basicamente nos partidários da figura “investidor-consumidor” 

e naqueles que entendem que o investimento não pode constituir, em sua essência, um 

consumo, conforme abaixo exposto. 

Fernando Estevam Bravin Ruy é enfático ao afirmar que “[a] relação que envolve as 

contratações no mercado de capitais e nos fundos de investimentos insere-se na relação de 

consumo nos mesmos termos gerais da relação consumerista de bens e serviços [...]”.196 

Segundo o magistrado, a ADIn 2.591 foi uma clara resposta do STF sobre a 

constitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 2º, do CDC, no sentido de que existe eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais do consumidor às relações privadas bancárias, 

securitárias, financeiras e de crédito. Para tal autor, a relação de consumo não estaria 

descaracterizada “nem mesmo pelo fato de que o agente comprador dos serviços tenha obtido 

na contratação um determinado lucro financeiro, mesmo que seja pessoa jurídica, quando 

qualificada como consumidora”.197 

 No mesmo sentido, entende Antônio Carlos Efing198 que a tutela da CVM e mesmo 

de lei específica (Lei 7.913/89) não afastam, por si só, a proteção do “investidor-

consumidor”. 

 José Reinaldo de Lima Lopes também entende estar fora de cogitação que serviços 

financeiros, bancários e securitários se enquadrem nas regras do CDC. Para ele, “a história 

da defesa do consumidor confirma [...] que a proteção aos tomadores de crédito ao consumo 

foi das primeiras a ser criada”.199  

  Chave é, nessa discussão, a noção de “vulnerabilidade”, à luz das diferentes 

estruturas das quais podem se revestir os fundos de investimento. Roberto Augusto 

Castellanos Pfeiffer200, por exemplo, estabelece um critério de análise do caso concreto para 

                                                 
196 Direito do investidor. Consumidor no mercado de capitais e nos fundos de investimento. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010, p. 26. 
197 Ob. cit., p. 47. 
198 Contratos e procedimentos bancários à luz do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 73. 
199 Consumidor e Sistema financeiro. Revista de Direito do Consumidor, nº 22. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1997, p. 87. 
200 Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos administradores de fundos de investimento. Revista de 
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se comprovar a vulnerabilidade, em linha com a atual jurisprudência do STJ: (i) de um lado, 

há os investidores ocasionais, clientes bancários que não realizam qualquer atividade 

empresarial/negocial com profissionalidade, e (ii) de outro, private equities, fundos de 

pensão ou empresas que fazem aplicações em fundos de investimento para dinamizar o seu 

negócio. 

 Outro ponto que merece destaque é o fato de que todo cotista, ao ingressar no fundo 

de investimento deve atestar mediante próprio que tomou ciência dos riscos envolvidos e da 

política de investimento e tomou ciência da possibilidade de ocorrência de patrimônio 

líquido negativo, se for o caso, e, neste caso, de sua responsabilidade por consequentes 

aportes adicionais de recursos. 

 Conforme Fernando Schwarz Gaggini: 

“O cotista, ao subscrever as cotas de um fundo, declara estar aceitando 

tacitamente os termos do contrato de adesão, contrato este previamente 

estipulado pela instituição administradora. Portanto, uma vez que o cliente 

aceita os termos do contrato e adere aos termos deste e do regulamento, 

terá então de se sujeitar às condições contratadas. 

Ressalte-se, porém, que essa uniformidade existente em relação aos 

contratos, em que todos os cotistas aderem aos mesmos termos, é uma 

condição necessária aos fundos de investimento.”201 

 Contudo, esta uniformidade de termos e condições é inerente ao tipo de investimento, 

conforme já ensinava Oscar Barreto Filho há décadas atrás: 

“Para o funcionamento de uma empresa econômica do tipo investment 

trust, de que participam comumente centenas e mesmo milhares de sócios, 

é preciso que haja uniformidade nas cláusulas e condições, que regem as 

relações dos participantes com o gerente (administrador), dos participantes 

entre si e dos participantes com terceiros. Por outro lado, constituída a 

sociedade (de investimento), a permanente possibilidade de adesões de 

novos sócios torna indispensável à existência de um contrato-tipo, ao qual 

se vinculem todos os participantes”.202 

                                                 
Direito do Consumidor, ano 16, n. 61. São Paulo: RT, 2007, p. 198.  

201 GAGGINI, Fernando Schwarz. Fundos de investimento no direito brasileiro. São Paulo: Leud, 2001, p. 41. 
202 BARRETO FILHO, Oscar. Regime jurídico das sociedades de investimento. São Paulo: Max Limonad, 

1956, p. 41. 
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 Sob esse aspecto, declara Maria João Romão Carreiro Vaz Tomé203: “[o] fundo 

comum de investimento surge, fundamentalmente, mediante a celebração de um contrato 

entre a sociedade gestora e o participante”. 

Tal contrato é de natureza bilateral e onerosa, vez que cria obrigações e prevê direito 

tanto ao administrador quanto ao investidor. A instituição administradora se obriga a realizar 

investimentos de acordo com a lei e com o regulamento do fundo, a administrar o patrimônio 

com perícia e a buscar rentabilidade e segurança para o investimento do cotista, recebendo 

em troca determinada remuneração por seu serviço. O cotista, por sua vez, paga essa taxa de 

administração ao administrador e, em troca, recebe a prestação de serviços de gestão do 

fundo. 

Note-se, contudo, que a obrigação de gerir do administrador não significa, 

obrigatoriamente, que o fundo deva oferecer determinado rendimento periodicamente, bem 

como não significa que ele tenha de restituir ao cotista, por ocasião do resgate de cotas, um 

montante superior ao aplicado na aquisição das cotas. Tal fato se explica porque sempre 

existirá nos fundos de investimento o elemento intrínseco do risco, derivado da natureza dos 

títulos e valores em que o patrimônio é aplicado. Ressalte-se que esse risco recai unicamente 

sobre o cotista e não sobre a instituição administradora.  

O contrato celebrado entre o cotista e o administrador é também um contrato de 

adesão. No contrato de adesão uma das partes tem de aceitar, em bloco, as cláusulas 

estabelecidas pela outra, aderindo a uma situação contratual que encontra definida em todos 

os seus termos. 

Dessa forma, verifica-se a inexistência de discussões prévias acerca do conteúdo do 

contrato. Não há a fase de negociações preliminares, inexistindo, portanto, tratativas 

individuais. Ao cotista-investidor cabe apenas aceitar o contrato por inteiro ou recusá-lo 

integralmente. A recusa implica em deixar de usufruir dos serviços prestados pelo 

administrador do investimento. 

 O cotista, ao subscrever as cotas de um fundo, declara estar aceitando tacitamente os 

termos do contrato de adesão, contrato este previamente estipulado pela instituição 

administradora. Portanto, uma vez que o cliente aceita os termos do contrato e adere aos 

termos deste e do regulamento, terá então de se sujeitar às condições contratadas. Ressalte-

se, porém, que essa uniformidade existente em relação aos contratos, em que todos os 

                                                 
203 Apud SILVA, Rodrigo Alves da. Os fundos de investimento financeiro à luz do Código de Defesa do 

Consumidor: a proteção jurídica do investidor. Revista de Direito Privado, v. 17, jan.-mar./2004, pp. 217 e 

ss. 
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cotistas aderem aos mesmos termos, é uma condição necessária aos fundos de 

investimento204. 

 Para termos uma ideia da importância de tal adesão do investidor ao fundo de 

investimento, vide decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro205 (grifos nossos): 

“Ementa: “Fundos de investimentos. Perdas. Mudança da política cambial. 

Má gestão dos recursos aportados não evidenciada. Cobrança. 

Improcedência. Denunciação da lide prejudicada.  

1 - Ação que tem por fim básico a recuperação do capital investido em 

fundos de investimento que, com a alteração da política cambiária, trouxe 

perdas para os investidores. 

(...) 

5. O Demandante, investidor profissional segundo a C.V.M., optou pelo 

aporte de seus recursos em fundo de investimento derivativo, que adotava 

estratégia agressiva de investimento.  

O mencionado derivativo alavancado em dólar futuro certamente 

sinalizava a probabilidade de ganhos acima da média, mas na sua esteira 

trazia a possibilidade de perdas expressivas, como de fato aconteceu. 

Fundo de investimento não é poupança. A expectativa de ganho é 

proporcional ao risco que o investidor está disposto a assumir.  

O autor arriscou e perdeu, lastimavelmente.  

Não há indícios da propalada má gestão dos valores aplicados.  

Agravo retido desprovido, provido integralmente o terceiro apelo e 

prejudicados os demais, nos termos do voto do Desembargador relator”. 

 Por conta disso, a noção de “risco” é também fundamental importância no contexto 

do presente trabalho, uma vez que é intrínseca a qualquer investimento no mercado de 

capitais206. Em última análise, pode-se considerar que a aplicação indiscriminada do CDC a 

fundos de investimento apenas faria com que as instituições administradoras aumentassem 

suas taxas de administração, repassando os custos para aqueles que justamente a Justiça 

pretende tutelar, sob análise econômica do direito, que também será objeto de estudo. 

 Ao mesmo tempo em que cabe ao administrador do fundo apontar todos os riscos 

aplicáveis a cada estrutura no regulamento e/ou prospecto de fundos de investimento, podem 

ocorrer fatores exógenos ao âmbito de atuação da instituição administradora que, ainda que 

apontados e informados aos cotistas conforme a noção de full disclosure, venham a ensejar 

                                                 
204 GAGGINI, Fernando Schwarz. Ob. cit., pp. 39-41. 
205 ApCiv 2007.001.69503 - 15.ª Câm. Civ. - j. 29.01.2008 - v.u. - rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo. 
206 Vite item 3.1 abaixo. 
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perdas consideráveis aos cotistas. E é nesses momentos em que o maior teste com relação à 

aplicabilidade do CDC se dá, como podemos ilustrar citando o precedente abaixo:207 

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ADMINISTRADOR E GESTOR DE FUNDO DE 

INVESTIMENTO DERIVATIVO. DESVALORIZAÇÃO DO REAL. 

PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO PELA CORTE 

DE ORIGEM, COM BASE EM PROVA TÉCNICA, DA AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS CONSUMIDORES DOS RISCOS INERENTES 

À APLICAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 

1. Em regra, descabe indenização por danos materiais ou morais ao 

aplicador em fundos derivativos, pois o alto risco é condição inerente aos 

investimentos nessas aplicações. Tanto é assim que são classificados no 

mercado financeiro como voltados para investidores experientes, de perfil 

agressivo, podendo o aplicador ganhar ou perder, sem nenhuma garantia 

de retorno do capital. Como é da lógica do mercado financeiro, quanto 

maior a possibilidade de lucro e rentabilidade de produto oferecido, 

maiores também os riscos envolvidos no investimento. 

2. Contudo, no caso em exame, o eg. Tribunal de origem, analisando prova 

técnica (processo administrativo realizado pelo Banco Central), anexada 

aos autos, reconheceu falha na prestação do serviço por parte do gestor dos 

fundos, tendo em vista a ausência de adequada informação ao consumidor 

acerca dos riscos inerentes às aplicações em fundos derivativos. 

3. Nesse contexto, não há como revisar as conclusões da instância 

ordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 

4. Recurso especial não conhecido.” 

 De outro lado, Nelson Eizirik208 entende que os conceitos de “consumo” e 

“investimento” são “ontologicamente antinômicos e excludentes. Com efeito, o indivíduo 

que consome, por definição, não está investindo ou poupando.” Vê-se, outrossim, que a mera 

subsunção do fato à norma, i.e., o investimento em um fundo de investimento, que parece se 

enquadrar facilmente na noção de serviço bancário/financeiro para os fins do CDC, acarreta 

uma ainda acirrada polêmica doutrinária e jurisprudencial.  

 Conforme Nelson Eizirik209: 

                                                 
207 REsp nº 777.452/RJ – Rel. Raul Araújo – j. 19.2.2013. 
208 Temas de direito societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 558. 
209 Ob. cit., p. 547. 



 

 

117 

“Os quotistas de fundo de investimento financeiro não são consumidores, 

mas investidores do mercado de valores mobiliários. Com efeito, nos 

termos do artigo 1º da Lei 6.385/1976, com a redação que lhe foi dada pela 

recente Lei, as quotas de fundos de investimento são consideradas valores 

mobiliários. (...).  

(...). Assim, quem adquire cotas de um fundo de investimento financeiro é 

considerado investidor – e não consumidor – do mercado de valores 

mobiliários, o qual é submetido à regulamentação e fiscalização da CVM, 

agência reguladora que dispõe de amplos poderes para proteger os 

investidores. O investidor do mercado de valores mobiliários não pode ser 

confundido com o consumidor de serviços bancários, financeiros, 

creditícios e securitários a que se refere o CDC em seu art. 3º, §2º.” 

No mesmo sentido, Arnold Wald, ao elaborar parecer solicitado pela Febraban 

(Federação Brasileira dos Bancos), entende que o CDC, entre os produtos referidos no art. 

2.º, não contemplou nem o dinheiro nem o crédito, posto que os valores monetários se 

destinam, pela sua própria natureza, à circulação. Outrossim, argumenta: “o consumidor 

protegido pela lei é, pois, a pessoa que, para as suas necessidades pessoais, não profissionais, 

contrata o fornecimento de bens e serviços, não os repassando a terceiro nem os reutilizando 

como instrumentos de produção”.210 

Assim, compreendendo que o conceito de consumidor estaria restringido ao conceito 

padrão (usuário final), conclui que o CDC não se aplica: 

“a) às operações de produção, poupança e investimento, ou seja, (...) 

à captação de recursos pelas instituições financeiras, sob qualquer 

forma; b) que o Código de Defesa do Consumidor também não se 

aplica às operações de empréstimo e outras análogas realizadas pelos 

bancos, pois o dinheiro e o crédito não constituem produtos 

adquiridos ou usados pelo destinatário final, sendo, ao contrário, 

instrumentos ou meios de pagamento, que circulam na sociedade e 

em relação aos quais não há destinatário final; c) nos casos de crédito 

ao consumidor, nos quais a instituição financeira é interveniente ou 

participante, em virtude da concessão de crédito vinculado à compra 

de bem ou à prestação do serviço, poder-se-á entender que cabe 

aplicar o disposto no art. 52 da lei, o mesmo não ocorrendo na 

                                                 
210 O direito do consumidor e suas repercussões em relação às instituições financeiras. Revista dos Tribunais 

nº 666. São Paulo: RT, 1991. 
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hipótese de crédito livre ou desvinculado, e não se lhe aplicando, de 

modo algum, as demais disposições da lei do consumidor”.211 

Nessa visão, o fato de ser a instituição administradora instituição financeira de modo 

algum poderia levar à generalização de que a ela seria aplicado, sem restrições, o CDC, pois 

a administração do fundo de investimento é, por força dos normativos aplicáveis, 

completamente distinta de todas as demais atividades por elas realizadas.212 

O consumerista José Geraldo Brito Filomeno213 chega mesmo a defender que 

investidores possuem ações específicas de ressarcimento que não o CDC, ao citar a Lei 

7.913/89, conforme alterada, que dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários. 

Em obra sobre fundos de investimento, Mário Tavernard Martins de Carvalho214, na 

linha de Arnoldo Wald e Nelson Eizirik, entende que a relação entre administrador e cotistas 

no fundo de investimento não se trata de relação tipicamente de consumo. Para referido 

autor, não se pode dizer que o investidor seria um vulnerável enquanto cotista em um fundo 

de investimento, uma vez que: 

“Na estrutura organizacional dos fundos de investimento, são os cotistas 

os detentores de maiores prerrogativas, valendo destacar a competência 

privativa para deliberar sobre o aumento da taxa de administração, a 

alteração da política de investimento, a emissão de novas cotas, a fusão, a 

cisão, a transformação e a incorporação do fundo; podendo a assembleia 

inclusive substituir os próprios administradores.” 

 Mariana Loyola Ferreira Sgarbi, no mesmo sentido, pondera que aplicar um regime 

jurídico superprotetor aos investidores para impor aos administradores e gestores as perdas 

geradas pela atividade de risco assumida pelo investidor não parece razoável, uma vez que 

o investidor ficaria em posição favorável, livre de riscos:215 

“[...] enquanto o investimento proporcionar lucros, recebe os rendimentos; 

mas, quando gerar perdas, recupera o valor investido buscando indenização 

junto às instituições envolvidas. Essa situação não é compatível com a 

                                                 
211 Ob. cit, pp. 16-17. 
212 Conforme NEVES, Fernando C. Queiroz. Responsabilidade civil por perdas em fundos de investimento. 

Revista Autônoma de Direito Privado, n. 2. Curitiba: Juruá, 2007, p. 196. 
213 Manual de direitos do consumidor. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 57. 
214 Ob. cit., pp. 232-234. 
215 Fundos de investimento e código de defesa do consumidor. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, 

Fernanda Valle (coords.). In: Fundos de investimento - aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São 

Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 319. 
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natureza do investimento realizado que, como já salientado aqui por 

diversas vezes, envolve necessariamente a assunção de riscos.” 

 Aline de Menezes Santos Aragão, em interessante artigo, igualmente entende que é 

equivocada a aplicação do CDC, por diversas razões, com as quais concordamos 

integralmente. E conclui, quanto a este ponto, que “[...] a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor, se não impossível e inadequada – como, a nosso ver, ocorre –, no mínimo 

enfrentaria sérias dificuldades técnicas.”216 

 

2.3.2. Pela incidência do CDC somente em casos extremamente excepcionais 

 

Conforme acima exposto, é inegável que existe uma certa a tendência jurisprudencial 

dos tribunais em se acatar a doutrina finalista, considerando consumidor apenas aquele que 

adquire o produto ou serviço para o seu uso próprio ou familiar. Sob esta lógica, não restaria 

caracterizada relação de consumo nas hipóteses em que a aquisição do produto ou do serviço 

dá-se no desenvolvimento de uma atuação empresarial, pois, nestas hipóteses, não há como 

incidir a figura do destinatário final econômico. 

O problema ocorre quando se aplica o CDC em situações nas quais, embora haja a 

aquisição do produto ou serviço no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, 

esteja presente, no caso concreto, a noção de “vulnerabilidade” (art. 4.º, I, combinado com 

os arts. 29, 17 e 2.º, parágrafo único, do CDC. 

A interpretação dos tribunais será de que haverá relação de consumo entre os cotistas 

e o administrador do fundo de investimento nas hipóteses em que o cotista for um investidor 

ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e 

profissional. Este seria o caso, por exemplo, em fundos de varejo (geralmente de renda fixa), 

nos quais as instituições financeiras incluem a administração do fundo na ampla gama de 

serviços oferecidos aos seus correntistas. 

Unicamente nessa hipótese, quando clientes bancários transformam-se em 

investidores ocasionais, sem efetivarem a aquisição de cotas de maneira profissional ou no 

bojo do desenvolvimento ou dinamização de uma atividade empresarial, e evidenciada a 

vulnerabilidade no caso concreto, não há como afastarmos, por força de orientação 

jurisprudencial consolidada e ante a lógica do CDC (consolidada na Súmula do STJ nº 297 

                                                 
216 Responsabilidade administrativa e civil do ofertante e do intermediário pelo conteúdo do prospecto. In: 

ADAMEK, Marcelo Vieira von (Org.). Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 242. 
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e na ADIn 2.591), a caracterização de investidores-consumidores217, desde que as normas 

especiais da CVM tenham sido verificadas, antes de se perquirir a aplicação do CDC.218 

A aplicação do CDC deve se dar, portanto, apenas em casos extremamente 

excepcionais, e levando em conta todo o arcabouço normativo atinente aos fundos, sob pena 

de se simplificar sobremaneira a discussão, tornando-a idêntica à da aquisição de bens 

duráveis.219 Nesse sentido, vejamos o recente entendimento do STJ no Recurso Especial 

1.187.365/RO (STJ): 

“Segundo penso, há de se garantir a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao investidor não profissional, de regra pessoa física, que vê 

a possibilidade de aporte em fundos de investimento como apenas mais um 

serviço oferecido pela instituição bancária, como qualquer outro 

investimento congênere. (Quarta Turma; DJe 25/08/2014).” 

Por óbvio que não se está a afirmar que todo e qualquer investidor é consumidor, 

porque há, no mercado de capitais, investidores profissionais que movimentam elevada soma 

de forma habitual e institucionalizada, não lhes remanescendo nenhum resquício da 

hipossuficiência necessária à caracterização da figura do consumidor. 

Não há que se falar em relação de consumo nas hipóteses em que o investimento for 

efetivado por investidores qualificados, por investidores profissionais, ou no curso do 

desenvolvimento de uma atividade empresarial, como no caso de fundos private equity, 

fundos de investimento em direitos creditórios, ou empresas que fazem aplicações em fundos 

de investimento para dinamizar o seu negócio, em geral.  

 Ante o exposto, os intérpretes do direito devem ter extrema parcimônia ao aplicar o 

regime jurídico do CDC aos fundos de investimento. Caso contrário, um instituto construído 

para democratizar os investimentos no mercado financeiro e proporcionar ao pequeno 

poupador a possibilidade de diversificar suas aplicações não cumprirá seu papel, uma vez 

que a insegurança jurídica acarretará aumento nos custos de transação e, por conseguinte, 

nas taxas cobradas por agentes do mercado para estruturar e administrar fundos.220 O 

investidor final será, em última análise, quem arcará com estes custos, que serão repassados 

por toda a indústria.   

                                                 
217 Nesse sentido, PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

aos administradores de fundos de investimento. Revista de Direito do Consumidor, v. 61, jan.-mar./2007. 
218 No mesmo sentido, SGARBI, Mariana Loyola Fernanda. Fundos de investimento e código de defesa do 

consumidor. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coords.). In: Fundos de 

investimento - aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 319. 
219 Cf. SGARBI, Mariana Loyola Fernanda. Ob. cit., p. 319. 
220 No mesmo sentido, SGARBI, Mariana Loyola Ferreira. Ob. cit., p. 320. 
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3. PRINCIPAIS PROBLEMAS VERIFICADOS E ESTRATÉGIAS 

UTILIZADAS PARA UMA ADEQUADA PROTEÇÃO JURÍDICA DO 

INVESTIDOR EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

3.1. O risco como um elemento intrínseco ao investimento 

 

 Para contextualizarmos o presente capítulo, entendemos ser fundamental 

explorarmos o conceito de “risco”, que é central em todo e qualquer investimento. Qualquer 

investimento acarreta em riscos, com problemas em potencial e com estratégias utilizadas 

para mitigar tais riscos. 

É dado que vivemos em uma sociedade de risco221, marcada pela globalização222, 

pela liquidez223 nas relações humanas e por inovações disruptivas224. Para Ulrich Beck225, o 

conceito de risco é moderno e não existia em épocas mais remotas, estando ligado às decisões 

humanas e à modernização progressiva. De Plácido e Silva226 define risco nos seguintes 

termos: 

“Na linguagem jurídica, o vocábulo exprime simplesmente o sentido de 

perigo ou do mal receado: é o perigo de perda ou de prejuízo ou o receio 

de mal, que cause perda, dano ou prejuízo.” 

Há de se ter presente a distinção trazida por Frank Knight227 entre (i) risco e (ii) 

incerteza. Em linhas gerais, o risco é uma incerteza que se pode medir e quantificar, usando 

cálculos de probabilidade, enquanto a incerteza, em seu estado puro, não permitiria tal 

mensuração. 

 No direito do mercado de capitais, prevalece a concepção de que a assunção de risco 

é elemento essencial de qualquer investimento, podendo ser mais ou menos medida. A regra 

de ouro é que quanto maior o risco, maior tende a ser a expectativa de retorno e também de 

insegurança; de outro lado, quanto menor o risco, menor tende a ser a expectativa de retorno 

e, como vantagem, maior a segurança.228 Assumir riscos é inerente a qualquer investimento 

                                                 
221 Cf. BECK, Ulrich. Sociedade de risco – rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Ed. 34, 2010. 
222 Cf. FARIA, José Eduardo. Direito e globalização econômica – implicações e perspectivas. São Paulo: 

Malheiros, 2010. 
223 Cf. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. São Paulo: Zahar, 2001. 
224 Cf. CHRISTENSEN, Clayton M. O dilema da inovação. São Paulo: M. Books, 2011.  
225 BECK, Ulrich. Ob. cit., p. 113. 
226 Vocabulário jurídico. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 1238. 
227 KNIGHT, Frank. Risco, Incerteza e Lucro. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1972. 
228 Vide GUNTHER, Max. Os axiomas de Zurique. Rio de Janeiro, Record, 2013, pp. 12-13. 
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no mercado de capitais (caso dos fundos de investimento), conforme Armando Castelar 

Pinheiro e Jairo Saddi229: 

“Risco é, portanto, em igualdade de condições e com o cumprimento de 

regras determinadas, a possibilidade de perda concomitante à de ganho. 

Risco é álea, ou seja, aquilo que traz, ao mesmo tempo, a chance de 

prejuízo e a possibilidade de lucro. Mas acima de tudo, é lançar-se sobre o 

desconhecido. O risco existe e a forma de mitigá-lo (ou reduzi-lo) é 

celebrar um contrato em que estimam condições e situações que possam 

ocorrer no seu cumprimento. O contrato desempenha, assim, uma função 

econômica: reduzir e, principalmente, alocar e distribuição e distribuir 

riscos entre as partes.”  

 Sendo o risco um elemento intrínseco de qualquer investimento, cabe às partes 

celebrarem contratos a fim de procurar reduzir a assimetria informacional230, alocando os 

riscos respectivos. Para Rachel Sztajn231: 

“A imputação da atividade empresarial parece estar relacionada à assunção 

de riscos, à possibilidade de perda da riqueza investida no exercício da 

atividade da empresa. Risco é inerente à atividade empresarial e perder ou 

ganhar faz parte dela. Entretanto, é preciso distinguir, por serem distintas, 

as pessoas do empresário, organizador dos fatores da produção, das dos 

investidores, aqueles que aportam recursos financeiros para a organização 

empresarial.” 

 No caso dos fundos de investimento, podemos dizer que o investidor estará 

invariavelmente sujeito aos seguintes principais riscos232: 

(i) risco de mercado, decorrente das oscilações nos preços dos títulos que compõem 

a carteira do fundo. Uma vez que estes ativos são contabilizados por seu valor de 

mercado, quanto maior a oscilação nos preços, maior a oscilação no valor das 

cotas e mais difícil estimar o valor de resgate ou de venda das cotas; 

(ii) risco de crédito, referente à certeza sobre a liquidação do título na data de 

vencimento. Quando o fundo adquire um título, está emprestando dinheiro a 

alguém ou aplicando sua quantia em determinado empreendimento e, certamente, 

                                                 
229 Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 124. 
230 A esse respeito, vide item 3.2.1 abaixo. 
231 Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. São Paulo: Atlas, 2004, p. 159. 
232 Cf. O mercado de valores mobiliários brasileiro / Comissão de Valores Mobiliários. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Comissão de Valores Mobiliários, 2014, p. 114. É certo que os riscos podem variar conforme o tipo do 

investimento, obviamente. Em operações estruturadas complexas, os fatores de risco constituem dezenas 

de páginas de alertas ao investidor. 
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correndo o risco de que o tomador dos recursos não honre a obrigação ou o 

empreendimento não renda o esperado; e 

(iii) risco de liquidez, podendo ser tanto dos ativos quanto das cotas que compõem o 

fundo. No caso dos ativos, o risco de liquidez consiste na eventual dificuldade 

que o administrador possa encontrar para vender os ativos que compõem a 

carteira do fundo, ficando impossibilitado de atender aos pedidos de resgate do 

investimento. No caso das cotas, o risco de liquidez decorre da dificuldade, no 

fundo fechado, do investidor encontrar um comprador para as suas cotas, 

forçando-o a vender por um valor mais baixo que o esperado, caso sua 

necessidade de recursos seja imediata. 

 Vale notar ainda que investimentos em cotas de fundos não contam com a garantia 

do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Porém, a regulamentação prevê completa 

segregação entre as atividades do fundo e de seu administrador. Nesse sentido, o patrimônio 

do fundo não se confunde nem se comunica com o da instituição administradora. Portanto, 

se uma instituição financeira falir, os ativos dos fundos que estão sob a sua administração 

não são afetados, com exceção dos títulos e valores mobiliários de emissão do próprio banco 

que por ventura façam parte da carteira do fundo. Nessa hipótese de problemas com o 

administrador, a responsabilidade pela administração do fundo deverá ser transferida para 

outra instituição.233 

 Nesse cenário, indaga-se qual deve ser o papel do regulador, para a proteção dos 

investidores. Se tomarmos como pressuposto que os riscos são inevitáveis, especialmente no 

contexto do mercado de capitais e no investimento em fundos, entendemos que não compete 

às autoridades regulatórias serem paternalistas234, no sentido de uma proteção desmedida a 

uma suposta parte incapaz de tomar decisões por si própria. Muito pelo contrário: se o 

investidor desejar assumir os riscos (provavelmente, por desejar retornos correspondentes 

aos riscos assumidos), não caberia ao regulador impedir tal tomada de decisões.  

 Nesse sentido encontra-se a orientação da IOSCO: 

“[...] a assunção de riscos é essencial para um mercado activo e a regulação 

não deve reprimir desnecessariamente a legítima tomada de riscos. Em vez 

disso, os reguladores devem promover e permitir a gestão eficaz de riscos 

                                                 
233 Cf. O mercado de valores mobiliários brasileiro / Comissão de Valores Mobiliários. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Comissão de Valores Mobiliários, 2014, p. 114.  
234 Embora, para alguns, uma espécie de “paternalismo libertário” seria viável: SUNSTEIN, Cass S.; 

THALER, Richard H. O paternalismo libertário não é uma contradição em termos. São Paulo: Revista 

Eletrônica de Direito Civil, a. 4, n. 2, 2015. 
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e garantir que os requisitos de capital e outros requisitos prudenciais são 

suficientes para a assunção adequada de riscos, permitindo a absorção de 

algumas perdas e impedindo a excessiva assunção de riscos.” 

 O problema surge quando os riscos adquirem uma dimensão sistêmica235, não 

afetando apenas aquele que decidiu tomar riscos, mas também os stakeholders e a sociedade 

em geral. Conforme Roberto Quiroga Mosquera ressalta, ao prefaciar recentíssima reedição 

de obra236: 

“Quando um banco “quebra” ou uma companhia aberta sofre um pedido 

de falência não são apenas seus acionistas que tem prejuízos. Toda a 

sociedade em cadeia perde. Os correntistas do banco perdem. Os 

fornecedores da companhia perdem. Perde-se a confiança no mercado. Daí 

por que, o direito precisa estar muito atenta aos mecanismos que regem 

esses mercados procurando, por intermédio das normas jurídicas, dar 

estabilidade a essas relações intersubjetivas.” 

Nesse momento, ao regulador caberia o discernimento para intervir se e quando 

necessário, observado um determinado contexto. Caso contrário, entendemos que o 

investidor deverá arcar com as consequências de suas decisões (excepcionando casos 

extremos), eis que somos inevitavelmente responsáveis por nossas escolhas, na acepção 

existencialista do problema.237 Ao direito, competirá proteger o investidor (não de suas 

próprias decisões) fornecendo a segurança jurídica necessária para que suas decisões possam 

ter o necessário arcabouço jurídico para serem, tanto quanto possível, mensuráveis (e não 

incertas, na definição de Frank Knight acima). 

 

3.2. Principais problemas verificados 

 

 Delineado o conceito de “risco”, passamos a analisar, no presente item 3.2, os 

principais problemas encontrados no âmbito dos fundos de investimento, ameaçando todo o 

sistema. Por mais clichê que possa parecer, não temos qualquer pretensão de esgotar os 

problemas existentes, posto que são muitos, podendo ser analisados sob diferentes 

perspectivas. Em um mundo marcado pelo dinamismo das relações e por tecnologias cada 

vez mais sofisticadas, novos problemas surgem quase que diariamente, de modo que o objeto 

                                                 
235 Vide, a esse respeito, o item 3.2.5 abaixo. 
236 DINIZ, Rodrigo de Madureira Pará. Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários e 

questões controversas em matéria fiscal. 2ª ed. São Paulo: Almedina, 2016, p. 12. 
237 Cf. SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada – ensaio de ontologia fenomenológica. 13ª ed. São Paulo: Vozes, 

2005. 
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do nosso estudo não é “sólido” (talvez “gasoso”, quiçá “líquido”), no sentido de que os 

problemas são sempre mutáveis. 

 Outra ressalva importante que deve ser feita é que os problemas ora enumerados não 

são conceitos “estanques”. E, muitas vezes, termos aqui utilizados se inter-relacionam, como 

é o caso de “assimetrias informacionais” e “conflitos de interesse”, que estão intimamente 

ligados um ao outro, como será explanado. Ainda que tentemos conferir a maior 

cientificidade jurídica possível à nossa análise, os termos aqui listados o são muito mais para 

fins didáticos e para facilitar a exposição, do que constituindo propriamente rígidas 

classificações. Sempre que aplicável, também nos valeremos de conceitos de outras áreas do 

conhecimento, especialmente da economia, por acreditarmos ser importante verificarmos os 

efeitos gerados pelo direito,238 e não apenas a black letter of the law.239 

 Nesse sentido, os principais problemas a seguir enumerados (em caráter não-

exaustivo240 e em ordem alfabética), que serão analisados no contexto da necessária proteção 

ao investidor em fundos de investimento, são: 

(i) assimetrias informacionais; 

(ii) conflitos de interesses; 

(iii) custos de transação; 

(iv) manipulação do mercado, criação de condições artificiais, operações fraudulentas 

e práticas não equitativas; 

(v) risco sistêmico; 

(vi) shadow banking;  

(vii) teoria da captura; 

(viii) uso indevido de informação privilegiada (insider trading). 

 

                                                 
238 Para uma análise da mudança de paradigma do direito e da importância do consequencialismo, vide: 

SALAMA, Bruno Meyerhof; PARGENDLER, Mariana. Direito e Consequência no Brasil: em busca de 

um discurso sobre o método. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 262, p. 95-144, 2013. 
239 Infelizmente, boa parte da nossa cultura jurídica segue apostando em conceitos abstratos e pensamentos 

oitocentistas, sem analisar os impactos gerados por novas leis. É o caso, por exemplo, da polêmica atinente 

ao Projeto de Novo Código Comercial, tema sobre o qual tive a oportunidade de publicar artigo no Portal 

Migalhas em 21/10/2016, disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI247672,51045-

Ensaio+sobre+a+cegueira+dos+idealizadores+do+atual+projeto+de+novo>. Último acesso em 16 de 

dezembro de 2016. 
240 Outros problemas que poderiam ser exploradas seriam externalidades, concentração econômica, contratos 

incompletos, dilema do prisioneiro etc. Como supramencionado, os problemas são muitos e podem ser 

tratados de diferentes formas e perspectivas. Procuramos utilizar como critério a menção específica aos 

itens que mais verificamos em nossas pesquisas. 
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3.2.1. Assimetrias informacionais 

 

 Uma informação é assimétrica quando uma das partes sabe mais do que a outra sobre 

o bem ou outro fator que possa desbalancear a operação em seu favor. Este 

desbalanceamento pode se dar de diferentes formas, como no conflito agente/principal 

(tratado no item 3.2.2), na seleção adversa ou no moral hazard. De acordo com Rachel 

Sztajn:241 

“Seleção adversa ou seleção negativa ocorre quando em processo de 

contratação o mau resultado deriva de assimetrias informacionais. Um dos 

meios para reduzir tal resultado seria a adoção de cadastros de bons 

pagadores, premiando-os com taxas de juros menores em empréstimos 

bancários, por exemplo. A seleção adversa pode ser reduzida mediante a 

utilização de sinalização ou investigação. 

Já o moral hazard se espelha no fato de uma pessoa (porque não está 

inteiramente afetada pelas consequências de suas ações) adotar 

comportamentos de conduta mais frouxos. Exemplo de mecanismo para 

reduzir tais condutas é a franquia em seguros de veículos automotores, cujo 

peso para o segurado, em tese, servirá para estimular uma direção mais 

cuidadosa.” 

Para Otavio Yazbek242, a questão relativa à seleção adversa é associada à expressão 

“hidden knowledge”, em quanto o risco moral (moral hazard) é associado à expressão 

“hidden action”. Os dois fenômenos podem aparecer de forma combinada, sendo que o 

primeiro tem por característica a geração de efeitos para o mercado como um todo, quanto o 

segundo o vínculo a relações individuais. O mesmo autor também destaca a “sinalização”, 

que ocorre quando as informações detidas pelos agentes são divulgadas, por vontade própria, 

por meio de propagandas e arranjos contratuais, de forma involuntária, mediante tomada de 

decisão, ou até mesmo por imposição de dispositivos da legislação.  

Resta claro que, nesse contexto, conforme Luciano Benetti Timm243: 

“A assimetria de informações criará alguns óbices para algumas atividades 

securitárias, de mercado de capitais e bancárias. Os agentes econômicos 

acabam buscando soluções de mercado a fim de reduzir a assimetria 

                                                 
241 Cf. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito comercial: teoria geral do contrato. 2ª ed. São Paulo: 

RT, 2014, p. 80. 
242 Cf. Regulação do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2007, pp. 45-46. 
243 Análise econômica do direito das obrigações e contratos comerciais. In: COELHO, Fabio Ulhoa. Tratado 

de direito comercial, vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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informacional e aumentar o nível de informação no mercado sobre seus 

agentes econômicos, dando um certo atestado de “regularidade” da 

constituição do negócio como podem ser os sistemas de proteção de 

crédito, agências de rating, due diligences por prestadores de serviços com 

elevada reputação (como firmas de auditoria e escritórios de 

advocacia).”244 

É certo que, segundo a visão de que informação produz renda, se os benefícios 

gerados pela operação não forem suficientes para uma eventual partilha, o comportamento 

estratégico dos negociadores tenderá a mascarar informações, com o que é possível que 

sejam apresentados dados incorretos e até falsos por qualquer deles.245 

 Também há estudos que demonstram que, segundo a teoria dos jogos, as pessoas, 

influenciadas pela assimetria informacional, tendem a não-contratar ou retardar a celebração 

do contrato, agindo de modo ineficiente. Reconhece-se, por todo o exposto, que há um 

interesse público em que a assimetria de informações seja mitigada. Obter informações é 

algo custoso.  

 É clássico o estudo de George Akerlof246 sobre o tema: o autor vê dificuldade para o 

desenvolvimento de mercado de automóveis usados (“seminovos”) de alta qualidade — o 

que os norte-americanos denominam peaches — ao contrário do de automóveis de má 

qualidade — lemons. Não é por outro motivo que ele vê florescerem as franquias e as marcas 

(sobretudo à beira de estradas dos EUA), como mecanismos redutores de assimetria 

informacional sobre qualidade de produtos. 

 No âmbito dos fundos de investimento, estudo247 na área de Administração sugeriu a 

existência de assimetrias informacionais consideráveis. Seus principais resultados 

evidenciaram um potencial uso de informações internas por parte dos gestores dos fundos, 

no que se refere à aplicação de recursos no mercado de capitais. Também foram observados 

indícios de que os gestores dos fundos, para composição de suas carteiras, escolhem as 

empresas que captaram empréstimos junto aos bancos que são administradores destes fundos 

(potencial conflitos de interesses, explorados no item 3.2.2 abaixo). 

                                                 
244 Acerca dos papeis dos prestadores de serviços em fundos de investimento, vide item 1.3 acima. 
245 Cf. SZTAJN, Rachel. A incompletude do contrato de sociedade. Revista da Faculdade de Direito, São 

Paulo, v. 99 (Jan.-Dez.2004), p. 283. 
246 The Market for Lemons: qualitative uncercanty and the market mechanism. Quarterly Journal of 

Economics, v. 84, 1970. 
247 MALAQUIAS, R. F.; PEIXOTO, F. M.; JONES, G. D. C. Fundos de Investimentos, bancos 

administradores e empréstimos concedidos a empresas abertas: uma análise no cenário 

brasileiro.  Contabilidade Vista & Revista, v. 25, n. 3, p. 121-142, 2014. 
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 De qualquer modo, justiça seja feita no sentido que o grau de assimetria 

informacional incorrido pelos participantes de mercado não é uniforme. Por exemplo, 

investidores institucionais, que operam regularmente nos mercados e cuja capacidade técnica 

é avaliada por autoridades de regulação e supervisão, tem, via de regra, maior capacidade de 

avaliar eventuais assimetrias que investidores individuais de varejo.248 

 Em decisão da CVM, no âmbito do Processo Administrativo CVM nº 

RJ2013/5398249, Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S.A. e Credit Suisse 

Hedging Griffo Asset Management S.A. consultaram a CVM sobre a interpretação a ser dada 

ao art. 12 da Instrução CVM 358/02250, no caso em que as gestoras do grupo designam 

diretores diversos para a administração de seus fundos, nos termos do art. 7º, §7º, da 

Instrução CVM 306/99251 (lembramos que, como já apontado, hoje a referida Instrução 

encontra-se revogada). 

 As recorrentes sustentam que, independentemente de qual sociedade do grupo era 

gestora daquele fundo, se o fundo estivesse no grupo sob responsabilidade do diretor “A”, a 

participação acionária desse fundo seria somada às participações possuídas pelos outros 

fundos de responsabilidade desse mesmo diretor “A” e informadas como sendo uma 

participação vinculada a esse diretor. Já os fundos sob responsabilidade do diretor “B” teriam 

as suas participações somadas e, caso se enquadrassem nas hipóteses do artigo 12 da 

Instrução CVM 358/02, seriam divulgadas como participação acionária vinculada a “B”. O 

mesmo valeria para eventuais outros diretores. Assim sendo, na visão das recorrentes, a 

comunicação ao mercado de participação relevante refletiria de forma mais fidedigna quem 

são e como atuam os efetivos gestores de recursos capazes de influenciar as deliberações 

assembleares das companhias abertas, inclusive na hipótese em que esses diretores se 

vinculam a sociedades gestoras diversas.  

O entendimento da SEP, por sua vez, foi firme no fato de que as sociedades gestoras 

e os diretores são hierarquicamente vinculados ao grupo CSHG, de forma que a participação 

                                                 
248 Conforme <http://www.anbima.com.br/informe_legislacao/2014_025.asp>. Último acesso em 22 de 

outubro de 2016. 
249 Disponível em <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160913/8952.pdf>. 

Último acesso em 19 de novembro de 2016. 
250 “Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do 

conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo 

de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações 

relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: [...]” 
251 “§7º A CVM pode examinar a indicação de mais de um diretor responsável, caso a pessoa jurídica 

administre carteiras de valores mobiliários de natureza diversa, e desde que sua estrutura administrativa 

contemple a existência de uma rígida divisão de atividades entre as mesmas, que devem ser exercidas de 

forma independente e exclusiva, em especial no que concerne à tomada de decisões de investimento.” 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160913/8952.pdf
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acionária total deve ser informada com base na participação total que todos os fundos 

administrados pelo grupo possuem, independentemente de serem de responsabilidade do 

diretor “A” ou “B”. Isto porque a subordinação hierárquica comum a que estão submetidos 

os diretores responsáveis pelos fundos pode ensejar, na prática, possível coordenação de 

vontade imposta pela sociedade administradora para o exercício de direitos políticos das 

ações ou para a compra ou venda daquelas ações. 

 O voto de Henrique Balduino Machado Moreira é importante no contexto deste 

capítulo, uma vez que menciona expressamente a importância de se mitigar o problema das 

assimetrias informacionais, no contexto de fundos geridos por um mesmo conglomerado: 

“No mérito, ao investigarmos a melhor interpretação do art. 12 da Instrução 

CVM n 358, deve se ter em mente o princípio central da regulação e da 

fiscalização dos emissores de valores mobiliários pela CVM, o princípio 

do full and fair disclosure. Assim, a prestação de informações de que trata 

o dispositivo normativo deve buscar completude e precisão suficientes a 

fim de viabilizar a tomadas de decisão consciente por parte de qualquer 

investidor, assim como inibir a prática de atos ilícitos decorrentes da 

assimetria informacional.” 

 E decide que: 

“Desse modo, tenho que o grupo CSHG, ao optar pela organização social 

de que trata o art. 7, §7, da Instrução CVM 306, de 1999, deverá realizar a 

comunicação de que trata o art. 12 da Instrução CVM nº 358, de 2002, 

levando em consideração a participação acionária da totalidade de fundos 

CSHG, apresentando adicionalmente e necessariamente a mesma 

informação observando-se, separadamente, as participações detidas pelos 

fundos CSHG geridos por cada um dos diretores responsáveis.” 

 Este é somente um exemplo em que a CVM expressamente preocupou-se com 

assimetrias informacionais. Esta é uma preocupação que na realidade permeia toda e 

qualquer decisão no contexto dos fundos de investimento e dos agentes econômicos 

envolvidos (e o disclosure, apontado no voto de Henrique Moreira acima e que será tratado 

no item 3.3.4 adiante, é uma das melhores estratégias para mitigar tais assimetrias). 

Intimamente ligado ao tema das assimetrias informacionais está a questão dos conflitos de 

interesses, que é outro problema considerável no mercado de capitais e em fundos de 

investimento. 
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3.2.2. Conflitos de interesses 

 

 Em nossa pesquisa, verificamos que o(s) conflito(s) de interesses constitui(em) um 

dos principais problemas (se não o maior problema em potencial) na estrutura dos fundos de 

investimento, levando-se em consideração os diversos agentes econômicos envolvidos, 

mencionados no item 1.3 acima.  

 Na doutrina societária, Pier Giusto Jaeger252 define conflito de interesses como: 

“[...] relação de incompatibilidade absoluta, não estando compreendidos 

nesta outros tipos de interferências que deem lugar apenas a relações de 

incompatibilidade relativa ou potencial (...) visto que, somente quando 

existe uma relação de incompatibilidade absoluta entre dois interesses, 

pode-se dizer que a realização de um exija o sacrifício do outro”. 

 No mesmo sentido, Francesco Galgano253: 

“Ocorre conflito de interesses entre o sócio e a sociedade quando o sócio 

se encontra na condição de ser titular, diante de uma determinada 

deliberação, de um duplo interesse: do seu interesse de sócio e, por outro 

lado, de um interesse externo à sociedade; e esta duplicidade de interesses 

é tal que ele, o sócio, não pode realizar um sem sacrificar o outro interesse. 

Todavia a simples duplicidade de interesses em um mesmo sujeito, por si 

só, não implica situação de conflito no sentido técnico. As duas posições 

de interesse podem ser de solidariedade entre eles: o sócio pode realizar o 

próprio interesse sem prejudicar o interesse da sociedade.” 

 O tema do conflito de interesses é objeto de intensos debates acadêmicos254 e em 

decisões da CVM, na esfera societária, considerando o disposto no artigo 115 da Lei das 

S.A. (caput e § 1º).255  

Na parte que nos toca, atinente a fundos de investimento, é certo que não há um 

conflito de interesses per se entre o administrador256 e o investidor/cotista, uma vez que, no 

                                                 
252 L’Interesse Sociale. Milano: Giuffrè, 1972. p. 3. 
253 Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico Dell’Economia. Cedam Padova 1988, v.7, p. 251. 
254 Por todos, vide FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas assembleias de 

S.A. São Paulo: Malheiros, 2014. 
255 “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o 

voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para 

outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para 

outros acionistas. 

 § 1º O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de 

bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, 

nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante 

com o da companhia.” 
256 Utilizaremos, no presente item, a expressão “administrador” para se referir genericamente tanto ao 
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mundo ideal, o administrador poderia atingir seus interesses sem sacrificar os interesses dos 

investidores/cotistas, em uma relação win-win257 e não win-lose.  

 Porém, é perfeitamente possível que o administrador, ao avaliar as regras do jogo, 

venha a priorizar seus interesses em prejuízo dos cotistas, especialmente se com vistas a 

maximizar suas riquezas, objetivo de qualquer agente econômico258. Tal problema é 

característico da relação de agência (ou agente-principal), classicamente definida por 

Michael C. Jensen e William H. Meckling259 como aquela em que, por um contrato, uma 

parte (principal) encarrega outra (agente) de desempenhar alguma atividade em favor 

daquela, delegando-se autoridade de tomada de decisão ao agente; e, embora não 

necessariamente, a transferência de patrimônio, em caráter fiduciário, do primeiro ao 

segundo. O problema ocorre na necessidade de se efetivamente motivar o agente para atuar 

em prol dos interesses do principal, e não simplesmente no próprio interesse do agente.  

 Em especial, o centro do problema reside no aspecto que o agente geralmente possui 

melhores informações que o principal sobre fatos relevantes (assimetrias informacionais), 

de modo que o principal não poderá se assegurar perfeitamente que o agente executará suas 

atividades exatamente conforme o combinado260. E, quanto mais complexas as atividades 

realizadas pelo agente, mais discricionariedade há de ser dada, resultando em uma maior 

probabilidade de “custos de agência”, que podem ser divididos em custos relativos ao: 

(i) monitoramento ou fiscalização do desempenho do agente (monitoring costs); 

(ii) estabelecimento de vínculos do agente com o resultado de sua performance; e 

(iii) perdas residuais (residual losses), atinentes ao resultado dos danos que o 

principal sofre por força de uma certa margem escapável de egoísmo 

maximizador do agente.261  

A função do regulador, nesse contexto, deverá ser de reduzir os “custos de agência” 

e o “oportunismo”262, existente no mercado, com destaque para o relevante papel da 

                                                 
administrador quanto ao gestor. A análise de situações de conflitos de interesses exige a verificação do caso 

concreto, e poderiam incluir até mesmo outros órgãos de um fundo de investimento, como comitês de 

investimento, conselhos consultivos e outros. 
257 Utilizamos o jargão de Stephen Covey no 4º hábito de Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 23ª ed. 

São Paulo: Best Seller, 2005. 
258 Vide estudo de WILNER, Adriana. Conflitos de interesses entre investidor e administrador de fundos: 

evidências e mecanismos de controle no Brasil. Dissertação apresentada no curso de pós-graduação da 

FGV/EAESP, 2000. 
259 Cf. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial 

Economics, v. 3, nº 4, out. 1976, pp. 305-360. 
260 KRAAKMAN, Reinier (et al.). The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 2ª 

ed. Oxford University Press, 2009. p. 35-36. 
261 Cf. JENSEN, Michael H.; MECKLING, William H. ob. cit., p. 308. 
262 Cf. WILLIAMSON, Oliver. The economic institutions of capitalism. 1985, p. 47-49. 
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instituição reguladora na performance da economia.263 Nos Objetivos e Princípios da 

Regulação de Valores Mobiliários da IOSCO, o princípio nº 8 estabelece que o regulador 

deverá procurar assegurar que conflitos de interesse e desalinhamento de incentivos sejam 

evitados, eliminados, divulgados ou então geridos (além de referências indiretas a situações 

de conflito de interesses nos princípios nº 5, 9, 22, 23, 24, 28, 29 e 31)264. 

A IOSCO exemplifica situações de conflito de interesses no mercado de capitais, a 

título ilustrativo: 

(i) corretores hipotecários contratados por instituições financeiras para avaliar a 

qualidade dos pedidos de empréstimo mas que foram remunerados com base 

no volume e tamanho dos processos avaliados (dando origem a um incentivo 

para exagerar a qualidade dos pedidos de empréstimo); 

(ii) agências de classificação de risco contratadas por emissores, coordenadores 

e/ou investidores para opinarem pública ou amplamente sobre a qualidade do 

crédito de um título no qual o emissor, coordenador e/ou investidor tem um 

interesse (e, por conseguinte, a vontade de compensar a agência segundo se a 

classificação coincide com o interesse do emissor, coordenador ou 

investidor). 

 Em fundos de investimento, a IOSCO chama a atenção para a necessária divulgação 

de todos os honorários e encargos que possam ser cobrados no âmbito de uma estrutura de 

investimento coletivo.265 

 Ainda, o estudo “Final Report On Elements Of International Regulatory Standards 

On Fees And Expenses Of Investment Funds” divulgado pela IOSCO266, menciona diversas 

ações a serem tomadas pelos reguladores, visando à devida proteção do investidor quando 

do pagamento da remuneração aos prestadores de serviço, com base em 3 princípios: (i) 

transparência, (ii) prevenção de conflitos de interesse e (iii) competição entre 

administradores. De acordo com a CVM, referido texto aponta que “acordos de remuneração 

que não beneficiem o fundo investidor devem ser banidos, particularmente aqueles que 

ensejam benefícios para o administrador (ou gestor) ou partes a ele relacionadas. Além de 

                                                 
263 Cf. NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: 

University Press, 1990. 
264 Vide Anexo A. 
265 Metodologia para avaliar a implementação dos objectivos e princípios da regulação de valores mobiliários 

da OICV/IOSCO, p. 155. Disponível em <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD359-

Portuguese.pdf>. Último acesso em 08 de setembro de 2016.  
266 Disponível em <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD178.pdf>, último acesso em 25 de 

setembro de 2016. 
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Reino Unido e União Europeia, a Austrália teria adotado orientação nesse sentido em sua 

regulação, ao eliminar meios de remuneração sujeitos a conflitos de interesse. 

Em nosso caso, a indicação de um possível problema correlato na indústria dos 

fundos de investimento é o valor médio da taxa de administração discriminado de acordo 

com o segmento dos clientes de fundos de investimento267. Consoante dados divulgados pela 

ANBIMA, relativos a março de 2015268, temos o seguinte cenário: 

 

Categoria de Fundo Todos os tipos de clientes Clientes do varejo 

Referenciado DI 0,69% 1,06% 

Renda Fixa 0,68% 1,05% 

Multimercados 1,09% 1,79% 

Ações 1,82% 2,20% 

 

 A cobrança de taxas de administração consideravelmente superiores para clientes do 

varejo (em tese, menos “qualificados”) poderia sinalizar para um aparente conflito de 

agência e conflito de interesses, no sentido de que o administrador estaria atuando em seu 

próprio interesse, em detrimento dos cotistas. 

 Contudo, a indústria argumenta269 que a justificativa para os custos acima se deve à 

existência de uma “ampla rede de agências, milhares de funcionários para atender milhões 

de clientes, caixas eletrônicos, portal na internet, call center, folhetaria, propaganda em 

jornais, revistas, rádio e TV”. Assim, “[a]tender o varejo implica em amplo investimento de 

capital em agências, postos, caixas, pessoal, parque tecnológico, sistemas de telefonia e 

gravação de ligações, sistemas de controle de conta corrente, departamento legal e sistemas 

de compliance”. 

 Ora, nos parece que grande parte dos custos acima são das próprias instituições 

financeiras, e não da estrutura de fundos de investimento per se, o que torna difícil a defesa 

                                                 
267 Valemo-nos aqui do interessante artigo de RIBEIRO, Flávio Santana Cançado. Conflitos de interesses nos 

fundos de investimento: aspectos polêmicos. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle 

(coords.). Fundos de investimento – aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015, p. 59. 
268 Estes foram os dados mais recentes que encontramos em nossa pesquisa, pois após não há diferenciação 

conforme o segmento de clientes. Disponível em <http://portal.anbima.com.br/informacoes-

tecnicas/relatorios/fundos/taxa-de-administracao/Documents/RelatorioTaxaAdministracao_201503.pdf>, 

acesso em 15 de setembro de 2016. 
269 Conforme estudo “Taxa de fundos de varejo, atacado e exclusivos – um estudo comparativo”, divulgado 

pela então ANBID em 09 de abril de 2008. Disponível em 

<http://abbc.org.br/arquivos/taxa_de__fundos_de_varejo_atacado_e_exclusivos.pdf >. Último acesso em 

15 de setembro de 2016. 
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do argumento da indústria de fundos. E a questão se torna ainda mais grave se considerarmos 

a estrutura “bancocêntrica” dos fundos de investimento, em que poucos conglomerados 

financeiros acabam por atuar em diversas pontas de um mesmo fundo de investimento, 

embora com diferentes entidades jurídicas (de um mesmo grupo econômico). Com isso, 

aumenta-se o risco de que uma instituição financeira persiga seus próprios interesses em 

detrimento dos cotistas.270  

 De acordo com Maria Isabel do Prado Bocater: 271 

“Com o surgimento dos conglomerados financeiros, atividades 

anteriormente exercidas por entidades distintas concentraram-se em uma 

mesma instituição ou em conjunto de entidades composto de pessoas 

jurídicas com vínculos de controle e com administração comum, o que 

aumentou a possibilidade de ocorrência de situações de conflito de 

interesse.” 

 De outro lado, as operações dos bancos em diferentes setores possibilita a 

pulverização do risco, estando em posição de aproveitar seus recursos nessas diferentes 

carteiras na mesma medida, reduzindo riscos de perda. Ao calcular os preços praticados para 

diferentes carteiras e serviços, os bancos podem contentar-se em cobrir todas as despesas em 

conjunto, sem precisar praticar preços específicos para cada carteira. No fim do dia, isto 

acaba por contribuir para a estabilidade bancária.272 

Há estudos273 que sugerem que a existência de conglomerados em países emergentes 

os torna mais persistentes e capazes de se adaptarem a situações de mudança, seja em tempos 

de severa regulação ou desregulamentação, havendo evidências que apontam que os grandes 

grupos econômicos são uma maneira natural e eficiente para as empresas lidarem com 

mercados ineficientes, instituições fracas, corrupção e outras imperfeições de economias 

emergentes. Ainda, uma das grandes vantagens de conglomerados em mercados emergentes 

seria a vantagem criada em se ter maior poder de barganha perante um governo corrupto, 

uma economia altamente regulada e um sistema judiciário ineficiente. 

Interessante decisão da CVM foi a proferida em voto de Marcelo Trindade, em 

consulta sobre a possibilidade de administradores de carteira (pessoas jurídicas ou pessoas 

                                                 
270 Cf. RIBEIRO, Flávio Santana Cançado. Conflitos de interesses nos fundos de investimento: aspectos 

polêmicos. pp. 64-65. 
271 Chinese Wall: a segregação de atividades em conglomerados financeiros como forma de prevenir a 

ocorrência de atos ilícitos. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (coord.). Temas de direito societário e 

empresarial contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 492-493. 
272 Cf. KÜMPEL, Siegfried. Direito do mercado de capitais – do ponto de vista do direito europeu, alemão e 

brasileiro – introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 207. 
273 Cf. CHONG, Alberto and LOPEZ-DE-SILANES, Florencio. Ob. cit., p. 295. 
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físicas, estas responsáveis ou não por pessoas jurídicas) serem sócios de agentes autônomos 

pessoas jurídicas. Em seu voto, o entendimento foi que (grifamos)274: 

“3. A resposta à consulta me parece pela clara afirmativa. De um lado, a 

Instrução 434/06 não restringe a qualificação do sócio minoritário (com até 

2%) do agente autônomo pessoa jurídica, determinando apenas que tal 

sócio não pode exercer qualquer atividade na sociedade, nem mesmo de 

gerência ou administrativa. 

4. A SIN afirma que a participação de um administrador de carteira como 

sócio minoritário de agente autônomo pessoa jurídica conflitaria com a 

regra de segregação de atividades da Instrução 306, e com a própria regra 

da Instrução 434 que, no art. 16, IV, veda a atuação simultânea como 

administrador e agente autônomo. 

5. Tal conflito entre as normas inexiste, a meu ver, exatamente porque o 

sócio minoritário do agente autônomo pessoa jurídica não pode exercer 

qualquer atividade na sociedade. 

6. A regra que existe atualmente impõe a segregação de atividades, mas 

não a de benefícios. O administrador de carteira responsável pela 

administradora vinculada a um conglomerado pode, atualmente, ser sócio 

da corretora, do banco de investimento, do banco comercial ou da holding 

do conglomerado, desde que ali não exerça atividades. Apenas por nova 

regra e naturalmente com profunda investigação prévia dos modelos 

internacionais e dos custos da medida se poderia passar a impor essa 

segregação de benefícios.” 

Ou seja, é comum no mercado que um mesmo indivíduo figure em diversas pontas 

da operação, sem que isso necessariamente possa ser tido como um conflito de interesses. 

Claro que haverá uma necessária análise casuística para se verificar se houve uma efetiva 

atuação da pessoa em detrimento dos investidores, ou se tal atuação seguiu as devidas 

normas aplicáveis (nesse contexto, será imprescindível a verificação de controles internos e 

gerenciamento de riscos, no contexto de um programa de compliance – vide item 3.3.3 

abaixo). 

 Para alguns estudiosos, o conflito de agência em fundos seria eliminado se fosse 

possível a elaboração de um contrato completo que especificasse o que o gestor deveria fazer 

em todos os diferentes cenários. Na lição de Rachel Sztajn275 sobre os contratos incompletos: 

                                                 
274 Processo CVM RJ 2006/9208. 
275 Sociedades e contratos incompletos. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, v. 101, p. 171-179, jan. 2006. 
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“na redação de contratos de longo prazo (os quais, na visão de Coase, 

serviriam para reduzir custos de transação impostos por inúmeras e 

seguidas contratações de curto prazo), é difícil descrever, com precisão, as 

prestações a que se obrigam as partes ao longo do prazo de duração do 

contrato que venham a ser atingidas por quaisquer eventos externos; será 

quase possível prever todas as ações mais convenientes que cada uma delas 

poderá adotar; é comum que o clausulado dos contratos sejam apresentado 

de forma mais ou menos genérica, permitindo que, ao longo do tempo, 

sejam feitas as especificações necessárias, [...] há custos de transação, 

alguns "ex ante" e outros "ex post" (aqueles relacionados à definição inicial 

do contrato e das salvaguardas em face de eventos futuros; estes 

relacionados à renegociação para adequar a relação negocial aos eventos, 

ao custo de solução de controvérsias e ao custo de garantia do cumprimento 

das obrigações).” 

 Tanto investidores quando administradores se beneficiariam da eliminação do 

conflito de agência se fossem aptos a escrever um contrato completo que especificasse o que 

o administrador deveria fazer com os recursos e como os daria de volta aos investidores em 

todos os cenários e em todas as condições possíveis no mundo. Como esta é uma tarefa 

impossível, não haveria como afastar que o administrador tenha um certo grau de 

discricionariedade. 276 

 A questão é perene: situações de conflito de interesses são inerentes ao modelo de 

negócios da maior parte das empresas, porém ao mesmo tempo conflitos de interesse não 

podem ser tidos como fatos inaceitáveis da vida. Para o futuro próximo, os reguladores 

devem se dar conta que novas regulamentações deverão focar em alterar o comportamento 

de intermediários, pois esta é a única solução que poderá eliminar conflitos de interesse.277  

 Na jurisprudência da CVM, são fartos os casos de situações de conflitos de interesse 

em fundos de investimento. Abaixo avaliaremos alguns exemplos, sem a pretensão de 

esgotarmos o assunto. 

 O Processo CVM RJ 2009/6757 trata justamente de um caso em que diretores de um 

grande banco nacional foram acusados de cobrarem taxas de administração exorbitantes, em 

fundo administrado pelo referido banco, além de não manterem os devidos termos de adesão 

                                                 
276 Cf. CHONG, Alberto and LOPEZ-DE-SILANES, Florencio. Investor protection and corporate 

governance: firm-level evidence across Latin America. Stanford University Press: 2007, p. 7. 
277 Conforme estudo da OICV/IOSCO: Guidelines for the regulation of conflicts of interest facing market 

intermediairies, p. 31 Disponível em <http://awareness.sca.ae/Arabic/IntReports/Report_2010_11.pdf>. 

Último acesso em 29 de agosto de 2016. 
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dos cotistas em seus arquivos. Como resultado, foi celebrado um termo de compromisso pelo 

qual a taxa de administração devida foi ressarcida aos cotistas, além do pagamento de multas 

à CVM.  

Outro exemplo é o Processo Administrativo Sancionador RJ 22/2005, em que banco 

amazonense realizou diversas infrações relacionadas à administração e gestão de fundos de 

investimento, com aplicação de diversas multas aos envolvidos. Em trecho do voto de 

Marcos Barbosa Pinto, é referido que: 

“Durante esse período, o BASA deveria ter questionado a SAM acerca da 

estratégia de investimentos adotada e dos riscos dela decorrentes. Mais 

ainda, o BASA deveria ter supervisionado mais proximamente os negócios 

da SAM com o Banco Santos e demais empresas do grupo, dado o evidente 

conflito de interesses suscitado por essas operações.”278 

No Processo CVM nº RJ 2011/4517, houve a aplicação de penalidades ao 

administrador e ao gestor de fundos pela inobservância do dever de diligência, ao aplicar em 

ativos vedados pelo regulamento, com imputação de multas aos respectivos diretores 

responsáveis, por falha na fiscalização.279 

Nos Processos CVM nº RJ 2012/13220 e RJ 2012/15177280, que tiveram como 

Diretor Relator Otavio Yazbek, é tratada situação de conflito de interesses nas operações 

entre fundos imobiliários e seus administradores ou gestores e a aquisição de ativos de 

emissão destes ou de partes a eles relacionadas. Pela relevância do seu voto (que é uma 

verdadeira aula na matéria), transcrevemos alguns pontos: 

“10. [...] operações com administradores ou gestores ou com ativos de 

emissão de controladores e de gestores, são, por definição, objeto de 

conflito de interesses.  

11. A solução adotada para cada tipo de fundo pode ser distinta, é bem 

verdade. Mas isso não afasta o conflito inerente a tais situações: assim, a 

Instrução CVM n.º 409/2004 cria limitações para aquelas operações; a 

Instrução CVM n.º 391/2003 cria, para os FIPs, regra bastante similar à da 

Instrução CVM n.º 472/2008; e a Instrução CVM n.º 531/2013 cria, ao 

mesmo tempo, uma vedação (no art. 39, § 2º, da Instrução CVM n.º 356, 

                                                 
278 Disponível em 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2008/20080826_PAS_2205

.pdf>. Último acesso em 18 de novembro de 2016. 
279 Vide: < http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2013/20131217-3.html>. Último acesso em 20 de 

novembro de 2016. 
280 Disponíveis em < http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0010/8692-0.pdf>. Último 

acesso em 2 de dezembro de 2016. 
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de 17.12.2001, por ela alterada), um regime de autorização estatutária para 

outras hipóteses (no art. 24, §1º, IV, da Instrução CVM n.º 356/2001) e 

uma limitação à aquisição (no art. 40-A da mesma Instrução).” 

“26. [...] em muitos casos apenas a parte que está em conflito terá 

condições de apontar a sua existência.  

27. De qualquer forma, porém, isso não afasta o fato, acima reiterado, de 

que operações realizadas entre administrador ou gestor e fundo são os mais 

clássicos exemplos de conflito de interesses em matéria de fundos de 

investimento – e que é isso que se depreende do fato de que, a despeito de 

adotar remédios distintos para cada tipo de fundo, a CVM, em todos os 

normativos, acaba por enfrentar tal questão.” 

E decide: 

“Concluo, então, registrando que acompanho, em suas conclusões, o 

MEMO/CVM/SIN/GIE/n.º 136/2013, de 8.5.2013, no sentido de que a 

realização de operações entre fundos imobiliários e seus administradores 

ou gestores e a aquisição de ativos de emissão destes ou de partes a eles 

relacionadas está abrangido pelo disposto no art. 34 da Instrução CVM n.º 

472/2008, impondo-se, desta maneira, a sua submissão à assembleia de 

cotistas.” 

 Como ensinado por Otavio Yazbek, situações de conflitos de interesses são clássicas 

na indústria dos fundos de investimento. Coincidência ou não, recentemente a Instrução 

CVM 472/08 foi alterada pela Instrução nº 580, emitida pela CVM em 15 de setembro de 

2016, justamente para prevenir situações de conflitos de interesses, incluindo como passíveis 

de aprovação em assembleia atos que caracterizem conflito de interesses entre o FII e o seu 

consultor especializado, além de vedar que o consultor especializado exerça a função de 

representante de cotistas do fundo quando atuar também como consultor de outros FII. 

 Como apontado por Otavio Yazbek acima, cada fundo de investimento possui 

normativos próprios relativamente a situações de conflitos de interesses. A norma geral que 

trata dos fundos de investimento (Instrução CVM 555/14) procura contornar o problema por 

meio do artigo 92, §§ 1º e 2º, incluindo um Anexo específico: 

“§1º  Sem prejuízo da remuneração que é devida ao administrador e ao 

gestor na qualidade de prestadores de serviços do fundo, o administrador e 

o gestor devem transferir ao fundo qualquer benefício ou vantagem que 

possam alcançar em decorrência de sua condição. 

§ 2º  É vedado ao administrador, ao gestor e ao consultor o recebimento de 

qualquer remuneração, benefício ou vantagem, direta ou indiretamente por 
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meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudique a 

independência na tomada de decisão de investimento pelo fundo.” 

“ANEXO 92 – TERMO DE CIÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO DE 

INTERESSES 

Ao assinar este termo, estou confirmando que tenho ciência de que: 

I – o administrador, o gestor, o consultor, ou partes a eles relacionadas 

podem receber remuneração pela alocação dos recursos deste fundo nos 

fundos investidos, bem como pela distribuição de produtos nos mercados 

financeiro e de capitais nos quais o fundo venha a investir; e 

II – o recebimento da remuneração acima mencionada poderá afetar a 

independência da atividade de gestão em decorrência do potencial conflito 

de interesses.” 

 O tema é certamente muito profícuo, e poderia ser objeto de muitos estudos e 

pesquisas. Neste item, procuramos traçar os principais pontos atinentes aos conflitos de 

interesses em fundos de investimento, que, como visto, são um grande problema em 

potencial. Outro conceito igualmente relevante para o entendimento das operações em 

fundos de investimento é a noção de custos de transação, que será adiante explanada. 

 

3.2.3. Custos de transação 

 

 O ganhador do Nobel em Economia em 1991, Ronald Coase281, em seu pioneiro 

artigo de 1937 intitulado “The Nature of the Firm”282, demonstrou que mesmo quando na 

presença de mercados ativos e eficientes, os agentes econômicos organizam atividades sob 

forma de empresa, e o fazem para reduzir “custos de transação”. “Transação” significaria 

qualquer operação econômica ajustada entre agentes econômicos (e não o negócio jurídico 

“transação”).  

 Para definir o que seriam custos de transação, valemo-nos de Rachel Sztajn283: 

“Consideram-se custos de transação aqueles incorridos nas transações 

ainda quando não representados por dispêndios financeiros (isto é, 

movimentação de caixa), derivados ou impostos pelo conjunto de medidas 

tomadas para realizar uma determinada operação ou transação. Incluem-se 

                                                 
281 Para um estudo aprofundado sobre sua vida e principais obras, vide a recente tradução para o português 

proporcionada pela Coleção Paulo Bonavides: COASE, Ronald H. A firma, o mercado e o direito. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2016. 
282 COASE, Ronald H. The nature of the Firm. Economica, v. 4, n. 16. Londres: New Series, 1937. 
283 A incompletude do contrato de sociedade. Revista da Faculdade de Direito, São Paulo, v. 99 (Jan.-Dez. 

2004), p. 283. 
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no conceito de custo de transação o esforço com a procura de bens ou 

serviços em mercados; a análise comparativa de preço e qualidade entre os 

bens ofertados; a segurança quanto ao adimplemento da operação pelas 

partes; a certeza de que o adimplemento será perfeito e a tempo; eventuais 

garantias que sejam requeridas na hipótese de eventual inadimplemento ou 

adimplemento imperfeito; a redação de instrumentos contratuais que 

reflitam todas as tratativas e eventos possíveis que possam afetar as 

prestações respectivas, que desenhem com clareza os direitos, deveres e 

obrigações das partes. Compreende, portanto, todos os esforços, cuidados 

e o tempo gasto entre o início da busca pelo bem, a decisão de efetuar a 

operação e o cumprimento satisfatório de todas as obrigações assumidas 

pelos contratantes. Também devem ser incluídos movimentos que se sigam 

à operação que uma das partes deva fazer para a completa satisfação de seu 

crédito.” 

O Teorema de Coase é, em síntese, que se agentes privados podem negociar sem 

custos a respeito da alocação de recursos, eles poderiam resolver por si próprios o problema 

de externalidades284. Ou, citando Luciano Benetti Timm285: 

“[...] numa situação em que (i) as partes sejam racionais em relação ao seu 

interesse individual; (ii) não haja custos de transação; e (iii) haja um 

mercado para todas as mercadorias, envolvendo direitos de propriedade 

bem especificados, as transações de mercado levarão a uma alocação 

eficiente (maximizando o bem-estar total), independentemente da alocação 

inicial de direitos de propriedade.” 

Ou seja, seria mais eficiente que os próprios agentes econômicos estipulem as regras 

do jogo, do que se tal comando fosse emanado por agentes públicos.  

Em virtude de assimetrias informacionais e conflitos de interesses no mercado de 

capitais, a noção dos “custos de transação”, inerente a contratos de longa duração e execução 

continuada (contratos estes existentes em fundos de investimento), é fundamental.  

 Adaptando o conceito de custos de transação à realidade brasileira, André Franco 

Montoro Filho286 sustenta que em nosso caso tais custos são demasiadamente elevados. Há 

                                                 
284 Para uma crítica à liberdade de contratar e à preocupação do direito norte-americano centrada nos 

investidores, no sentido de que o direito deveria se preocupar com os interesses de todas as partes afetadas 

pelas atividades de um negócio, vide: ROTH, Günter H., KINDLER, Peter. The Spirit of Corporate Law: 

Core Principles of Corporate Law in Continental Europe. 2013. 
285  TIMM, Luciano Benetti; GUARISSE, João Francisco Menegol. Análise econômica dos contratos. In: 

TIMM, Luciano Benetti (coord.). Direito e economia no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.p. 175. 
286 MONTORO FILHO, André Franco. Direito e economia. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 9. 
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uma excessiva burocracia, o que leva a uma ineficiência, que por sua vez é responsável por 

criar ambientes de incerteza quanto às relações do mercado, prejudicando sobremaneira o 

desenvolvimento econômico da nação. 

 No mesmo sentido, o Processo CVM nº RJ 2004/6153287 contém interessante 

discussão que trata do problema dos custos de transação e do papel do regulador, in verbis 

(grifamos): 

“17. A eficiência ou ineficiência do mercado de capitais pode ser vista sob 

vários prismas. Geralmente é associada à racionalidade da alocação da 

poupança pública ou à capacidade de reação das cotações dos títulos às 

novas informações publicamente disponíveis. Todavia, para efeito do 

presente caso, é preciso ver a eficiência do mercado de capitais sob o 

prisma da transferência de títulos: a eficiência do mercado depende de que 

os custos de transação sejam reduzidos tanto quanto possível, sob pena de 

afastamento dos investidores para outros investimentos em outros 

mercados.” 

 No mesmo julgado, é citado estudo clássico de Nelson Eizirik288, amparado em 

trabalho de James Lorie, para quem: 

“Os custos de transação poderiam ainda ser bastante reduzidos através de 

uma regulação que diminuísse os custos nas execuções de ordens dos 

clientes. Isto poderia ser alcançado mediante um aumento da competição 

entre os corretores, desde que a regulação não estabelecesse restrições 

injustificadas à competição.” 

 No âmbito dos fundos de investimento, destacamos a dimensão dos custos para 

obtenção e procura de informações (parte do conceito de custos de transação), de modo que 

a busca por informações se reflete diretamente na existência e, por vezes, no aumento ou na 

redução dos custos de transação. E tudo isso se relacionada com a existência de assimetrias 

informacionais (tratadas no item 3.2.1 acima) entre os agentes relacionados com as 

transações.289 Em verdade, o conceito de custo de transação é muito amplo, estando presente 

durante grande parte das relações entre os agentes econômicos.290 

                                                 
287 Disponível em <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0002/4626-2.pdf>. Último 

acesso em 8 de dezembro de 2016. 
288 O papel do Estado na regulação do mercado de capitais, IBMEC, Rio de Janeiro, 1977, pp. 47-55. 
289 Cf. NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: 

University Press, 1990, p. 30. 
290 Cf. NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: 

University Press, 1990, p. 35. 
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 Em estudo291 que analisa os custos de transação em investimentos coletivos, os 

autores verificaram o problema de como efetuar um acerto de contas entre investidores de 

um projeto levando em consideração custos de transação. Ao cabo, o artigo aponta que após 

cada sócio desembolsar uma quantia distinta para cobrir com os custos totais do projeto, é 

necessário fazer repassas entre eles para que todos tenham as mesmas despesas ao final, 

levando-se em consideração justamente a existência dos custos de transação. 

 Por outro lado, na medida em que os fundos de investimento proporcionam o acesso 

a diversas modalidades de investimento, mesmo tendo um valor inicial mínimo para 

aplicação, o sucesso dos fundos de investimento também se deve e muito à redução de custos 

de transação que existiriam caso as aplicações fossem individualizadas, e não tratadas no 

contexto de um esquema de investimento coletivo. Pode-se dizer, de certo modo, que toda a 

estrutura de um fundo de investimento, com monitoramento da CVM, um administrador 

responsável perante terceiros, um gestor qualificado para atuar em benefício dos interesses 

dos cotistas, acesso a informações de maneira adequada etc., é feita justamente no intuito de 

reduzir os custos de transação.  

 

3.2.4. Manipulação do mercado, criação de condições artificiais, operações 

fraudulentas e práticas não equitativas 

 

 A legislação e regulamentação atinente a ilícitos no mercado de capitais é confusa. 

A ilicitude é uma só, embora as suas consequências na esfera jurídica possam ser diversas, 

dependendo dos seus efeitos, em esferas como civil, penal e administrativa. Não há 

distinções ontológicas entre as modalidades de sanções, mas simplesmente conveniências de 

ordem política. Em suma, ilícitos administrativos encontram-se regrados na Lei 6.385/76 e 

em normativos da CVM, enquanto ilícitos penais encontram-se essencialmente na Lei 

6.385/76.292 

 A manipulação de mercado encontra-se disciplinada no artigo 27-C da Lei nº 

6.385/76: 

“Manipulação do Mercado  

                                                 
291 AZEVEDO, Alberto de; PAGNONCELLI, Bernardo Kulnig; TOMEI, Carlos. Custos de transação em 

investimentos coletivos. Revista Brasileira de Economia, vol. 63, nº 4. Rio de Janeiro, 2009. Disponível 

em < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/1308/1516>. 
292 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais - regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 537-538. 
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Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras 

fraudulentas, com a finalidade de alterar artificialmente o regular 

funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, 

de mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado de 

balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si 

ou para outrem, ou causar dano a terceiros:   

Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o 

montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.” 

 No mesmo tipo penal, temos presente três figuras tidas como ilícitos administrativos: 

a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários; a 

operação fraudulenta; e a manipulação de preços.293 A Instrução CVM 08/79, por sua vez, 

define tais ilícitos como: 

“II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:  

a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários 

aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus 

participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, 

direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda 

de valores mobiliários;  

b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização 

de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a 

elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, 

terceiros à sua compra e venda;  

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que 

se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, 

com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para 

as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;  

d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que 

resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento 

para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a 

coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em 

face dos demais participantes da operação.”294 

                                                 
293 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais - regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 539. 
294 Há que se lembrar também o disposto na Lei 1.521/51, que trata dos chamados “crimes contra a economia 

popular”, incluindo em seu artigo 2º, inciso VI: “transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou 

de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias 

ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil 

leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes”. 
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 Nesse contexto, lembramos que dentre os objetivos da CVM listados na Lei 6.385/76 

encontram-se “V - evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar 

condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no 

mercado;” e “VII - assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado 

de valores mobiliários”. A IOSCO, em seus Objetivos e Princípios da Regulação de Valores 

Mobiliários, prevê que a transparência na negociação (princípio nº 35) e a detecção e 

dissuasão de manipulações e práticas injustas em negociações (princípio nº 36) devem ser 

almejadas pelo regulador. 

 A manipulação de mercado pode assumir diversas facetas, como no caso do 

churning, quando um corretor, administrando em base discricionária a carteira de seu cliente, 

realiza grande volume de operações unicamente para o fim de gerar corretagens; scalping, 

em que um consultor de investimentos compra para si valores mobiliários, aconselha seus 

clientes a fazer o mesmo e vende-os por preço superior; boiler room, em que são utilizados 

processos de venda agressiva, sem levar em conta as necessidades do cliente, com o fim de 

criar uma aparente liquidez.295  

 Dentre os exemplos de práticas não equitativas, por sua vez, podemos mencionar as 

operações de front running, definidas como a utilização abusiva da informação dada pelas 

ordens colocadas pelos clientes, de modo que o ato de negociar ativos é realizado sabendo 

que outro investidor também o negociará, o que pode influenciar positivamente a própria 

posição daquele que negocia. Por exemplo: seria o caso do investidor A, que adquire grande 

lote de um valor mobiliário Z porque tem conhecimento que um investidor B irá comprar o 

mesmo ativo. Ao antecipar a operação, o investidor A tem a expectativa que suas ações sejam 

valorizadas devido à operação do investidor B.296  

 Obviamente, os fundos de investimento constituem um solo fértil para a prática do 

front running, em virtude do acesso a diferentes modalidades de investimento e dos vultosos 

recursos sob gestão. No Processo Administrativo Sancionador CVM nº SP 2013/97, a CVM 

analisou denúncia trazida em 21/05/2009, que relatou que uma mesma corretora realizava 

com frequência operações day-trade, aparentemente comprando antes da ordem de um fundo 

e zerando a posição quando o fundo emitia ordens de compra envolvendo ações de emissão 

                                                 
295 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais - regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 544. 
296 Cf. VERSIANI, Fernanda Valle. Fundos de Investimento em Ações (FIA) e Fundos Multimercados (FIM). 

In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coords.). Fundos de investimento – aspectos 

jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 142 e 143. 
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da B2W Cia. Global de Varejo e do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é, 

precisamente, a prática conhecida como “front running”. É relatado que:297 

“Para perpetrarem a prática de front running, Antonio Irineu Tonon, Daniel 

Tonon e Daniel Rubin agiam da seguinte forma: no dia em que Rubin 

estava incumbido de vender significativa quantidade de um papel, sabendo 

que a força vendedora tenderia pressionar momentaneamente os preços 

para baixo, Antonio Irineu e/ou Daniel Tonon vendiam antes e 

posteriormente recompravam as ações por preços mais baixos. Verificou-

se ainda que enquanto Antonio Irineu e Daniel Tonon montavam uma 

posição vendida, Rubin avisava o seu operador que em breve passaria uma 

ordem e assim que concluídas as vendas, o fundo iniciava as dele. Esse 

procedimento poderia ocorrer em vários momentos durante o pregão.” 

 A CVM concluiu que houve o descumprimento do item I da Instrução CVM 08/79, 

pelo uso de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, disposta no item II, 

alínea “d”, do referido normativo. 

 Em outro caso similar — o Processo CVM RJ 2010/7309 —, a CVM avaliou 

irregularidades na gestão de fundo de investimento, com irregularidades detectadas em 

relação à prática de front running em operações de aquisição de ativos realizados pela gestora 

em nome dos fundos; e à prática conhecida como churning, pela qual excessivo número de 

negócios é realizado com o objetivo de gerar pagamento de taxa de corretagem. 

 

 

 

3.2.5. Risco sistêmico 

 

 Nos Objetivos e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários da IOSCO, o 

princípio nº 6 enfatiza que o regulador deve ter um processo adequado para monitorar, 

mitigar e administrar o risco sistêmico, de acordo com seu mandato. Também é citado o 

papel dos intermediários de valores mobiliários no mercado no sentido de terem 

procedimentos adequados para lidar com falhas e minimizar danos e a perda a investidores, 

contendo o risco sistêmico (princípio nº 32). Pois bem, o que seria propriamente o risco 

sistêmico? 

                                                 
297 Disponível em: < http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2014/9381-0.pdf>. Último 

acesso em 08 de dezembro de 2016. 
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 A própria IOSCO298 define risco sistêmico como “a possibilidade de que um evento, 

ação ou série de eventos ou ações tenha um efeito negativo e generalizado no sistema 

financeiro e, consequentemente, na economia”, com o “potencial de prejudicar um grande 

número de investidores e participantes do mercado”, “nos mercados financeiros e na 

economia”. 

 Há diferentes níveis de risco sistêmico299. No pior cenário e em sua forma extrema, 

o risco sistêmico implicaria na completa quebra do sistema bancário, com nenhuma 

transação podendo ser feita por sistemas bancários, de varejo e de pagamentos. Claro que as 

autoridades regulatórias interviriam antes de isso ocorrer.300 

 Em relação aos fundos de investimento, estudo301 da CVM sugere que a existência 

de risco sistêmico se encontra associada à utilização da alavancagem: 

“[...] uma análise de riscos, inclusive sistêmicos, deveria focar na 

alavancagem como fonte de riscos associados a fundos de investimento, 

em contraposição ao foco nos gestores dos fundos, já que estes últimos 

atuam na qualidade de agentes, em nome de seus clientes e com deveres 

fiduciários de atuar no interesse destes. [...] a alavancagem de fundos de 

investimentos pode transmitir instabilidade para outras instituições ou 

mercados por meio dos canais de contraparte (em função da exposição) 

e/ou de mercado (por causa da liquidação de ativos).” 

 Referido estudo da CVM ainda aponta que (grifamos): 

“Os riscos relacionados ao uso de alavancagem podem ser analisados sob 

diversos ângulos. Em particular, para os reguladores de mercado é 

relevante a visão de proteção a investidores, integridade de mercado e 

estabilidade financeira. O uso de alavancagem pode potencializar diversos 

riscos como, por exemplo, os riscos de contraparte e de mercado, além de 

exigir considerações adicionais quanto ao perfil do cotista, dada a 

complexidade que as operações podem assumir. [...] Há diversos 

argumentos mostrando que fundos muito alavancados, se relevantes, 

                                                 
298 Metodologia para avaliar a implementação dos objectivos e princípios da regulação de valores mobiliários 

da OICV/IOSCO, p. 39. Disponível em <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD359-

Portuguese.pdf>. Último acesso em 08 de setembro de 2016.  
299 Para uma análise a respeito da teoria dos sistemas, vide: CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria do sistema 

jurídico: direito, economia, tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005.  
300 Cf. FREIXAS, Xavier; LAEVEN, Luc; PEYDRÓ, José-Luis. Systemic risk, crises, and macroprudential 

regulation. MIT Press, 2015, pp. 52-53. 
301 Conforme o estudo “Alavancagem em Fundos de Investimento”, disponibilizado pela CVM em julho de 

2016. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshist/estudos/anexos/Paper_Ala

vancagem__FINAL270716.pdf>. Último acesso em 8 de novembro de 2016. 
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podem afetar contrapartes e outros participantes em momentos de estresse, 

resultando em efeito contágio.” 

 Ao movimentar vultosa quantia de recursos (vide item 1.1 acima), é certo que os 

fundos de investimento adquiriram há tempos uma dimensão sistêmica, motivo pela qual a 

atuação do regulador na proteção do investidor é fulcral. É interessante notar, porém, que a 

definição de uma estrutura regulatória, envolve opções e trade-offs. A busca de redução de 

risco sistêmico, sobretudo quando envolve a possibilidade de resgate (bailout) pela 

autoridade bancária, enfraquece a disciplina de mercado e aumenta o risco moral (moral 

hazard), pois, diante do menor risco de quebra, a instituição financeira arrisca mais. Sem tal 

perspectiva de socorro, ela se disciplinaria, sob pena de ser punida com a necessidade de 

pagamento de juros mais elevados para captação de recursos, ou, no limite, com a corrida 

bancária. A ênfase na punição do risco moral e na disciplina do mercado, por outro lado, 

semeiam o pânico, como ficou claro quando da quebra do Lehman Brothers em setembro de 

2008.302 

 No caso da recente crise financeira de 2008, o problema do risco adquiriu uma 

dimensão ainda mais dramática, devido ao problema do shadow banking (item a seguir), na 

medida em que há a possibilidade de contágio a entidades não-bancárias, como é o caso dos 

fundos de investimento. Em países como os EUA, pode-se dizer que tais players são mais 

importantes qualitativamente para o problema do que os próprios bancos, justamente por não 

se encontrarem sob os efeitos da alta supervisão e regulação bancária.303 

3.2.6. Shadow banking 

 

 “Shadow banking” pode ser definido como a intermediação de crédito envolvendo 

entidades e atividades fora do sistema bancário regular (e, portanto, fora do perímetro 

regulatório, para utilizarmos a expressão do princípio nº 7 dos Objetivos e Princípios da 

Regulação de Valores Mobiliários da IOSCO), aumentando, por conseguinte, a existência 

de risco sistêmico (tratado acima), especialmente quando as estruturas realizam atividades 

bancárias ou “quase-bancárias”. E os fundos de investimento são um forte exemplo de 

veículos que podem atuar nesse sentido. 

 Desde a crise financeira de 2008, a expressão “shadow banking” passou a fazer parte 

da agenda das autoridades reguladoras globais, com destaque para o Financial Stability 

                                                 
302 Cf. CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. A reforma do sistema financeiro norte-americano. Revista de Direito 

Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 54. São Paulo: RT, 2011, pp. 59-95. 
303 Cf. FREIXAS, Xavier; LAEVEN, Luc; PEYDRÓ, José-Luis. Systemic risk, crises, and macroprudential 

regulation. MIT Press, 2015, p. 127. 
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Board (FSB), que já está na 5ª edição anual de seu Global Shadow Banking Monitoring 

Report, datado de 12 de novembro de 2015.304  

 Para Otavio Yazbek, após a crise financeira 2008: 

“[...] se começou a falar em uma “regulação macroprudencial”, que, mais 

do que uma nova modalidade de regulação, é uma nova forma de modular 

as atividades de regulação do mercado, valorizando-se a estabilidade 

financeira mesmo em campos onde antes ela não era tida como uma 

questão relevante (como é o caso da regulação de condutas em mercado de 

capitais). [...] E ingressam na agenda temas como o do shadow banking 

system e o do permanente acompanhamento do chamado ‘perímetro 

regulatório’”. 305 

 Conforme Paul Tucker306, há 3 pontos importantes que devem ser considerados em 

tal definição: 

(i) shadow banking não é o mesmo que o setor financeiro não bancário. Não se trata 

de um debate sobre o arcabouço regulatório adequado para as finanças como um 

todo. Por exemplo, a vasta maioria de hedge funds americanos não são shadow 

banks, e não negociam em mercados de crédito, ou especialmente mercados de 

baixa liquidez; 

(ii) a intermediação de crédito não bancária não é ruim per se. De fato, pode ser algo 

muito positivo, auxiliando a tornar serviços financeiros mais eficientes e eficazes, 

e o sistema como um todo mais resiliente. Mas, como lembrado na crise de 2008, 

shadow banking pode enfraquecer o sistema; 

(iii) shadow banking aparece sob diferentes formas e cores. Há graus em que qualquer 

instância particular de shadow banking replica a atividade bancária; 

(iv) a liquidez oferecidas por alguns shadow banks baseia-se quase que inteiramente, 

e mais ou menos abertamente, em linhas de crédito garantidas por bancos 

comerciais. Nestes casos, o seguro de liquidez oferecido por um shadow banking 

é derivado (derivative), havendo um verdadeiro banco real às sombras. Contudo, 

para outros shadow banks, serviços de liquidez são oferecidos sem garantias. Este 

pode ser o caso dos money market mutual funds americanos. 

                                                 
304 Disponível em <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/global-shadow-banking-monitoring-report-

2015.pdf>. Último acesso em 18 de setembro de 2016. 
305 CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 

6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 22. 
306 Shadow Banking, Financing Markets and Financial Stability, January 2010. Disponível em: 

<http://www.bis.org/review/r100126d.pdf>. Último acesso em 18 de setembro de 2016. 
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 A constatação a que chegamos é que muitos exemplos de shadow banking são 

patrocinados por bancos ou operados por eles, como é o caso de fundos exclusivos (que têm 

um único cotista, muitas vezes o próprio banco). Este é o caso no Brasil, onde temos um 

mercado altamente concentrado em poucos, porém grandes conglomerados financeiros. 

 Em recente estudo, autor307 sugere que é necessário aproveitar a crise de 2008 para 

uma “re-regulação”, eis que crises sistêmicas fornecem um ímpeto para transformação no 

modus operandi do capitalismo. No mesmo sentido, Curtis Milhaupt & Katharina Pistor308 

argumentam que falhas nas leis societária e do mercado de capitais, especialmente aquelas 

mais escandalosas, podem ser uma rica fonte de material para teorizar sobre as relações entre 

o direito e o capitalismo. 

 Tal qual Paul Tucker309 apontou em 2012, entretanto, seria ingênuo acreditarmos que 

as políticas regulatórias atuais seguirão com o tempo. O sistema financeiro irá evoluir (e já 

está evoluindo consideravelmente com novas tecnologias), e inovações devem ser 

permitidas. Uma política regulatória sobre o shadow banking terá que ser, portanto, 

suscetível a adaptações. Não devemos simplesmente desligar todo o sistema, uma vez que 

shadow banks não são negativos per se. O que será necessário será uma efetiva supervisão 

do que ocorre e que concentrações de risco estão emergindo em um dado cenário, sem 

privilegiar pequenos grupos de interesse (caso da teoria da captura, que será abordada a 

seguir). 

 

3.2.7. Teoria da captura  

 

 Outro problema relevante que pode afetar toda a indústria de fundos é a “captura” 

pela agência reguladora310. Para melhor explanarmos o problema, intimamente ligado à 

teoria da regulação econômica, inicialmente é importante contextualizarmos o panorama no 

qual as teorias sobre regulação econômica floresceram, nos EUA.  

                                                 
307 Cf. GUTTMANN, Robert. Finance-led capitalism – shadow banking, re-regulation and the future of global 

markets. Palgrave Macmillan, 2016. 
308 Law & capitalism: what corporate crises reveal about legal systems and economic development around 

the world. The University of Chicago Press, 2008. 
309 Shadow banking – thoughts for a possible policy agenda, discurso realizado em 27 de abril de 2012. 

Disponível em 

<http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/historicpubs/speeches/2012/speech566.pdf>. 

Último acesso em 7 de dezembro de 2016. 
310 Este capítulo é uma versão resumida e adaptada daquela publicada em: TIMM, Luciano Benetti; 

DUFLOTH, Rodrigo. A teoria da captura regulatória no mercado de capitais e as sociedades de economia 

mista. In: GRAU, Eros Roberto; SABOYA, Cláudia Maria Martins de; e ABRÃO, Carlos Henrique (orgs.). 

O direito dos negócios: homenagem a Fran Martins. São Paulo: Malheiros, 2016, pp. 166-180. 
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 Como sabemos, após a crise de 1929, tal país teve a implementação do New Deal, 

amplo programa de recuperação da economia que fortaleceu o Estado, em grande parte com 

a criação de diversas novas agências reguladoras. A justificativa para a ampliação da 

regulação estatal seria a correção das chamadas “falhas de mercado”, visando à promoção 

do welfare state, então em voga.  

 Entretanto, estudiosos americanos passaram a duvidar da real justificativa acima 

apontada, perquirindo se de fato as agências reguladoras estariam efetivamente 

implementando o bem-estar econômico e social que alegavam. Destaca-se, nesse contexto, 

a Escola de Chicago, que desenvolveu uma teoria de que falhas de mercado poderiam 

coexistir com falhas de governo, ao contrário do que o Estado pregava. Em decorrência 

disso, teríamos uma regulação que protegeria apenas os interesses de uma certa indústria 

regulada, e não o alegado bem-estar econômico e social de toda uma população.311 

 A esse respeito, George Stigler realizou estudo312 que foi um verdadeiro divisor de 

águas no contexto das teorias de regulação econômica. Sua ideia, em síntese, de que a 

máquina e o poder do Estado são uma potencial fonte de recursos ou de ameaças a toda a 

atividade econômica da sociedade, com seu poder de proibir ou compelir, de tomar ou dar 

dinheiro, ajudando ou prejudicando, seletivamente, um vasto número de indústrias. A missão 

de uma teoria de regulação econômica é, pois, explicar quem receberá os benefícios ou ônus 

da regulação, que forma a regulação tomará e quais seus efeitos sobre a alocação de recursos. 

A tese central de Stigler é que, em regra, a regulação é adquirida pela indústria, além de 

concebida e operada fundamentalmente em seu benefício. A justificativa fornecida é que o 

Estado detém o poder da coerção, bem como de adquirir dinheiro dos cidadãos pelo único 

meio permitido em sociedades civilizadas (a tributação), podendo ordenar o movimento de 

recursos e as decisões econômicas de lares e empresas sem o seu consentimento. Tal poder 

pode assim servir em benefício de um setor da indústria, aumentando sua rentabilidade.   

Então, o autor analisa os custos de se obter regulação, para tentar responder à 

pergunta: por que muitos setores da indústria conseguem empregar a máquina do Estado a 

seu favor?  

Um consumidor pode escolher, por exemplo, entre viajar de trem e avião, 

padronizando sua escolha preferida. O mesmo ocorre com decisões sobre onde trabalhar ou 

                                                 
311 Cf. MATTOS, Paulo (coord.); PRADO, Mariana Motta; ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga; COUTINHO, 

Diogo R.; OLIVA, Rafael (organizadores). Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. 

São Paulo: Ed. 34, 2004, pp. 14-15. 
312 The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics. Vol. 2. 1971. pp. 2-31. 
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onde investir: um investidor pode optar por um fundo multimercado, mais afeito a riscos, a 

um fundo renda fixa, mais para um perfil conservador, e arcar com as consequências da 

decisão. O mercado acumula tais “votos econômicos”, prevê seu curso futuro e investe de 

acordo. Já como as decisões políticas são coercitivas, o processo decisório é diferente do 

mercado, uma vez que as decisões vinculam todos: ao escolher se companhias aéreas ou 

ferroviárias devem ter subsídio federal, tal decisão deverá ser cumprida por todos, viajantes 

ou não, viajantes atuais e futuros.  

Naturalmente, em uma democracia temos que os representantes e seu partido são 

recompensados se descobrirem e cumprirem os desejos políticos de seus representados, pelo 

sucesso na eleição e eventuais rendas de gabinete. A lógica é que os representantes e seu 

partido devem buscar uma coalizão de interesses mais duráveis dos eleitores do que o 

respectivo lado contrário, em toda proposta política. Dessa forma, o sistema é essencialmente 

estruturado para implementar todas as mais expressivas preferências das maiorias e muitas 

expressivas preferências das minorias, mas também para desconsiderar preferências 

menores das maiorias e das minorias. 

 A conclusão de Stigler, em seu estudo, feitas todas as considerações sinteticamente 

apontadas acima, é que até que a lógica básica da vida política esteja desenvolvida, 

reformadores serão mal guarnecidos para utilizar o Estado para suas reformas, e vítimas do 

uso difundido do suporte estatal a grupos especiais estarão desamparados. Ou seja, poucos 

serão privilegiados em detrimento de muitos, ao contrário do que originalmente se espera de 

uma regulação econômica, em virtude da aquisição (“captura”) da regulação por setores da 

indústria, que acabam sendo beneficiados. 

 Três anos após o trabalho de Stigler, Richard Posner contribui com interessante 

estudo313 sobre as teorias de regulação econômica então em voga: (i) a teoria do interesse 

público e (ii) a teoria da captura.  

 A teoria do interesse público defende que as agências regulatórias são criadas para 

propósitos públicos idôneos, mas são mal geridas e, assim, seus objetivos nem sempre são 

atingidos. Dentre diversas críticas dirigidas a estes argumentos em seu trabalho, por 

inexistência de evidências empíricas, destacamos que Posner sustenta que não há mecanismo 

na teoria do interesse público que explique quando uma percepção do interesse público será 

traduzida em ação legislativa. 

                                                 
313 Theories of Economic Regulation. Bell Journal of Economics. Vol. 5. 1974. pp. 335-358. 
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 Passando à análise da teoria da captura, tal como proposta por economistas, seu 

principal insight é que, considerando que o poder coercitivo do governo pode ser utilizado 

para fornecer benefícios valiosos a grupos indivíduos ou grupos, a regulação econômica 

pode ser vista como um produto cuja alocação é regida pelas leis da oferta e procura. Posner 

admite que há um número substancial de estudos de casos que sustentam a ideia de que a 

regulação econômica é melhor explicada como um produto fornecido a grupos de interesse 

do que como uma expressão do interesse social em eficiência e justiça. Porém, ele aponta 

falhas significativas para se concluir pela existência da “captura”, dentre as quais destaca-se 

que (i) a pesquisa empírica não tem sido sistemática; (ii) alguns dos estudos de casos de 

regulação têm produzido evidências difíceis de serem reconciliadas com a teoria econômica; 

(iii) a evidência empírica depende de uma rejeição da lógica do interesse público, a partir da 

qual toda legislação é concebida; (iv) os efeitos da regulação econômica são difíceis de 

rastrear, dentre outras. 

Em 1976, Sam Peltzman, outro expoente da Escola de Chicago, realiza estudo314 

adicional que elogia a contribuição de Stigler, que cristalizou um revisionismo da análise 

econômica da regulação. 

 Peltzman pressupõe que o que está basicamente em jogo nos processos regulatórios 

é uma transferência de riquezas (raramente em dinheiro, mas na forma de preços regulados, 

entradas ao mercado etc.). Após um extenso trabalho com fórmulas matemáticas, o autor 

conclui que todos os grupos identificáveis contêm ganhadores e perdedores, e que mesmo 

todos os ganhadores estejam em um grupo, eles podem mudar. 

 No final do dia, aqueles que têm maior poderio para extrair ganhos no processo de 

regulação saem na frente. Por conta disso, Peltzman enfatiza, assim, o papel negativo da 

regulação, sugerindo a desregulação, por existir menor “captura” do regulador. 

 O debate norte-americano sintetizado acima é uma propícia introdução para nos 

fornecer substratos analíticos a fim de averiguarmos a existência da “captura” em casos 

concretos, inclusive adaptando tal teoria à nossa realidade brasileira.  

 Rachel Sztajn315 ensina, a esse respeito, que (grifos nossos): 

“Uma das formas de evitar negociações que desestabilizem mercados ou 

que permitam a captura do agente regulador pode depender da 

independência das autoridades (agências) reguladoras, cujo estatuto 

deveria prever a não-demissibilidade ad nutum de dirigentes (diretores). O 

                                                 
314 Toward a More General Theory of Regulation. Journal of Law and Economics. 1976. pp. 211-240. 
315 Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. São Paulo: Atlas, 2004. 
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fundamento é que o regulador deve dominar o setor que lhe cabe 

disciplinar; não deve ter posição político-partidária, a fim de que a 

administração seja sofisticada em seus aspectos técnicos e tecnológicos e 

seja eficiente. [...] 

O que deve manter operadores do direito em permanente estado de atenção 

é que, muitas vezes, o excesso de regulação, intervenção do Estado, deixa 

de produzir efeitos na ordem privada. Quando a regulação impede os 

agentes de equilibrarem a relação custo/benefício, o aplicador da lei 

encontra meios de torná-la mais branda. O aumento do custo de produção 

é repassado na cadeia e recai sobre o consumidor.” 

 As discussões e as visões sobre a regulação são muito amplos. Entendemos ser 

relevante apenas apontar o conceito da teoria da captura, que pode muito bem ser aplicado 

no contexto dos fundos de investimento, sendo essencial que a CVM tome os devidos 

cuidados para, ao editar seus normativos, procurar atender ao interesse da sociedade como 

um todo e não de setores em específico.  

 

3.2.8. Uso indevido de informação privilegiada (insider trading) 

 

 Tema interessantíssimo é o do uso indevido de informações privilegiadas em 

negociações no mercado de capitais, pano de fundo de diversos livros e filmes.316 O uso de 

informação privilegiada no mercado de capitais trata-se de um dos mais notórios ilícitos da 

contemporaneidade envolvendo aspectos informacionais relativos à negociação de valores 

mobiliários,317 sendo o “ilícito do mercado de capitais que mais desperta o interesse da 

doutrina”.318 

Em síntese, o termo se refere à utilização de informações relevantes, por pessoas que, 

em razão da atividade profissional exercida, ou por conhecerem pessoas nestas condições, 

possuem acesso a dados antes de se tornarem públicos. Assim, o insider, de forma 

oportunista, compra ou vende no mercado a preços que ainda não estão refletindo o impacto 

                                                 
316 Fazemos referência à obra: COAKLEY, Mark. Tip and trade – how two lawyers made millions from insider 

trading. ECW Press, 2011. É clássica a figura de Gordon Gekko, no filme Wall Street, de Oliver Stone 

(1987). Digno de nota é o recente A Grande Aposta (ou The Big Short), de Adam McKay (2016), sobre a 

crise de 2008. 
317 Em boa parte deste capítulo, valemo-nos da obra: ARAUJO, Victor Hugo Cardoso. Regulamentação da 

informação no mercado de capitais. Revista de Direito Privado, vol. 62. São Paulo: RT, 2015, pp. 151-164. 
318 Conforme aponta Denis Morelli em: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à 

Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 631. Referido coautor, 

na nota de rodapé nº 1.333 de tal obra, lista mais de uma dezena de obras específicas sobre o tema no Brasil. 
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de determinadas informações, por serem de conhecimento exclusivo, obtendo vantagem 

indevidamente. 319 

A posição privilegiada é delineada pelo fato de o insider possuir condições de fazer 

uma avaliação econômica da empresa e/ou do mercado de modo antecipado aos demais 

investidores. Ele sabe, em razão da informação privilegiada, que a empresa tem valor 

econômico superior ou inferior ao que é avaliado naquele momento pelo mercado, e, 

portanto, o valor das ações não reflete o valor “real” da empresa.320 

Podemos dizer há razões (i) econômicas e (ii) éticas para a repressão desta prática. 

Dentre as primeiras, argumenta-se que o mercado é eficiente quando preço das ações reflete 

todas as informações sobre emissoras e títulos negociados, de modo que o ideal é que cotação 

dos títulos reflita apenas informações publicamente disponíveis (disclosure). Dentre as 

segundas, podemos mencionar o princípio da igualdade de acesso às informações, bem como 

que seria eticamente condenável a obtenção de lucros unicamente em função da utilização 

de informações que o insider sabe que não estão disponíveis ao público. 

A Lei 6.385/76 tipifica o crime da seguinte forma: 

“Uso Indevido de Informação Privilegiada  

Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, 

de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de 

propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante 

negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários:   

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o 

montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.” 

Em sentido similar, o artigo 155 da Lei das S.A. traz o seguinte, em relação aos 

administradores de companhias: 

“§4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, 

por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir 

vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.” 

 A lógica, similar ao modelo norte-americano, baseia-se na ideia de “disclose or 

refrain from trading”, ou seja, ou o fato relevante é divulgado e a negociação é realizada; ou 

não há divulgação e a informação confidencial não poderia ser utilizada para a negociação. 

Quanto aos parâmetros para a divulgação (ou não) de fato relevante no caso de companhias, 

a Instrução CVM 358/02 estabelece requisitos específicos, com um rol exemplificativo 

                                                 
319 Cf. ARAUJO, Victor Hugo Cardoso. Regulamentação da informação no mercado de capitais. Revista de 

Direito Privado, vol. 62. São Paulo: RT, 2015, pp. 151-164. 
320 Cf. ARAUJO, Victor Hugo Cardoso. Ob. cit. 



 

 

155 

considerável em seu artigo 2º.321 As vedações à negociação, por sua vez, encontra-se 

dispostas no artigo 13322 do mesmo normativo. 

                                                 
321 Art. 2o  Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, 

deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro 

ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou 

relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: 

 I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; 

 II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; 

 III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores 

mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados. 

 Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, 

dentre outros, os seguintes: 

 I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da companhia, ainda que sob 

condição suspensiva ou resolutiva; 

 II - mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão de acordo de 

acionistas; 

 III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte ou 

interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da companhia; 

 IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou colaboração operacional, 

financeira, tecnológica ou administrativa; 

 V - autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer mercado, 

nacional ou estrangeiro; 

 VI - decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta; 

 VII - incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas; 

 VIII - transformação ou dissolução da companhia; 

 IX - mudança na composição do patrimônio da companhia; 

 X - mudança de critérios contábeis; 

 XI - renegociação de dívidas; 

 XII - aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações; 

 XIII - alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela companhia; 

 XIV - desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação; 

 XV - aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e alienação de 

ações assim adquiridas; 

 XVI - lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em dinheiro; 

 XVII - celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a expectativa de 

concretização for de conhecimento público; 

 XVIII - aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;  

 XIX - início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou da prestação de 

serviço; 

 XX - descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da companhia; 

 XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia; 

 XXII - impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou propositura de ação judicial 

que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da companhia.” 
322 “Art. 13.  Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é 

vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria 

companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de 

administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por 

disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia 

aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato 

ou fato relevante. 

 §1o  A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou 

fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles 

que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores 

independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de 

distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com 

valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.” 
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 Há requisitos específicos para que uma informação seja considerada privilegiada: (a) 

deve ser considerada informação relevante para o mercado de capitais, cuja definição se 

encontra estabelecida no art. 2º da Instrução CVM 358/02; (b) ter caráter não público; (c) 

ser capaz de influenciar de maneira sensível o preço das ações; (d) ter caráter concreto e 

preciso; (e) poder proporcionar, àquele que a utiliza, vantagem indevida por influenciar de 

maneira sensível o preço dos títulos negociados assim que publicizadas.323 

Vale notar que no âmbito civil, a tutela dos investidores prejudicados pela prática de 

insider trading pode se dar com base na Lei 7.913/89, que, embora pouco conhecida324, 

dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores 

no mercado de capitais, nos seguintes termos: 

“Art. 1º Sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, o Ministério 

Público, de ofício ou por solicitação da Comissão de Valores Mobiliários 

— CVM, adotará as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou 

obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores mobiliários 

e aos investidores do mercado, especialmente quando decorrerem de: 

I — operação fraudulenta, prática não eqüitativa, manipulação de preços 

ou criação de condições artificiais de procura, oferta ou preço de valores 

mobiliários; 

II — compra ou venda de valores mobiliários, por parte dos 

administradores e acionistas controladores de companhia aberta, 

utilizando-se de informação relevante, ainda não divulgada para 

conhecimento do mercado ou a mesma operação realizada por quem a 

detenha em razão de sua profissão ou função, ou por quem quer que a tenha 

obtido por intermédio dessas pessoas; 

III — omissão de informação relevante por parte de quem estava obrigado 

a divulgá-la, bem como sua prestação de forma incompleta, falsa ou 

tendenciosa.” 

Na jurisprudência da CVM, casos que em alguma medida envolvem práticas de 

suposta insider trading em fundos de investimento são diversos. Em muitos, o real problema 

                                                 
323 Cf. ARAUJO, Victor Hugo Cardoso. Regulamentação da informação no mercado de capitais. Revista de 

Direito Privado, vol. 62. São Paulo: RT, 2015, pp. 151-164. 
324 Vide, a esse respeito: FRANÇOLIN, Wanessa de Cássia. Ação civil pública: foco na responsabilidade por 

danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários (Lei 7.913/1989). Revista de Processo. 

Vol. 157. São Paulo: RT, 2008. pp. 243-260; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública para 

tutela dos interesses dos titulares de valores mobiliários e investidores do mercado – uma análise da Lei 

7.913, de 7.12.89. Revista dos Tribunais, vol. 650. São Paulo: RT, 1989, pp. 31-39; CARPENA, Heloisa. 

Ação civil pública objetivando a tutela de investidores do mercado financeiro. Revista de Direito do 

Consumidor, vol. 90. São Paulo: RT, 2013, pp. 519-530. 
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enfrentado se refere à produção de provas, uma vez que é de muito difícil comprovação que 

o indivíduo teria negociado e obtido vantagens em virtude de deter informações 

privilegiadas. 

Para ilustrar o problema do insider trading e as discussões subjacentes, 

exemplificaremos com o Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2009/13459, que 

envolveu Credit Suisse International e o Credit Suisse Próprio Fundo de Investimento em 

Ações (FIA), com multas aplicadas em virtude do uso indevido de informação privilegiada. 

O Colegiado da CVM, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por 

unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, §1º, inciso III, da Lei 6.385/76, decidiu: 

(i) aplicar ao Credit Suisse Proprio FIA a penalidade de multa pecuniária de R$ 3.691.337,30 

(três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos) 

por infração ao art. 155, § 4º, da Lei das S.A. e ao art. 13, § 1º, da Instrução CVM 358/02; e 

(ii) aplicar ao Credit Suisse International a penalidade de multa pecuniária de R$ 

22.720.113,90 (vinte e dois milhões, setecentos e vinte mil, cento e treze reais e noventa 

centavos) por infração ao art. 155, § 4º, da Lei das S.A. e ao art. 13, § 1º, da Instrução CVM 

358/02. 

Em voto do Diretor Relator Alexsandro B. Lopes, é apontado, dentre outros pontos, 

que não haveria dúvida de que o Banco Credit Brasil detinha informação privilegiada no 

caso concreto, do que se conclui que o CS FIA também tinha acesso à informação (banco 

era gestor do fundo). A defesa poderia ter afastado responsabilidade se tivesse demonstrado 

que havia efetiva segregação de atividades (Chinese Wall), o que não se deu, na visão do 

Diretor. Para ele, a simples alegação de existência de práticas internas de segregação, 

desprovida de qualquer comprovação de que tais práticas foram efetivas no caso concreto, 

não é capaz de infirmar uma acusação que se encontra fundamentada nos autos. A defesa 

não poderia se resumir a enviar à CVM um manual de normas internas do grupo. 

Em virtude das penalidades, os acusados interpuseram recurso ao CRSFN (nº 

13.264), tendo como relator Marcos Davidovich. Este apontou que não haveria que se falar 

em nulidade no processo, ainda que tenha existido uma denúncia anônima. A defesa 

sustentou que nenhuma inspeção foi realizada, e nenhum depoimento tomado, sendo 

necessária a realização de diligências adicionais. CRSFN entendeu que não é necessário o 

esgotamento de todas as vias probatórias para formação da convicção. Exatamente pela 

dificuldade de se obter provas diretas em casos de insider trading, há que se recorrer a provas 

indiciárias, na visão do Diretor. Para tal Diretor: 
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“[...] há que se indagar que medidas foram tomadas para torná-la efetiva e 

evitar o vazamento de informações? Por que não foi apresentado qualquer 

mecanismo que comprovasse a existência de efetivos controles internos? 

Por que não foi apresentado qualquer programa de treinamento para 

preservar informações confidenciais? Por que não foi apresentado qualquer 

controle que restringisse o acesso e permitisse identificar pessoas que 

tivessem acesso a informações confidenciais? [...]” 

Ainda: 

“Constata-se, portanto, que a segregação apresentada não era efetiva, não 

havendo elementos mínimos que evidenciem a criação d barreiras físicas e 

treinamentos específicos que caracterizem a existência de Chinese Wall 

entre as atividades das sociedades integrantes do Grupo Credit Suisse no 

Brasil.” 

Na visão do Diretor Relator, o timing das operações foi perfeito: 2 dias após a reunião 

com a controladora. Por todos estes argumentos, decidiu-se pela manutenção da condenação 

nos termos propostos, o que torna o caso bastante interessante para a nossa análise. Tal caso 

prático também chama a atenção para alguns pontos que serão explanados a seguir, em 

relação aos mitigantes para essas situações e estratégias que devem ser efetivamente 

implementadas pelas instituições. 

 

3.3. Principais estratégias utilizadas 

 

Sendo o risco um elemento crucial no mercado (item 3.1 acima), há uma constante 

busca pelos seus agentes e participantes para amenizá-los.325  

O termo “estratégias” é utilizado em sentido análogo ao sugerido em obra coordenada 

por Reinier Kraakman (et al.)326, qual seja: um método genérico de se utilizar o direito 

material para mitigar o oportunismo. Não necessariamente a estratégia envolvida exigirá 

normas para sua implementação. 

Os itens a seguir foram tratados em uma classificação heurística, no sentido de 

fomentar o pensamento e diferentes visões sobre um mesmo assunto. Tal qual no item 3.2 

acima, os conceitos muitas vezes se inter-relacionam, de modo que a seguir realizaremos 

                                                 
325 Cf. DINIZ, Rodrigo de Madureira Pará. Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários 

e questões controversas em matéria fiscal. 2ª ed. São Paulo: Almedina, 2016, p. 12. 
326 The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 2ª ed. Oxford University Press, 

2009. p. 37. 
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uma exposição didática das principais estratégias utilizadas para mitigarmos os problemas 

que expusemos no item 3.2 acima, no contexto dos fundos de investimento. Sempre que 

possível, traremos casos práticos para evidenciar cada uma das estratégias.  

Em ordem alfabética, classificamos as principais estratégias em: 

(i) autorregulação; 

(ii) Chinese wall; 

(iii) compliance, estruturas de controles e gestão de riscos; 

(iv) disclosure; 

(v) enforcement (privado; público; gatekeepers); 

(vi) governança corporativa; 

(vii) regulação prudencial; e 

(viii) suitability. 

 

3.3.1. Autorregulação  

 

Adriano Ferraz327 desmistifica alguns pontos relativos ao conceito de autorregulação, 

enfatizando que: 

(i) autorregulação não é característica dos mercados de se (auto) ajustarem, sem 

a necessidade da regulação estatal; 

(ii) autorregulação não é o fenômeno de desregulação do Estado; 

(iii) autorregulação não é a atividade exercida por autarquias ou outros membros 

da administração pública direta e indireta; 

(iv) autorregulação não é apenas a atividade exercida pelas bolsas de valores; 

(v) as chamadas soft laws não são autorregulação;  

(vi) a autorregulação não é um ato realizado por uma entidade de forma 

independente, mas sim coletivamente pelos agentes econômicos; e 

(vii) a autorregulação não se confunde com a possibilidade, criada por lei, de 

determinada pessoa jurídica adotar procedimentos, cuja especificidade deva 

ser por ela definida. 

Para referido autor328, a autorregulação pode ser definida como: 

                                                 
327 O papel da ANBIMA na autorregulação dos fundos de investimento. In: FREITAS, Bernardo Vianna; 

VERSIANI, Fernanda Valle (coords.). Fundos de investimento – aspectos jurídicos, regulamentares e 

tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 37-40. 
328 Ob. cit., p 40. 
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“uma das formas de coordenação do mercado realizada pelos agentes 

econômicos, organizados coletivamente em entidades profissionais 

privadas, e que se materializa por meio da criação de normas de conduta, 

recomendações, pareceres de orientação e outros documentos de conteúdo 

normativo, bem como pela fiscalização e a aplicação de sanções 

disciplinares aos seus membros.”  

A existência de uma autorregulação está alinhada com o princípio nº 9 dos Objetivos 

e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários da IOSCO, que fomenta a existência de 

organizações autorreguladoras que exerçam alguma responsabilidade de supervisão em suas 

respectivas áreas de competência, recomendando que tais organizações estejam sujeitas à 

supervisão do regulador, observando standards de fairness e confidencialidade ao exercer 

seus poderes e delegar responsabilidades.  

 Para a IOSCO, a autorregulação pode resultar em significativos benefícios, tais 

como: 

(i) o cumprimento de normas éticas e de conduta empresarial que vão além dos 

regulamentos governamentais,  

(ii) entidades autorreguladoras podem ter maior capacidade para obrigar a produção 

de informações do que autoridades governamentais; 

(iii) entidades autorreguladoras podem oferecer uma profundidade e experiência 

significativas em relação a operações e práticas do mercado, e podem ser capazes 

de responder de forma mais rápida e flexível do que a autoridade governamental 

a alterações das condições de mercado; 

(iv) entidades autorreguladoras constroem e mantêm muitas vezes infraestruturas 

tecnológicas para levar a cabo as suas próprias funções e as funções de regulação 

do regulador, sendo financiadas integralmente pelas entidades reguladas e não 

pelos contribuintes.  

 Luís Fernando Affonso329 aponta, como benefícios da autorregulação: 

“- Maior conhecimento, pelos participantes da indústria, de suas 

características e operações; 

- Capacidade de conduzir os processos de sanções a práticas que 

prejudiquem o mercado de maneira menos formal e, portanto, com maior 

rapidez e menores custos; 

- Maior habilidade de adaptar-se às mudanças estruturais dos mercados; 

                                                 
329 A auto-regulação de fundos de investimento – histórico e perspectivas. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais, vol. 34. São Paulo: RT, 2006, pp. 181 e ss. 
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- Auto-regulação pode estabelecer padrões de conduta mais rígidos do que 

aqueles requeridos pelos órgãos governamentais; 

- A internalização dos custos da regulação pelos participantes do mercado, 

além de não onerar os contribuintes, tende a minimizar os custos do 

processo regulatório; 

- Na medida em que, organizações de auto-regulação não possuem 

mecanismos legais que garantam sua continuidade de forma mais ou 

menos independente das decisões adotadas (como ocorre com agências 

governamentais) elas tendem a tornarem-se mais ciosas das conseqüências 

dos seus atos. A boa reputação destas organizações é seu principal ativo, e 

estas não podem se arriscar a perdê-lo”. 

 Por meio da autorregulação, os próprios participantes do mercado estabelecem 

normativos, como assinala Otavio Yazbek330: 

“Como ocorre com a regulação estatal, a auto-regulação se corporifica em 

mais de uma dimensão, abrangendo uma faculdade genérica de auto-

regulamentação, uma faculdade de auto-execução e uma faculdade de 

aplicar punições, ou seja, de auto-disciplina”. 

 E, conforme Ruy Pereira Camilo Junior331: 

“A concepção tradicional da regulação, em que objetivos econômicos são 

fixados e perseguidos através de normas cogentes monitoradas por 

agências independentes, dá lugar a uma visão mais abrangente. Os próprios 

entes regulados e os grupos afetados influenciam a criação e a fiscalização 

dos standards, através de mecanismos participativos como audiências 

públicas e o estímulo a procedimentos de autorregulação e de controles 

internos e externos de compliance. Comandos cogentes, cuja eficácia é 

assegurada por sanções, cedem lugar a outros mecanismos assecuratórios 

de eficácia, como negociações, divulgação pública de ratings positivos e 

negativos, e formas de soft law como recomendações e diretrizes. O papel 

do direito privado no esforço regulatório é rediscutido.” 

No que toca aos fundos de investimento, é relevante o papel desempenhado pela 

ANBIMA na edição de Códigos de Regulação para a indústria como um todo, destacando-

se o Código ANBIMA332, sendo que a observância de seus princípios e regras é obrigatória 

                                                 
330 Ob. cit., p. 211. 
331 Novas dimensões da regulação econômica. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 60. 

São Paulo: RT, 2013, pp. 97 e ss. 
332 Disponível em: 

<http://www.anbima.com.br/data/files/AC/E2/EE/69/448575106582A275862C16A8/Codigo-ANBIMA-
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para as instituições filiadas à ANBIMA, bem como instituições que expressamente aderirem 

ao Código.  

A atuação da ANBIMA é fundamental no sentido de propiciar um melhor ambiente 

de negócios, segurança jurídica e transparência à indústria dos fundos de investimento como 

um todo. Tendo em vista que as maiores instituições inevitavelmente acabam por ter de 

seguir as diretrizes333 da ANBIMA, estas propiciam um importante complemento à 

regulação da CVM, no contexto dos fundos de investimento. 

 

3.3.2. Chinese wall 

 

Chinese wall é o conjunto de procedimentos e políticas internas de uma instituição 

administradora de fundos e carteiras de investimentos, visando estabelecer uma muralha ou 

barreira à comunicação entre diferentes indivíduos ou setores da uma mesma entidade, de 

modo a assegurar o cumprimento de normas vigentes que exigem a segregação da 

administração de ativos financeiros de terceiros de forma que os gerenciadores destes não se 

comuniquem com os gestores dos ativos próprios da instituição em que direta ou 

indiretamente trabalham.334 

Há, assim, a separação entre os recursos próprios (de tesouraria ou do ativo) das 

instituições financeiras da administração dos recursos de terceiros (carteiras, clubes e fundos 

de investimentos). A obrigatoriedade de manutenção dessa segregação, imposta pelo 

Conselho Monetário Nacional e regulamentada pelo BACEN, visa evitar o conflito de 

interesses nas instituições financeiras no gerenciamento de seus recursos (próprios) e o 

gerenciamento dos recursos de seus clientes (terceiros).335 

Conforme Marcos Davidovich336 ressalta: 

“com base em estudos de casos oriundos da common law a doutrina 

estabeleceu algumas características desejáveis em Chinese Walls, quais 

                                                 
fundos-de-investimento_1_.pdf>. Último acesso em 20 de novembro de 2016. 

333 Vale notar que, nos termos do artigo 3º do referido Código: “Parágrafo único - O presente Código não se 

sobrepõe à legislação e regulamentação vigentes, ainda que venham a ser editadas normas, após o início de 

sua vigência, que sejam contrárias às disposições ora trazidas. Caso haja contradição entre regras 

estabelecidas neste Código e normas legais ou regulamentares, a respectiva disposição deste Código deve 

ser desconsiderada, sem prejuízo das demais regras neste contidas.” 
334 Para interessante estudo com a evolução do conceito, vide: DAVIDOVICH, Marcos. A grande muralha e 

o conflito de interesses na common law. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 61. 

Sâo Paulo: RT, 2013, pp. 15-44. 
335 Cf <http://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=20061206chinesewall#>, acesso em 22 de maio de 

2010. 
336 A grande muralha e o conflito de interesses na common law. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais, vol. 61. Sâo Paulo: RT, 2013, pp. 15-44. 
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sejam: (a) declaração da política de divulgação de informações; (b) 

programas adequados de treinamento; (c) restrição de acesso a 

documentos; (d) transparência quanto à existência de segregação; (e) 

limitações à transferência de pessoal; (f) separação física entre 

departamentos; (g) procedimentos claros em caso de comunicação 

acidental de informação relevante; e (h) controle restrito das áreas com 

indicação de diretor responsável pela fiscalização e aplicação da política.” 

A Resolução CMN 2.451/97, aplicável a instituições financeiras, dispõe o que segue: 

“Art. 1º Estabelecer a obrigatoriedade de as instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

promoverem a segregação da administração de recursos de terceiros das 

demais atividades da instituição.  

Parágrafo único. A segregação de atividades referida neste artigo pode ser 

promovida mediante a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de gestão de recursos de terceiros.” 

Em sentido similar, relativamente a fundos de investimento, a Instrução CVM 558/15 

prevê o seguinte: 

“Art. 24.  O exercício da administração de carteiras de valores mobiliários 

deve ser segregado das demais atividades exercidas pela pessoa jurídica, 

por meio da adoção de procedimentos operacionais, com o objetivo de: 

I – garantir a segregação física de instalações entre a área responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários e as áreas responsáveis 

pela intermediação e distribuição de valores mobiliários; 

II – assegurar o bom uso de instalações, equipamentos e informações 

comuns a mais de um setor da empresa; 

III – preservar informações confidenciais e permitir a identificação das 

pessoas que tenham acesso a elas; e  

IV – restringir o acesso a arquivos e permitir a identificação das pessoas 

que tenham acesso a informações confidenciais. 

Parágrafo único.  A segregação física de instalações de que trata o inciso I 

não é necessária entre a área responsável pela administração de carteiras 

de valores mobiliários e a área responsável pela distribuição de cotas de 

fundos de investimento de que a pessoa jurídica seja administradora ou 

gestora. 
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Art. 25.  Para o cumprimento do disposto no art. 24, o administrador de 

carteiras de valores mobiliários deve manter manuais escritos, que 

detalhem as regras e os procedimentos adotados relativos à: 

I – segregação das atividades, com o objetivo de demonstrar a total 

separação das áreas ou apresentar as regras de segregação adotadas, com 

discriminação, no mínimo, daquelas relativas às instalações, equipamentos 

e informações referidas no inciso II do art. 24; e 

II – confidencialidade, definindo as regras de sigilo e conduta adotadas, 

com detalhamento das exigências cabíveis, no mínimo, para os seus sócios, 

administradores, colaboradores e empregados.” 

A IOSCO, em seus Objetivos e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários, 

estipula que os ativos de clientes devem ser segregados e protegidos, em se tratando de 

modalidades de investimento coletivo (princípio nº 25). Para Maria Isabel do Prado 

Bocater337: 

“A regulação ressalta que o objetivo da segregação é a preservação de 

informações confidenciais por todos os administradores, colaboradores e 

funcionários, e que, por conseguinte, as políticas adotadas devem proibir a 

revelação de tais informações a pessoas não habilitadas, ou que possam vir 

a utilizá-las indevidamente. Ou seja, há liberdade de escolha quanto aos 

meios a serem empregados pelas instituições para implantar uma política 

de respeito aos padrões de conduta assinalados pelos reguladores.”  

 Vemos aqui a importância dada ao regulador no que se refere à segregação das 

atividades do administrador com as demais atividades da instituição. Tal relevância é 

avistada em voto de Marcelo Trindade em Processo Administrativo Sancionador CVM 

18/2001338: 

“Chinese wall não significa, apenas, uma restrição ao fluxo de informação 

dentro da empresa, ou, ainda, uma limitação à atuação da empresa com 

determinados papéis. Muitas vezes, dependendo da sensibilidade da 

informação e da gravidade do conflito de interesse, o chinese wall 

adequado equivalerá à proibição de negociar. A partir do momento que a 

transação tornou-se pública, com a outorga do mandato para a operação, 

                                                 
337 BOCATER, Maria Isabel do Prado. Chinese Wall: a segregação de atividades em conglomerados 

financeiros como forma de prevenir a ocorrência de atos ilícitos. In: ADAMEK, Marcelo Vieira (coord.). 

Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. São Paulo: Melhoramentos, 2011. p. 505. 
338 Apud LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A adoção do chinese wall e a repressão ao insider trading. 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, n. 47. São Paulo: RT: 2010, pp. 227 e ss. 
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era preciso que essa proibição fosse estendida a todas as áreas e 

funcionários do grupo.” 

 E continua: 

“Em alguns outros casos, quando não se deseja proibir por completo os 

negócios com determinados papéis, chama-se o operador daqueles papéis 

para o outro lado do muro, coloca-se a pessoa over the wall ou on the other 

side of the wall. Esta pessoa - que neste caso seria [Ticius] - não pode mais 

operar aquele papel, embora, na mesa, ninguém saiba disso num certo nível 

de hierarquia, ou embora, até mesmo, a corretora não esteja mais operando 

em nenhum nível, nos casos mais graves de informação sensível.” 

 

3.3.2. Compliance, estruturas de controles internos e gestão de riscos 

 

 Outra estratégia cada vez mais presente na indústria dos fundos se refere à utilização 

de mecanismos de compliance, estruturas de controles internos e gestão de riscos, mediante 

a utilização de políticas diversas e a padronização de procedimentos e boas práticas. Pode-

se dizer que, no mercado financeiro, compliance significa a adoção de sistemas de controles 

internos para garantir o cumprimento das exigências leis e regulamentares inerentes à sua 

atividade.339  

 A Instrução CVM 522/12 introduziu, por exemplo, a obrigação do administrador em 

adotar políticas, práticas e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do 

fundo seja compatível com os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos 

de resgate e o cumprimento das obrigações do fundo. O Código ANBIMA também se refere 

à necessidade de políticas de compliance em diversos momentos340. Em relação à 

necessidade de políticas de gestão de riscos na gestão de fundos de investimento, referido 

Código exige que: 

“Art. 33 - A instituição participante gestora de fundo de investimento deve 

manter política interna de gestão de riscos (“política de riscos”) com o 

objetivo de descrever o controle, o gerenciamento, o monitoramento, a 

mensuração e o ajuste permanente dos riscos inerentes a cada uma das 

carteiras dos fundos, inclusive em situações de estresse. 

                                                 
339 CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012, p. 121. 
340 Art. 2º, § 3º, IV; art. 29, II; art. 42; 
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§1º. A política de riscos de que trata o caput deste artigo, deve considerar 

todos os fatores de riscos aos quais as carteiras dos fundos estejam 

expostas, devendo ser compatíveis com a natureza e com a complexidade 

dos investimentos realizados pelos fundos. 

§2º. As práticas de controle, gerenciamento e monitoramento de riscos 

devem ser realizadas por área e/ou pessoa independente das áreas de 

distribuição e de gestão.”341 

 No mesmo sentido, a Instrução CVM 558/15, que revogou a Instrução CVM 306/99, 

contém regras e procedimentos bastante claros em relação a controles internos. Pela sua 

relevância, transcrevemos abaixo os dispositivos aplicáveis nesse contexto: 

                                                 
341 E o artigo 34 do Código vai além, ao listar diversos requisitos para a política de riscos: “Art. 34 - A política 

de riscos deve ser formalizada e descrita em documento específico, devendo conter, no mínimo: I- A 

identificação e descrição dos riscos inerentes aos fundos; II - A descrição do processo de definição de 

limite(s) de exposição aos riscos dos fundos, considerando: a. As áreas competentes para definição e/ou 

revisão de limites; b. O fluxo/plano de alçada para o nível de utilização dos limites, se houver, conforme 

critérios estabelecidos pela instituição participante; e c. As providências em caso de extrapolação de limites 

ou situações não previstas. III. A definição e descrição das métricas, estrutura e ferramentas que são 

utilizadas no gerenciamento dos riscos de mercado, de liquidez, de concentração, de contraparte, 

operacionais e de crédito (do emissor e/ou da emissão e da contraparte), indicando área, pessoa ou serviço 

terceirizado responsável pela definição das métricas, por seu cálculo e pela manutenção dos documentos 

que contenham as decisões tomadas, sendo facultado à instituição, desde que previstas na política de riscos: 

a. Utilização de métricas e ferramentas específicas por fundo ou por classes de fundos; e b. Adoção, no 

gerenciamento de risco de mercado, de métricas de risco absoluto ou de risco relativo ao parâmetro de 

referência dos fundos. IV. O procedimento para realização de testes de aderência/eficácia das métricas, com 

periodicidade mínima anual; V. O organograma das áreas responsáveis pelos riscos, contendo os cargos 

das pessoas envolvidas no gerenciamento e suas respectivas atribuições; VI. A definição dos fluxos de 

reporte e troca de informações entre a área responsável pelo monitoramento dos riscos e demais áreas 

envolvidas no processo, especificando as áreas que recebem os relatórios de monitoramento dos riscos e 

em qual periodicidade; VII. Processo de governança que contenha, no mínimo: a. Fóruns, com indicação 

dos assuntos que serão tratados, tais como comitê(s) ou organismos(s), com competência para deliberar 

sobre questões relacionadas à avaliação e monitoramento dos riscos dos fundos e situações não 

contempladas na política; b. Regras de composição mínima do comitê ou organismo, bem como seu 

objetivo, sua composição, autonomia e alçada; c. A periodicidade das reuniões e situações que podem 

demandar convocações extraordinárias; e d. Definição do processo de tomada de decisão e aprovação, 

incluindo a formalização de atas que descrevam suas decisões; VIII. No caso de contratação de terceiros, 

para monitorar e mensurar os riscos inerentes a cada um dos fundos, indicar a forma de acompanhamento 

e diligência adotada pela instituição, a fim de assegurar o cumprimento do disposto neste Código. §1º. As 

práticas de controle, gerenciamento e monitoramento de riscos descritas no caput deste artigo devem ser 

realizadas de forma diligente, de modo que não comprometa a transparência e evidenciação dos riscos. §2º. 

Os limites de exposição de riscos atribuídos aos fundos, nos termos do inciso II deste artigo, devem ser 

compatíveis com a escala de risco definida na Lâmina de Informações Essenciais. §3º. As 

métricas/ferramentas utilizadas para o acompanhamento dos riscos do fundo devem ser consistentes e 

compatíveis com a política de investimento do fundo. §4º. A revisão dos parâmetros e premissas 

estabelecidas na política de risco deve ser realizada no mínimo anualmente. §5º. A instituição participante 

gestora do fundo de investimento deve: I. Manter em seus sites na internet política de risco atualizada, 

informando a data de vigência do documento bem como a data da última revisão; II. Elaborar relatório de 

monitoramento de riscos, contendo sua data base e os fundos contemplados com as respectivas métricas 

utilizadas na estratégia de gerenciamento de riscos, limites e utilização dos mesmos, bem como a 

periodicidade em que são disponibilizados. III. Deixar à disposição da área de Supervisão de Mercados da 

ANBIMA o relatório de monitoramento de riscos de que trata o inciso II acima. IV. Manter em seus 

arquivos os documentos previstos nesta seção por, no mínimo, 5 (cinco) anos.” 
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“Art. 19.  O administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa 

jurídica, deve garantir, por meio de controles internos adequados, o 

permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, 

referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de 

administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e 

profissional. 

 

Parágrafo único.  Os controles internos devem ser efetivos e consistentes 

com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas. 

 

Art. 20.  O administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa 

jurídica, deve exercer suas atividades de forma a: 

 

I – assegurar que todos os profissionais que desempenhem funções ligadas 

à administração de carteiras de valores mobiliários atuem com 

imparcialidade e conheçam o código de ética e as normas aplicáveis, bem 

como as políticas previstas por esta Instrução e as disposições relativas a 

controles internos; e 

 

II – identificar, administrar e eliminar eventuais conflitos de interesses que 

possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenhem funções 

ligadas à administração de carteiras de valores mobiliários.  

 

Parágrafo único.  O administrador de carteiras de valores mobiliários, 

pessoa jurídica, deve desenvolver e implementar regras, procedimentos e 

controles internos, por escrito, com o objetivo de assegurar o cumprimento 

do disposto no caput e seus incisos. 

 

Art. 21.  O administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa 

jurídica, deve estabelecer mecanismos para: 

 

I – assegurar o controle de informações confidenciais a que tenham acesso 

seus administradores, empregados e colaboradores; 

 

II – assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os 

sistemas de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico; 

e 
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III – implantar e manter programa de treinamento de administradores, 

empregados e colaboradores que tenham acesso a informações 

confidenciais, participem de processo de decisão de investimento ou 

participem de processo de distribuição de cotas de fundos de 

investimento.” 

 Por aí vê-se que os requisitos da CVM são bastante claros quanto à efetiva existência 

de práticas, e não apenas manuais e regras “pro forma”. Quanto à gestão de riscos, o mesmo 

normativo também estipula comandos relevantes à indústria dos fundos de investimento: 

“Art. 23.  O gestor de recursos deve implementar e manter política escrita 

de gestão de riscos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste 

permanentes dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores 

mobiliários. 

 

§ 1º  A política referida no caput deve ser consistente e passível de 

verificação e estabelecer, no mínimo, o seguinte: 

 

I – os procedimentos necessários à identificação e ao acompanhamento da 

exposição aos riscos de mercado, de liquidez, de concentração, de 

contraparte, operacionais e de crédito, que sejam relevantes para as 

carteiras de valores mobiliários; 

 

II – as técnicas, os instrumentos e a estrutura utilizados para a 

implementação dos procedimentos referidos no inciso I; 

 

III – os limites de exposição a risco das carteiras administradas e dos 

fundos de investimento que não tenham, respectivamente, no contrato e 

nos documentos do fundo, limites expressos; 

 

IV – organograma dos cargos das pessoas envolvidas na gestão de riscos e 

respectivas atribuições e prerrogativas e, se for o caso, o nome do terceiro 

contratado para monitorar e mensurar os riscos inerentes a cada uma das 

carteiras de valores mobiliários; 

 

V – com que frequência e quais pessoas, além do diretor responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários do gestor de recursos, 
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devem receber relatório da exposição ao risco de cada carteira de valores 

mobiliários sob gestão; e 

 

VI – a frequência com que a política deve ser revista e avaliada, devendo 

ser, no mínimo, suficiente para atender aos objetivos previstos no caput. 

 

§ 2º  O diretor responsável pela gestão de risco deve: 

 

I – verificar o cumprimento da política escrita de gestão de riscos;  

 

II – encaminhar relatório da exposição a risco de cada carteira de valores 

mobiliários sob gestão para as pessoas indicadas na política de gestão de 

riscos em frequência, no mínimo, mensal; e 

 

III – supervisionar diligentemente, se houver, terceiro contratado para 

mensurar os riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores 

mobiliários. 

 

§ 3º  O diretor responsável pela administração de carteiras de valores 

mobiliários do gestor de recursos deve tomar as providências necessárias 

para ajustar a exposição a risco das carteiras, com base nos limites 

previstos na política de gestão de riscos, nos contratos de carteira 

administrada e nos regulamentos dos fundos de investimento. 

 

§ 4º  O administrador fiduciário deve:  

 

I – supervisionar diligentemente a gestão de riscos implementada pelo 

gestor de recursos contratado; e  

 

II – gerir, em conjunto com o gestor de recursos, o risco de liquidez, nos 

termos previstos no contrato de gestão e na regulação, o qual deverá prever 

os mecanismos necessários para assegurar a troca de informações entre 

administrador fiduciário e gestor, necessárias à implementação da gestão 

do risco de liquidez. 

 

§ 5º  Os profissionais responsáveis por monitorar e mensurar os riscos 

inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários:  
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I – devem exercer sua função com independência;  

 

II – não podem atuar em funções relacionadas à administração de carteiras 

de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de 

valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua 

independência, na instituição ou fora dela; e 

 

III – podem exercer as mesmas funções em sociedades controladoras, 

controladas, coligadas ou sob controle comum.” 

De acordo com o legislador, os departamentos internos de controle de observância 

de disposições e regras (departamentos de compliance), já conhecidos dos bancos anglo-

saxões, correspondem ao ponto de partida certo para a diminuição do potencial de conflitos 

entre o banco e os interesses dos clientes.342 

O princípio nº 12 dos Objetivos e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários da 

IOSCO estabelece que o sistema regulatório deve assegurar a implementação de um efetivo 

programa de compliance.  

 Em vista da tendência global por maior regulação, tal qual a US Dodd-Frank Wall 

Street Reform and Protection Act, alguns investidores têm buscado, como parte de seus 

processos de compliance, conforto por meio da utilização de side letters.343 

“Não existe uma única estrutura apropriada de organização interna para os 

intermediários financeiros. É necessário avaliar seus riscos em função de 

seu tipo de negócio e tamanho, e estabelecer o modelo de governo, 

estrutura hierárquica e funcional. Porém, no âmbito dos requisitos 

organizacionais e das condições de funcionamento exigidas aos 

intermediários financeiros para a proteção do investidor, como 

mecanismos para evitar os conflitos de interesses, é importante contar com 

um oficial de conformidade e com um departamento ou serviço 

especializado de atenção que tenha por objetivo atender e resolver as 

queixas e reclamações que apresentam seus clientes”344 

 

                                                 
342 Cf. KÜMPEL, Siegfried. Direito do mercado de capitais – do ponto de vista do direito europeu, alemão e 

brasileiro – introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 214. 
343 Cf. ALABASTER, Tom (org.). Global investment funds: a practical guide to structuring, raising and 

managing funds. Londres: Globe Law and Business, 2016, p. 69. 
344 Conforme conclusões do estudo “A proteção do investidor nos países ibero-americanos”, p. 307. Disponível 

em: <http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/ListaEstudos.html> 
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3.3.4. Disclosure 

 

O disclosure constitui uma das mais vigorosas estratégias regulatórias para procurar 

remediar literalmente todos os problemas apresentados no item 3.2 acima.345 A lógica é que 

o disclosure mandatório propiciará aos investidores informados maior capacidade decisória, 

integridade e eficiência no mercado de capitais. Há estudos que sugerem que emissores 

públicos tendem a divulgar poucas informações, na ausência de regulação compulsória 

(especialmente informações negativas).346 Uma vez em poder de tais informações, os 

investidores poderiam se proteger contra abusos no mercado, sem a necessidade de uma 

excessiva regulação por parte do Estado.347 O artigo 40 da Instrução CVM 555/14 estipula 

que “[a] divulgação de informações sobre o fundo deve ser abrangente, equitativa e 

simultânea para todos os cotistas”. 

 Seu fundamento é que, ao invés de o próprio Estado efetuar a análise de investimento 

no lugar do investidor – como em uma análise meritória –, o Estado obriga as empresas 

emissoras a prestar o maior número de informações (disclosure) possível para que o próprio 

investidor – por si só –, e não o Estado, seja capaz de analisar se deve ou não investir em um 

determinado valor mobiliário.348 É conhecida a lição de Louis Brandeis349, para quem a “lei 

não poderia impedir que investidores façam um mal negócio” ou que existe, sim, o “Direito 

inalienável [do investidor] se fazer um idiota”. 

 A legislação do mercado de capitais norte-americano incorporou o princípio do 

disclosure, por meio do Securities Act de 1933 e do Securites and Exchange Act de 1934, 

que foram forte inspiração para a edição da nossa lei do mercado de capitais e a criação da 

CVM. 350 As leis federais do mercado de capitais norte-americano são designadas para a 

                                                 
345 Cf. KRAAKMAN, Reinier (et al.). The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 

2ª ed. Oxford University Press, 2009. p. 280. 
346 Cf. KRAAKMAN, Reinier (et al.). Ob. cit., p. 279. 
347 Cf. PAREDES, Troy A. Blinded by the light: information overload and its consequences for securities 

regulation. Washington University Review, volume 81. January 2003. 
348 Cf. DIB, Adriano Abrão. As blue sky laws do direito norte-americano e a orientação brasileira para a tutela 

do investidor. Revista de Direito Empresarial, vol. 8. São Paulo: RT, 2015, pp. 53-68. 
349 Other People’s Money and How the Bankers use it. New York: Frederick A. Stokes Company Publishers, 

1914. p. 92 e ss, apud DIB, Adriano Abrão. As blue sky laws do direito norte-americano e a orientação 

brasileira para a tutela do investidor. Revista de Direito Empresarial, vol. 8. São Paulo: RT, 2015, pp. 53-

68. 
350 Para interessante estudo comparativo a esse respeito, vide PEREIRA FILHO, Celso Roberto. Contribuição 

do direito norte-americano ao sistema de proteção do investidor no mercado de capitais brasileiro. 

Dissertação de Mestrado apresentada à FDUSP. 2015. Lembramos também que o artigo 4º, inciso VI, lista 

dentre as funções da CVM: “assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários 

negociados e as companhias que os tenham emitido”. 
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proteção jurídica do investidor e da integridade do mercado de capitais, fomentando a 

confiança do investidor e reduzindo custos de agência. A hipótese sugere que mercados de 

capitais são eficientes quando os preços atribuídos aos valores mobiliários refletem as 

informações disponíveis, de modo que cabe à legislação exigir a disponibilização de 

informações ao investidor (disclosure) para fundamentar suas decisões de investimentos.351 

 No caso dos EUA, o disclosure para a proteção dos investidores tem por base os 

seguintes principais tópicos: 

(i) emissão de valores mobiliários (Securities Act de 1933); 

(ii) solicitação de proxies (Securities Exchange Act ode 1934, Section 14(a)); 

(iii) realização de tender offer (Section 14(d), adicionada pelo Williams Act em 1968) 

ou Going Private (Section 13(e)); e 

(iv) reportes periódicos e responsabilidade antifraude (Rule 10b-5); 

(v) disclosure integrado, conforme regulação S-K da SEC. 

 Por aqui, a CVM já decidiu por diversas vezes em favor da importância do adequado 

disclosure, conforme se pode ver na seguinte decisão: 

“De início, cabe ressaltar que no Brasil é adotado o sistema do full 

disclosure, ou seja, o da total publicidade de atos e fatos que possam, de 

qualquer forma, afetar a tomada de decisão dos investidores sobre a 

aquisição de papéis de uma companhia. (…) A informação deve ser 

divulgada ao mercado de forma equitativa. Se algumas pessoas, que, no 

caso, podem ser leitores de jornal considerado pelos defendentes de 

pequena circulação, têm acesso a certo tipo de informação, cabe à 

companhia diligente divulgar tal informação para todo o mercado.” (PAS 

CVM 6 RJ2012/14871, julgado em 26.11.2013) 

 Na lição de José Alexandre Tavares Guerreiro, o direito à informação possui natureza 

instrumental352, no sentido de que a divulgação de dados não deve ser um objetivo em si 

mesmo, mas sim um meio para que se alcance a finalidade desejada. Os mais importantes 

objetivos econômicos dependem, pois, da ampla transparência de informações.353 Na mesma 

linha, Otavio Yazbek entende que uma das mais importantes formas para que seja reduzida 

a insegurança dos agentes econômicos é o acesso a informação. 

                                                 
351 Cf. FAMA, Eugene F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, 25, J. FIN., 383 

(1970). 
352 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. O Conselho Fiscal e o Direito à Informação. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, nº 45, 1982, Ed. RT, p. 30. 
353 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais – regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2011, p. 23. 



 

 

173 

Este também é o entendimento da IOSCO354, para a qual: 

“A divulgação completa de informações relevantes para a tomada de 

decisões pelos investidores é o meio mais importante para garantir a 

proteção dos investidores. Deste modo, os investidores ficam mais aptos a 

avaliar os potenciais riscos/benefícios dos seus investimentos e, assim 

proteger os seus próprios interesses.” 

Nos Objetivos e Princípios da Regulação de Valores Mobiliários da IOSCO, o 

princípio nº 16 dispõe que deve existir disclosure completo, preciso e tempestivo de 

resultados financeiros, riscos e outras informações que sejam substanciais para as decisões 

dos investidores, de modo que os titulares de valores mobiliários sejam tratados de maneira 

justa e equitativa (princípio nº 17), com standards globais de contabilidade (princípio nº 18). 

Ainda, a IOSCO também prevê no princípio nº 27 que a regulação deve assegurar 

que exista uma base apropriada de disclosure para a avaliação de ativos e precificação e 

resgate de units em uma estrutura de investimento coletivo. 

 Para Sheila Christina Neder Cerezetti355: 

“A defesa de elevados padrões de disclosure segue a crença de que agentes 

dotados de informação são capazes de tomar decisões mais adequadas, 

após sopesar riscos e benefícios, e de promover integridade nas relações. 

O fornecimento de informação funciona, também, como mecanismo de 

proteção contra abusos e condutas ilegais por parte daqueles sobre os quais 

recai o dever de informar. Acredita-se, ainda, que a transparência protege 

a autonomia da vontade e torna mais confiáveis os mecanismos de 

mercado.”  

 Contudo, há que se atentar ao fato de que a mera divulgação de incontáveis dados 

não é garantia de proteção ao investidor, especialmente em casos em que o investidor médio 

não possui preparo suficiente para compreender as informações colocadas à disposição356, 

além de fatores relacionados à racionalidade limitada ou enviesada (bounded rationality). 

Pode ocorrer, então, o problema da sobrecarga informativa (information overload), tão 

comum nos dias atuais.  

                                                 
354 Metodologia para avaliar a implementação dos objectivos e princípios da regulação de valores mobiliários 

da OICV/IOSCO, p. 10. Disponível em <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD359-

Portuguese.pdf>. Último acesso em 08 de setembro de 2016.  
355 CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 

6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 128. 
356 Cf. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais & insider trading. São Paulo: RT, 1982, p. 

133. 
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 A prestação de informações, por si só, não pode ser cultuada como dogma inconteste 

e remédio suficiente para curar todos os eventuais males intentados contra os investidores, 

participantes do mercado. Isto faz com que documentos de distribuição pública muitas vezes 

sejam compostos por centenas de páginas e recheados de informações repetidas.357 O 

disclosure mandatório desconsidera o aspecto de que as pessoas podem ser relutantes a ler 

longos textos, tampouco que podem não ser familiares com as expressões utilizadas. Assim, 

aqueles que deveriam ler os itens de disclosure não o fazem, porque muito dificilmente algo 

efetivamente bom e com consequência prática emergirá do texto: geralmente é uma atividade 

que consome tempo (um bem cada vez mais escasso no atual mundo tecnológico), e está 

cheia de más notícias ou questões com pouca relevância prática. Ainda, caso o investidor 

leia algo do qual não gosta, será que ele iria efetivamente mudar seu investimento com base 

nisso? 

 Para Oren Bar-Gill e Omri Ben-Shahar358 (Professores da NYU School of Law e 

University of Chicago Law School, respectivamente), o disclosure pode ser custoso e 

danoso. Custoso porque é cheio de custos de transação com formalidades, assinaturas, 

cliques, e muitas cerimônias. Danoso porque cria a presunção de “consentimento 

informado”, que enfraquece o efeito de outras proteções. Se um termo está divulgado, não 

estaria mais oculto. Disso não decorre, conforme referidos autores, que o disclosure por si 

só, como uma estratégia regulatória, nunca poderá funcionar. Se o disclosure mandatório 

deve proteger os investidores, um novo approach deve ser adotado, diferente daquele que 

estipula que quanto mais informações, melhor. Um disclosure deveria ser muito simples, 

com dados que os investidores possam efetivamente entender e comparar. 

Atenta a esse respeito, a CVM, no Edital de Audiência Pública nº 04/2014, o qual 

apresentou ao mercado a minuta de instrução sobre fundos de investimento (que substituiria 

a Instrução CVM 409/04), buscou modernizar as práticas de disclosure por meio da 

racionalização do volume e da forma de divulgação de informações.  

Nesse sentido, o artigo 25, § 1º, da Instrução CVM 555/14 prevê que o termo de 

adesão do investidor ao fundo de investimento deverá ter no máximo 5.000 (cinco mil) 

caracteres, conter os 5 (cinco) principais fatores de risco inerentes à composição da carteira 

                                                 
357 Cf. MARTIN, André; BRENNEKE, Vanessa Constantino. Breves notas sobre full disclosure e over 

disclosure. Revista de Direito Empresarial, vol. 1. São Paulo: RT, 2014, p. 143 e ss. 
358 Regulatory techniques in consumer protection: a critique of European consumer contract law. University 

of Chicago Institute for Law & Economics Olin Research Paper No. 598, June 1, 2012. Disponível em < 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2061148>. Último acesso em 12 de outubro de 2016. 
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do fundo, e também aviso de que informações mais detalhadas podem ser obtidas no 

“formulário de informações complementares”. 

Esta alteração regulatória é louvável, no sentido de que era cada vez mais comum a 

existência de termos de adesão que constituíam verdadeiras “bulas de remédios”, com 

diversos fatores de risco (às vezes repetidos, como meras transposições de prospectos ou 

regulamentos), tirando o foco do investidor daquilo que seria devido. Caberá ao 

administrador e ao gestor serem efetivamente criteriosos na descrições dos fatores de risco 

dos fundos. 

Além disso, o artigo 40, § 1º, da Instrução CVM 555/14 exige que as informações 

divulgadas sejam (i) verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro; 

(ii) escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa; e (iii) úteis à avaliação do 

investimento. Informações não poderão “assegurar ou sugerir a existência de garantia de 

resultados futuros ou isenção de risco para o investidor” (artigo 40, § 2º), e “[i]informações 

factuais devem vir acompanhadas da indicação de suas fontes e ser diferenciadas de 

interpretações, opiniões, projeções e estimativas” (artigo 40, § 3º). 

Em caso de descumprimento, quando existirem incorreções ou impropriedades que 

possam induzir o investidor a erros de avaliação, a CVM poderá exigir (i) a cessação da 

divulgação da informação; e (ii) a veiculação, com igual destaque e pelo mesmo veículo 

utilizado para divulgar a informação original, de retificações e esclarecimentos, devendo 

constar, de forma expressa, que a informação está sendo republicada por determinação da 

CVM (artigo 40, § 4º, da Instrução CVM 555/14). 

 Caso o investidor deseje informações detalhadas a respeito do investimento e do 

fundo de investimento, deverá consultar o “formulário de informações complementares”, 

que conterá o disposto no artigo 41359 da Instrução CVM 555/14.  

                                                 
359 “Art. 41.  O formulário de informações complementares deve abranger pelo menos o seguinte: I – 

periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo, sem prejuízo do prazo previsto 

no art. 59, inciso II; II – local, meio e forma de divulgação das informações; III – local, meio e forma de 

solicitação de informações pelo cotista; IV – exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos 

inerentes à composição da carteira do fundo; V – descrição da política relativa ao exercício de direito do 

voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo fundo; VI – descrição da tributação aplicável ao fundo 

e a seus cotistas, contemplando a política a ser adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário 

perseguido; VII – descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo 

administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de liquidez; VIII – 

quando houver, identificação da agência de classificação de risco de crédito contratada pelo fundo, bem 

como a classificação obtida e advertência de que a manutenção desse serviço não é obrigatória, podendo 

ser descontinuado a critério do administrador do fundo ou da assembleia geral de cotistas; IX – apresentação 

detalhada do administrador e do gestor, inclusive informações sobre o departamento técnico e demais 

recursos e serviços utilizados pelo gestor para gerir a carteira do fundo; X – relação dos demais prestadores 

de serviços do fundo; XI – política de distribuição de cotas; e XII – quaisquer outras informações que o 

administrador entenda relevantes.” 
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3.3.5. Enforcement (privado; público; gatekeepers) 

 

O enforcement é uma variável absolutamente indispensável para o êxito de qualquer 

regulação, e parte integrante do próprio processo regulatório como um todo. Podemos dizer 

que o processo regulatório ocorre em 3 (três) elementos ou etapas, a saber: (i) a promulgação 

de uma legislação/regulamentação apropriada, (ii) a criação de administrações regulatórias 

e normas, e (iii) a implementação dessas normas sobre as pessoas ou instituições a ser 

influenciadas ou controladas. Esta última etapa podemos definir como sendo o 

enforcement.360 

Por enforcement, podemos entender a existência de poderes amplos para 

supervisionar e investigar condutas praticadas nos mercados regulados, com capacidade 

efetiva de reação, perante condutas irregulares, seja pelo próprio regulador, seja por outra 

autoridade governamental, sem que esse poder reduza ou impeça a atuação dos próprios 

prejudicados em defesa de seus direitos e interesses. Tal enforcement, como parte integrante 

de uma estratégia de regulação, não pode ser percebido de forma isolada: deve-se verificar 

o cumprimento das regras e que sejam específicas, precisas e detalhadas; se devem 

identificar as infrações e sanções, existindo uma proporcionalidade entre a gravidade da 

infração e a imposição da sanção. A eficácia de todo o sistema nasce no momento em que se 

consegue o equilíbrio entre competência e regulação, entre proteção e inovação. A 

necessidade de compatibilizar a competitividade dos mercados e a proteção dos investidores 

é um dos desafios de qualquer regulação atual do mercado de valores mobiliários.361 Gary 

Becker362 já apontava que regras e standards de conduta não terão eficácia se não forem 

aplicados (enforced). 

A proteção do investidor pode também ser conquistada por meio de boas regras e do 

devido enforcement363, enfatizado nos princípios 10 a 12 dos Objetivos e Princípios da 

Regulação de Valores Mobiliários da IOSCO. Para o enforcement adequado, o regulador 

deve ter poderes adequados de inspeção, investigação e supervisão, e o sistema regulatório 

deve assegurar um efetivo uso de tais poderes. 

                                                 
360 Cf. estudo “A proteção do investidor nos países ibero-americanos”, pp. 19-20. Disponível em: 

<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/ListaEstudos.html> 
361 Conforme conclusões do estudo “A proteção do investidor nos países ibero-americanos”, p. 303-304. 

Disponível em: <http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/ListaEstudos.html> 
362 Crime and punishment: an economic approach. Journal of political economy 169, 1968. 
363 Termo utilizado em sentido lato, para abranger poderes de fiscalização e inspeção, assim como de 

investigação. 
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 Podemos classificar o enforcement como (i) privado, no caso de processos movidos 

pelos próprios investidores364, (ii) público, quando órgãos do Estado (e.g. agências 

reguladoras ou promotores) atuam diretamente em benefício dos investidores, ou (iii) o 

modelo híbrido, prestado por gatekeepers.365 Como os dois primeiros tipos nos parecem 

bastante claros, iremos nos ater ao enforcement realizado pelos chamados “gatekeepers”. 

Gatekeepers,366 no mercado de capitais, são definidos por Reinier Kraakman367 como 

“terceiros que podem impedir a realização de condutas irregulares mediante a retirada de seu 

apoio”, ou por John C. Coffee Jr.368 como “intermediários reputacionais que fornecem 

serviços de verificação e certificação para investidores, fazendo, essencialmente, o que 

investidores não podem fazer por si mesmos”. Ao testar e examinar informações financeiras, 

empresas de auditoria, agências de classificação de risco e analistas financeiros incrementam 

o índice de confiabilidade nas informações fornecidas, ao implicitamente providenciar seu 

capital reputacional, geralmente acumulado por vários anos com diversos clientes.369 É o 

caso, por exemplo, de prospectos de fundos de investimento em operações estruturas 

complexas, no qual os agentes econômicos envolvidos na operação como um todo acaba por 

conferir um peso adicional ao investidor, que supõe existir um maior grau de controle em 

relação à operação.370 

Historicamente, empresas de auditoria foram os primeiros gatekeepers a ser 

regulados, já que todas as grandes jurisdições tradicionalmente exigiram companhias abertas 

a utilizar auditores externos para verificar suas demonstrações financeiras e sujeitaram tais 

auditores a standards e potenciais responsabilidades. Analistas financeiros têm sido alvos 

mais recentes, diante de conflitos de interesse como no escândalo envolvendo a Enron. A 

                                                 
364 Como, por exemplo, no caso de processos envolvendo investidores da Petrobras, tendo em vista recentes 

escândalos de corrupção. Conforme: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1668649-

acionistas-da-petrobras-no-brasil-irao-a-justica-por-prejuizos-com-corrupcao.shtml>. Último acesso em 

19 de novembro de 2016. 
365 Cf. KRAAKMAN, Reinier (et al.). The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 

2ª ed. Oxford University Press, 2009. pp. 294-300. 
366 Destacamos o estudo de HAENSEL, Taimi. A figura dos gatekeepers – aplicação às instituições 

intermediárias do mercado organizado de valores mobiliários brasileiro. Dissertação de Mestrado. 

Faculdade de Direito da USP, 2014. 
367 Gatekeepers – The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy. Journal of Law, Economics and 

Organization, v. 2., n. 1, Spring 1986, p. 54. 
368 What went wrong: an initial inquiry into the causes of the 2008 financial crisis. Journal of Corporate Law 

Studies, v. 9, Apr. 2009, p. 1. 
369 Cf. KRAAKMAN, Reinier (et al.). Ob. cit., p. 298. 
370 Embora as “chancelas” fornecidas não afastem os riscos. Geralmente, há uma certa de reserva de mercado 

em grandes operações, uma vez que os envolvidos tendem a ser mais ou menos os mesmos. Felizmente, o 

mercado como um todo (inclusive jurídico) está se diversificando nos últimos anos, incentivado por novos 

modelos de negócios. 
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regulação de agências de classificação de risco, por sua vez, tem sido muito mais limitada 

por ora, embora isso esteja mudando substancialmente diante da crise financeira de 2008. 371  

 A importância do enforcement para a confiança da população e dos investidores nos 

mercados e suas instituições se apresenta como um elemento de especial relevância para os 

países onde esses mercados são menos desenvolvidos e grande parte dos investidores possui 

um menor grau de educação ou sofisticação, no sentido de uma menor capacidade de 

compreender os potenciais riscos envolvidos nas diferentes operações, produtos e serviços a 

sua disposição, como é o caso do Brasil. Segundo apontam alguns estudos, a decisão de 

investir em ações envolve uma dimensão emocional muito forte, sendo muito mais influente 

este fator quanto menor for o grau de educação do investidor. Desse modo, uma redução do 

grau de confiança no mercado pode conduzir a dramáticas reduções no grau de participação 

da população nos mercados de valores. Evidentemente, essa inferência deve ser tomada com 

cautela e não pode desconsiderar as características sociais, demográficas, econômicas e 

inclusive culturais de cada país, porém pode servir como uma alerta para a potencial redução 

da participação do mercado de capitais na vida nacional diante das crises de confiança da 

população. A existência de um enforcement efetivo é condição sine qua non para se alcançar 

os objetivos pretendidos pela própria regulação do mercado de capitais como um todo.372 

 No tocante aos fundos de investimento, entendemos que a CVM vem prestando um 

adequado trabalho de enforcement, ao quase que semanalmente punir irregularidades 

envolvendo fundos de investimento, tornando tais informações públicas por meio de sua 

página na rede mundial de computadores. Há estudo de Érica Gorga373 ao analisar casos 

polêmicos de companhias abertas que conclui que, embora no Brasil o enforcement privado 

seja fraco comparativamente aos EUA, o enforcement público brasileiro é mais robusto, 

comparado aos EUA. 

  

 

 

                                                 
371 Cf. KRAAKMAN, Reinier (et al.). The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach. 

2ª ed. Oxford University Press, 2009. P. 299. 
372 Cf. estudo “A proteção do investidor nos países ibero-americanos”, p. 21. Disponível em: 

<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/ListaEstudos.html>. 
373 Is the U.S. Law Enforcement Stronger than that of a Developing Country? The Case of Securities Fraud by 

Brazilian Corporations and Lessons for the Private and Public Enforcement Debate. 2014. Yale Law & 

Economics Research Paper nº 520. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2560565>. Último acesso em 10 de dezembro de 

2016. 
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3.3.6. Governança corporativa 

 

 De acordo com a definição do Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC:374 

“Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 

de fiscalização e controle e demais partes interessadas.  

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos 

em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 

preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, 

facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão 

da organização, sua longevidade e o bem comum.” 

 A governança corporativa é tema objeto de vasta literatura no direito societário e 

também em outros campos de conhecimento como administração, economia e outros, sendo 

parte da agenda regulatória há anos. Dentro das limitações deste estudo, interessa-nos a 

implementação de boas práticas de governança corporativa em estruturas envolvendo o 

mercado de capitais, e mais especificamente, fundos de investimento.  

A relação entre boas práticas de governança e maior interesse dos investidores é 

bastante sólida.375 Em estudo de Ricardo P. C. Leal e André L. Carvalhal da Silva376, são 

apontados os benefícios de boas práticas de governança corporativa para a proteção dos 

investidores, no sentido de que os custos respectivos são retribuídos no longo prazo em 

termos de valorização das empresas e dos valores mobiliários. 

Recentemente, a IOSCO divulgou relevante estudo377 coordenado pelo CVM, que 

contou com a participação de entidades de mais de 30 (trinta) países que apresentaram 

exemplos práticos e suas perspectivas sobre possíveis medidas e abordagens regulatórias, 

com foco, essencialmente em 3 (três) temas: (i) a composição dos conselhos de 

                                                 
374 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores práticas de governança corporativa. 

5.ed. São Paulo, SP: IBGC, 2015. Disponível em 

<http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/codigoMP_5edicao_web.pdf>. Último acesso em 29 de 

novembro de 2016. 
375 Cf. CEREZETTI, Sheila Christina Neder. Artigo 4º. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). 

Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 122. 
376 CHONG, Alberto and LOPEZ-DE-SILANES, Florencio. Ob. cit., pp. 213 e ss. 
377 Disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD544.pdf>. Último acesso em 16 de 

dezembro de 2016. 
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administração; (ii) a adequação das estruturas de remuneração e incentivos; e (iii) a 

efetividade dos controles internos e políticas de gerenciamento de riscos. 

A governança corporativa é sem dúvidas uma relevante estratégia para se mitigar os 

problemas existentes no mercado de capitais e, por conseguinte, em fundos de investimento. 

Em diversos dispositivos da regulamentação emitida pela CVM, é destacada a necessidade 

de práticas adequadas de governança corporativa, como no caso, por exemplo, dos artigos 

115, § 5º e 6º (relativamente a FIA), ou no caso do artigo 1º, II, a (relativamente à aplicação 

em fundos no exterior), todos da Instrução CVM 555/14. 

Porém, podemos dizer que é no contexto dos FIP que a governança corporativa em 

fundos se faz mais presente, uma vez que o FIP é o veículo mais popular de private equity 

em operações de M&A (mergers and acquisitions).378 E, no âmbito de uma estratégia de 

investimento via private equity (FIP), a existência de boas práticas de governança 

corporativa é fundamental. Nesse sentido, a Instrução CVM 578/16 via de regra379 exige que 

o FIP, ao investir em companhias fechadas, faça com que as companhias investidas 

observem as seguintes práticas de governança corporativa: 

“I – proibição de emissão de partes beneficiárias e inexistência desses 

títulos em circulação; 

II – estabelecimento de um mandato unificado de até 2 (dois) anos para 

todo o Conselho de Administração, quando existente; 

III – disponibilização para os acionistas de contratos com partes 

relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de 

ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da companhia; 

IV – adesão a câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários; 

V – no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, 

obrigar-se, perante o fundo, a aderir a segmento especial de bolsa de 

valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado 

que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa 

previstas nos incisos anteriores; e 

VI – auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores 

independentes registrados na CVM.” 

                                                 
378 Cf. MEIRELLES, José Carlos Junqueira Sampaio; SILVA, Caio Carlos Cruz Ferreira. Brazilian Private 

Equity Fund (FIPS): A DNA Change in Brazilian M&A Deal. Harvard Business Law. Rev. Online n. 15, 

2013. Disponível em: <http://www.hblr.org/?p=3636>. Último acesso em 2 de outubro de 2016. 
379 Vide item 1.2.7 acima para uma explanação mais detalhada sobre os FIP e suas modalidades. 
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No entendimento da CVM, os itens acima são requisitos mínimos que devem constar 

para que o FIP possa investir em companhias, como regra geral. Alguns380 até sugerem que 

haveria uma dupla governança, uma vez que tanto no nível da companhia-alvo quanto no 

nível do FIP existiriam certos controles e práticas ligadas à governança corporativa. 

Poderíamos citar as seguintes regras de governança observadas pelo FIP, nesse diapasão: 

(i) há transparência uma vez que todas as informações relativas ao FIP são públicas, 

disponíveis no site da CVM; 

(ii) há prestação de contas dado que o administrador, gestor e demais prestadores de 

serviço respondem por prejuízos aos cotistas, além de conselhos e comitês do 

fundo, no âmbito de suas responsabilidades; e 

(iii) há equidade dado que há regras específicas regulando conflitos de interesse e 

transações com partes relacionadas. 

 Outro ponto interessante é a existência do Código ABVCAP/ANBIMA381 o qual, 

similarmente ao Código ANBIMA aplicável a fundos de investimento em geral, tem como 

principais objetivos diversas práticas que incrementam os níveis de governança corporativa 

(art. 1º): 

(i) propiciar a transparência no desempenho de suas atividades, permitindo melhor 

quantificação e acompanhamento do desenvolvimento do setor; 

(ii) promover a padronização de suas práticas e processos; 

(iii) promover a sua credibilidade e adequado funcionamento; 

(iv) manter os mais elevados padrões éticos e consagrar a institucionalização de 

práticas equitativas; 

(v) elevar os padrões fiduciários e promover as melhores práticas do mercado; e 

(vi) viabilizar, no que couber, a compatibilização e integração gradativa do mercado 

brasileiro de FIP/FIEE com o mercado internacional de private equity e venture 

capital.  

É certo que uma efetiva governança corporativa é crítica para o adequado 

funcionamento, segurança, eficiência, estabilidade geral e resiliência do mercado de capitais. 

A governança corporativa, contudo, é um work in progress. Na medida em que mercados 

continuamente se desenvolvem, arcabouços regulatórios devem ser regularmente revistos e 

                                                 
380 Conforme artigo de Renata Weingrill Lancellotti, intitulado “Fundo de fundos: dupla governança?”, 

disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI110233,101048-

Fundos+de+fundos+dupla+governanca>. Último acesso em 10 de dezembro de 2016. 
381 Disponível em: <http://www.abvcap.com.br/Download/Associados/CodigoRegulacao/2127.zip>. Último 

acesso em 8 de dezembro de 2016. 
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incrementados, para atender às necessidades de emissores e investidores, sempre de acordo 

com as melhores práticas. Vale sempre lembrar que uma boa governança corporativa 

constitui uma vantagem competitiva, em um mundo onde diferentes economias estão 

competindo por mesmas fontes de financiamento.382  

 

3.3.7. Regulação prudencial 

 

 O objetivo do destaque à regulação prudencial como uma estratégia à proteção do 

investidor em fundos de investimento se deve ao seu crescente papel e interesse na agenda 

de entidades reguladoras ao redor do mundo. A regulação deixou de ser tão somente algo 

reativo, passando a ser necessária a existência de efetivas práticas regulatórias que se 

antecipem a eventuais efeitos indesejáveis no sistema, e é nesse conjunto que se encaixa a 

chamada regulação prudencial. É certo que a CVM não exerce diretamente uma regulação 

prudencial (sendo esta função mais notoriamente exercida, por exemplo, pelo BACEN ao 

supervisionar instituições financeiras), porém tendo em vista a dimensão sistêmica dos 

fundos de investimento (vide a discussão acima atinente a shadow banking, no item 3.2.6 

acima), os efeitos de tal modelo regulatório são benéficos a todos no mercado de capitais. 

 O modelo prudencial é conhecido como “twin peaks” e é adotado, por exemplo, na 

Austrália e na Holanda. Neste modelo, a responsabilidade da regulação prudencial de 

instituições financeiras é exercida por uma agência reguladora especifica, enquanto que a 

supervisão de condutas, com o objetivo mais direto de proteção do consumidor, ficaria sobre 

a direção de outra entidade governamental. Deste modo, se resolve o problema do potencial 

conflito que pode surgir entre os interesses da proteção do consumidor por um lado, e o da 

atuação imprudente do outro, tendo este como objetivo proteger a segurança e a solidez das 

instituições.383 

 A regulação pode reduzir os riscos dos investidores, o que não significa que elimine 

os riscos, que são da essência do mercado de capitais.384 Entende-se que os objetivos 

econômicos da regulação devem ser os de promover maior eficiência:385 

                                                 
382 Conforme estudo disponível em: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD544.pdf>. Último 

acesso em 16 de dezembro de 2016. 
383 Cf. estudo “A proteção do investidor nos países ibero-americanos”, pp. 32-33. Disponível em: 

<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/publicacao/ListaEstudos.html> 
384 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais - regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 21. 
385 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Ob. cit., 

p. 22. 
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“a) na determinação das cotações dos valores mobiliários, eficiência nesse 

contexto significando a capacidade de reação das cotações às novas 

informações; quanto mais rápida a reação, mais eficiente o mercado, sendo 

o ideal que a cotação de determinado título reflita única e exclusivamente 

as informações publicamente disponíveis; 

b) na alocação dos recursos, de sorte que os investidores, com base nas 

informações disponíveis, apliquem suas poupanças nas companhias mais 

produtivas e rentáveis; 

c) nas operações entre os investidores, reduzindo tanto quanto possível os 

custos de transação386 [...].”  

 Podemos dizer que os itens a) e b) acima estão ligados à ideia do disclosure (vide 

item 3.3.4 acima) e à repressão ao insider trading (vide item 3.2.8 acima). O item c), por sua 

vez, tem relação com a regulação prudencial, que estabelece limites mínimos de capital para 

instituições financeiras e disciplinam certos requisitos de qualificação para profissionais 

atuantes no mercado. A regulação, ao fazer isso, torna as instituições mais hígidas, levando 

o mercado a uma maior estabilidade institucional.387 

 Uma classificação existente é a divisão entre uma regulação sistêmica e uma 

regulação prudencial. Embora ambas tenham como elemento em comum prevenir crises 

financeiras, a regulação sistêmica seria a destinada a proporcionar uma rede de segurança a 

bancos, a fim de impedir que externalidades negativas decorrentes do alto grau de integração 

entre eles provoquem a disseminação de crises isoladas para outros participantes do sistema 

financeiro. Já a regulação prudencial buscaria controlar o nível de risco assumido pelas 

instituições financeiras em suas atividades, com caráter mais preventivo, complementar à 

regulação sistêmica.388 

Outra classificação, adotada por Otavio Yazbek, sugere a divisão da regulação 

financeira em três categorias: (i) regulação prudencial, que visa à solvência de instituições 

tomadas individualmente; (ii) regulação de condutas, que estabelece regras para as práticas 

negociais, de forma a proteger os agentes atuando no mercado financeiro; (iii) regulação 

sistêmica, destinada a proteger o sistema financeiro como um todo da instalação e 

alastramento de crises389. 

                                                 
386 Vide item 3.2.3 a esse respeito. 
387 Cf. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado 

de capitais - regime jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 23. 
388 Cf. PINTO, Gustavo Mathias Alves. Regulação sistêmica e prudencial no setor bancário brasileiro. Tese 

de Doutorado apresentada à FADUSP. 2011. 
389 Regulação no mercado financeiro e de capitais. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, pp. 189-191. 
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Pode-se dizer que a regulação sistêmica trata de uma dimensão mais ampla, 

englobando todo o sistema, enquanto a regulação prudencial diz respeito à estrutura das 

instituições, e a de condutas, às relações estabelecidas no mercado390.  

 

3.3.8. Suitability 

 

A adoção de práticas de suitability é um verdadeiro “divisor de águas” na indústria 

dos fundos de investimento, em virtude de sua importância para a prevenção de diversos 

problemas e riscos à proteção do investidor (em especial, o “pequeno” investidor, ou 

investidor ocasional). 

Em resumo, o termo suitability significa o dever de verificação de adequação dos 

produtos e serviços ao perfil do cliente, em linha com a boa fé, diligência e lealdade que são 

esperadas dos participantes do mercado. A IOSCO, em seus Objetivos e Princípios da 

Regulação de Valores Mobiliários, prevê que a regulação deve exigir a adequação 

(suitability) de um esquema coletivo de investimento para um investidor em particular, bem 

como o valor do investidor na estrutura desejada (princípio nº 26). 

Nesse sentido, a Deliberação nº 7, aprovada em 19 de junho de 2009 pelo Comitê de 

Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência 

e Capitalização (COREMEC) — órgão integrado por: BACEN, CVM, Superintendência de 

Seguros Privados e pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da 

Previdência Social —, recomenda às entidades e ao órgão que o integram a adoção de normas 

que estabeleçam, para as instituições supervisionadas, o dever de verificar a adequação do 

produto ou serviço financeiro “às necessidades, interesses e objetivos dos clientes ou 

participantes dos planos de benefícios”. 

 Referida deliberação exige a adoção, por parte das instituições supervisionadas, de 

procedimentos que permitam: 

(i) a aferição do perfil dos clientes ou participantes de planos de benefícios, 

compreendendo sua situação financeira, seu conhecimento ou experiência dos 

produtos e serviços ofertados ou recomendados pelas instituições 

supervisionadas e os objetivos pretendidos na aquisição ou contratação; 

                                                 
390 YAZBEK, Otavio. Ob. cit., p. 191. 
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(ii) a verificação da adequação dos produtos e serviços ofertados ou 

recomendados ao perfil dos clientes ou participantes de planos de benefícios 

e aos seus objetivos; 

(iii) a atualização das informações obtidas dos clientes ou participantes de planos 

de benefícios, em periodicidade adequada à natureza dos produtos e serviços 

adquiridos ou contratados; 

(iv) a identificação de divergências entre o perfil dos clientes ou participantes de 

planos de benefícios e os produtos ou serviços adquiridos ou contratados; e 

(v) a tomada de providências, quando cabíveis, para lidar com as divergências 

entre o perfil dos clientes ou participantes de planos de benefícios e os 

produtos ou serviços. 

As regras que estabelecem esse tipo de obrigação, internacionalmente conhecidas 

como regras de suitability, cumprem uma importante função nos mercados contemporâneos, 

impedindo a oferta indiscriminada de produtos e serviços financeiros e determinando a 

criação de controles internos sobre o processo de venda nas instituições. Nesse sentido, tais 

regras funcionam em mais de uma dimensão: por um lado, permitem a proteção dos clientes 

contra a oferta de produtos e serviços que não correspondam ao seu perfil e às suas 

necessidades e, por outro, ajudam a proteger as próprias instituições, permitindo uma melhor 

administração dos riscos assumidos nessas operações. 

Na mesma linha, trata o Código ANBIMA391, em seu capítulo XII, do dever de 

verificar a adequação dos investimentos recomendados (suitability), sendo que “as 

instituições participantes que atuem na distribuição de cotas de fundos de investimento 

devem adotar procedimentos formais, que possibilitem verificar a adequação da 

recomendação de investimento feita, ao perfil do investidor”, frisando que tal 

responsabilidade é “não delegável e integral” (artigo 40, caput e parágrafo único, do referido 

Código).  

 A CVM, em linha com regulamentações internacionais tema, editou em 13 de 

novembro de 2013 a Instrução CVM 539/13, que trata do “dever de verificação da adequação 

dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente”. Inicialmente, vale notar que referido 

dever não se aplica (em caráter obrigatório), nos termos do art. 9º, a: 

(i) pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição; 

                                                 
391 Disponível em <http://portal.anbima.com.br/fundos-de-investimento/regulacao/codigo-de-fundos-de-

investimento/Documents/Codigo-ANBIMA-fundos-de-investimento.pdf>. Acesso em 19 de setembro de 

2016. 



 

 

186 

(ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 

(iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; 

(iv) fundos de investimento;  

(v) investidores não residentes;  

(vi) pessoas jurídicas que sejam consideradas investidores qualificados, conforme 

regulamentação específica; e 

(vii) analistas, administradores de carteira e consultores de valores mobiliários 

autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios. 

 A desnecessidade de observância à suitability para os investidores acima justifica-se 

pois tais investidores seriam em tese mais capazes de verificar os riscos dos investimento, 

seja pela sua atuação em caráter profissional ou maior sofisticação (vide, a esse respeito, o 

fundamento para a diferenciação entre investidores, referido no item 1.3.1 acima). 

Para aqueles que não se enquadrem na categoria acima, o dever de suitability deverá 

ser cumprido por integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e consultores 

de valores mobiliários (art. 1º). Nos termos do referido normativo, tais instituições devem 

verificar, no mínimo, o seguinte (art. 2º, caput e parágrafos): 

Base 

normativa 

(Instrução 

CVM 539/13) 

Dever de verificação Itens mínimos a serem analisados 

Art. 2º, inciso I 

combinado 

com § 1º 

Se o produto, serviço ou 

operação é adequado aos 

objetivos de 

investimento do cliente 

(i) o período em que o cliente deseja manter o 

investimento; 

(ii) as preferências declaradas do cliente quanto à 

assunção de riscos; e 

(iii) as finalidades do investimento 

Art. 2º, inciso 

II combinado 

com § 2º 

Se a situação financeira 

do cliente é compatível 

com o produto, serviço 

ou operação 

(i) o valor das receitas regulares declaradas pelo 

cliente; 

(ii) o valor e os ativos que compõem o patrimônio 

do cliente; e 

(iii) a necessidade futura de recursos declarada pelo 

cliente 

Art. 2º, inciso 

III combinado 

com § 3º 

Se o cliente possui 

conhecimento necessário 

para compreender os 

riscos relacionados ao 

(i) os tipos de produtos, serviços e operações com os 

quais o cliente tem familiaridade; 

(ii) a natureza, o volume e a frequência das operações 

já realizadas pelo cliente no mercado de valores 
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Base 

normativa 

(Instrução 

CVM 539/13) 

Dever de verificação Itens mínimos a serem analisados 

produto, serviço ou 

operação 

mobiliários, bem como o período em que tais 

operações foram realizadas; e 

(iii) a formação acadêmica e a experiência 

profissional do cliente (não aplicável a pessoa 

jurídica) 

 Ademais, o art. 2º, § 5º, da Instrução CVM 539/13 prevê que devem ser considerados 

“os custos diretos e indiretos associados aos produtos, serviços ou operações, abstendo-se 

de recomendar aqueles que, isoladamente ou em conjunto, impliquem custos excessivos e 

inadequados ao perfil do cliente”. 

 Outro ponto trazido pelo normativo ora analisado é a necessidade de classificação do 

cliente em categorias de perfil de risco previamente estabelecidas (art. 3º), bem como em 

categorias de produtos (art. 4º), levando em consideração: 

(i) os riscos associados ao produto e seus ativos subjacentes; 

(ii) o perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto; 

(iii) a existência de garantias; e  

(iv) os prazos de carência. 

 Caso, ainda assim, o cliente deseje seguir em frente com determinado investimento, 

ainda que não seja o adequado para o seu perfil, ele o poderá fazer, desde que mediante 

declaração expressa de ciência de inadequação (art. 6º, II). 

 Para o cumprimento ao dever de adequação ao perfil do investidor, a Instrução CVM 

539/13 também exige a adoção de (art. 7º): 

(i) regras e procedimentos escritos, bem como controles internos passíveis de 

verificação, que permitam o pleno cumprimento do dever de verificação da 

adequação; e 

(ii) políticas internas específicas relacionadas à recomendação de produtos 

complexos, que ressaltem: 

(a) os riscos da estrutura em comparação com a de produtos tradicionais; e 

(b) a dificuldade em se determinar seu valor, inclusive em razão de sua baixa 

liquidez.  
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CONCLUSÃO 

 

 Concluímos constatando que, após as pesquisas empreendidas neste trabalho, a 

atuação da CVM em relação à proteção jurídica do investidor em fundos de investimento 

tem sido positiva. Transcorridos 40 anos desde a edição da Lei 6.375/76, podemos 

seguramente dizer que houve um “salto de qualidade” nos últimos anos, em termos de 

regulamentação da CVM.  

 Os fundos de investimento cresceram em quantidade, patrimônio líquido e 

complexidade, adquirindo dimensões sistêmicas e macroeconômicas importantes para o 

Brasil. Sob diferentes modalidades, os fundos de investimento deixaram de ser algo 

desconhecido para fazer parte do dia-a-dia de operações societárias e do mercado de capitais, 

com um papel de protagonismo cada vez maior. Os agentes econômicos que atuam em um 

fundo de investimento têm suas funções bem definidas, sendo tal estrutura de investimento 

coletivo voltada para, no fim do dia, formar uma rede de proteção ao investidor, fomentando 

o investimento no mercado.  

 Assim, os fundos de investimento constituem um veículo fascinante por propiciar 

consideráveis vantagens ao público investidor. Ao mesmo tempo, as estruturas envolvendo 

fundos de investimento muitas vezes são complexas, o que pode incrementar os riscos e 

problemas existentes no mercado de capitais. Dentre todos os problemas existentes, aquele 

que nos parece o mais perigoso é o do conflito de interesses, pois permeia toda a indústria e 

o sistema bancário, sendo um constante problema, se não existente, ao menos em potencial. 

Há normas bem definidas que auxiliam na verificação de situações de conflito, desde que 

exista um adequado enforcement.  

 E, dentre as estratégias do regulador para a mitigação de problemas, a questão do 

disclosure segue sendo central, porém hoje sob diferentes facetas. Em um mundo dinâmico 

e tecnológico, o disclosure assume uma roupagem mais flexível, direta, objetiva, concisa, 

podendo se encontrar em diferentes telas e smartphones. Em conjunto com o disclosure, 

podemos mencionar a existência de compliance, estruturas de Chinese wall, controles 

internos e de gestão de riscos, que não devem ser apenas políticas e manuais, mas sim 

estratégias efetivamente implementadas diariamente nas organizações, sob boas práticas de 

governança corporativa.  

 Os desafios são muitos, pois é um trabalho inacabado. Contudo, o regulador parece 

estar disposto a se mostrar mais preparado para o futuro. Os normativos brasileiros 
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encontram-se alinhados com diretrizes regulatórias globais (e.g. IOSCO), e o regulador 

parece estar preocupado em incentivar a educação financeira do investidor, seja mediante 

eventos, sites e/ou diferentes canais de informação. A esse respeito, a CVM já afirmou ser 

consenso entre os reguladores globais a necessidade de educar o público investidor sobre 

seus direitos e sobre o funcionamento do mercado. Nesse sentido, a educação do investidor 

serve para outros objetivos estratégicos da CVM, já que (i) fortalece indiretamente a 

fiscalização do mercado e, com isso, (ii) contribui para a competição entre os intermediários 

e (iii) permite que o investidor (educado e bem informado) possa avaliar o risco das 

alternativas de investimento e decidir para contribuir positivamente para a eficiência da 

distribuição do capital excedente da economia. 392 

Ao educarmos o investidor estaremos protegendo-o dos complexos problemas, riscos 

e desafios existentes no mercado de capitais e em fundos de investimento. Ao fazê-lo, 

estaremos, em verdade, atingindo um objetivo maior393, que é o bem-estar social de todos, 

para que o pleno desenvolvimento de nosso país possa um dia ser alcançado. 

 

 

  

                                                 
392 Cf. CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei 

nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 326. 
393 No mesmo sentido, KRAAKMAN, Reinier (et al.). The anatomy of corporate law: a comparative and 

functional approach. 2ª ed. Oxford University Press, 2009. p. 35-36. 
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ANEXO A – LISTA DE OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 

DE VALORES MOBILIÁRIOS DA IOSCO 

 

 

A. PRINCÍPIOS RELATIVOS AO REGULADOR  

 

1. As responsabilidades do regulador devem ser claras e indicadas de forma objetiva.  

 

2. O regulador deve ser operacionalmente independente e responsável no exercício das suas 

funções e poderes.  

 

3. O regulador deve ter poderes adequados, recursos apropriados e a capacidade para 

desempenhar as suas funções e exercer os seus poderes.  

 

4. O regulador deve adoptar processos de regulação claros e consistentes.  

 

5. A equipa do regulador deve cumprir os mais elevados padrões profissionais, incluindo as 

normas de confidencialidade adequadas.  

 

6. O regulador deve ter ou contribuir para um processo de monitorização, mitigação e gestão 

de risco sistémico, adequado ao seu mandato.  

 

7. O regulador deve ter ou contribuir para um processo de análise regular do perímetro da 

regulação.  

 

8. O regulador deve procurar assegurar-se de que os conflitos de interesses e o não-

alinhamento de incentivos sejam evitados, eliminados, divulgados ou geridos.  

 

B. PRINCÍPIOS DE AUTO-REGULAÇÃO  

 

9. Nos casos em que o sistema regulatório recorre a Organizações Autorreguladas (OAR) 

que exerçam diretamente algumas responsabilidades de supervisão direta nas suas 

respectivas áreas de competência, essas OAR devem ser sujeitas à fiscalização do regulador 
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e devem cumprir padrões de equidade e confidencialidade no exercício dos seus poderes e 

responsabilidades delegadas.  

 

C. PRINCÍPIOS PARA A APLICAÇÃO DA REGULAÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS  

 

10. O regulador deve ter poderes abrangentes de inspeção, investigação e supervisão.  

 

11. O regulador deve ter poderes de enforcement abrangentes.  

 

12. O sistema regulatório deve garantir a utilização eficaz e credível de poderes de inspeção, 

investigação, supervisão e de enforcement e a implementação de um programa de 

conformidade eficaz.  

 

D. PRINCÍPIOS PARA A COOPERAÇÃO NA REGULAÇÃO  

 

13. O regulador deve ter o poder para partilhar tanto informações públicas como informações 

não públicas com outros reguladores nacionais e estrangeiros.  

 

14. Os reguladores devem criar mecanismos de partilha de informações que definam quando 

e como partilharão informações públicas e não públicas com os seus homólogos nacionais e 

estrangeiros.  

 

15. O sistema regulatório deve permitir a prestação de assistência a reguladores estrangeiros 

que necessitem de fazer consultas durante o exercício das suas funções e dos seus poderes.  

 

E. PRINCÍPIOS PARA EMISSORES  

 

16. A divulgação de resultados financeiros, riscos e outras informações que sejam 

fundamentais nas decisões dos investidores deve ser completa, rigorosa e tempestiva.  

 

17. Os titulares de valores mobiliários de uma empresa devem ser tratados de forma justa e 

equitativa.  
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18. As normas contabilísticas utilizadas pelos emitentes para preparar demonstrações 

financeiras devem ser de elevada qualidade e reconhecidas internacionalmente.  

 

F. PRINCÍPIOS PARA AUDITORES, AGÊNCIAS DE NOTAÇÃO DE RISCO E 

OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO  

 

19. Os auditores devem ser sujeitos a níveis adequados de supervisão.  

 

20. Os auditores devem ser independentes da entidade emitente que auditam.  

 

21. Os padrões de auditoria devem ser de elevada qualidade e reconhecidos 

internacionalmente.  

 

22. As agências de notação de risco devem ser sujeitas a níveis adequados de fiscalização. 

O sistema regulatório deve garantir que as agências de notação de risco, cujas classificações 

sejam utilizadas para fins de regulação estejam sujeitas a registo e supervisão contínua.  

 

23. Outras entidades que oferecem aos investidores serviços de análise ou de avaliação 

devem ser sujeitas a fiscalização e regulação adequadas em relação ao impacto que as suas 

actividades têm no mercado ou ao grau de dependência do sistema regulatório relativamente 

às mesmas.  

 

G. PRINCÍPIOS PARA ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLECTIVO  

 

24. O sistema regulatório deve estabelecer padrões para a elegibilidade, governação, 

organização e conduta operacional aplicáveis a quem pretenda comercializar ou operar um 

organismo de investimento coletivo.  

 

25. O sistema regulatório deve estabelecer regras que regem a forma jurídica e a estrutura 

dos organismos de investimento coletivo e a segregação e a proteção dos ativos dos clientes.  

 

26. A regulação deve exigir a divulgação, conforme estabelecido ao abrigo dos princípios 

relativos a emitentes, que é necessária para avaliar a adequação de um organismo de 
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investimento coletivo a um determinado investidor e o valor do interesse do investidor no 

organismo.  

 

27. A regulação deve garantir que exista uma base explícita e adequada para a avaliação do 

ativo, para o estabelecimento do preço e para o resgate de unidades de participação num 

organismo de investimento coletivo.  

 

28. A regulação deve garantir que os hedge funds e/ou os gestores/avaliadores de hedge 

funds estejam sujeitos a uma fiscalização adequada.  

 

H. PRINCÍPIOS PARA INTERMEDIÁRIOS DO MERCADO  

 

29. A regulação deve prever normas mínimas de entrada para os intermediários financeiros.  

 

30. Devem existir requisitos de capital inicial e permanente e outros requisitos prudenciais 

para os intermediários financeiros que reflitam os riscos que os intermediários assumem.  

 

31. Os intermediários financeiros devem ser obrigados a estabelecer uma função de controlo 

interno que garanta o cumprimento de padrões relativos à sua organização e conduta 

operacional com o objetivo de proteger os interesses dos clientes e os seus ativos e assegurar 

a boa gestão de riscos. Através da existência dessa função de controlo interno, o 

intermediário assume a responsabilidade pelo cumprimento dos padrões atrás mencionados.  

 

32. Devem existir procedimentos para lidar com a insolvência de um intermediário 

financeiro, de modo a minimizar os danos e as perdas para os investidores e conter os riscos 

sistémicos.  

 

I. PRINCÍPIOS PARA MERCADOS SECUNDÁRIOS  

 

33. O estabelecimento de sistemas de negociação de bolsas de valores deve ser sujeito a 

autorização e fiscalização por parte do regulador.  

 

34. Deve existir uma supervisão regulatória contínua das bolsas e sistemas de negociação 

que deve ter por objetivo garantir que a integridade da negociação seja mantida através de 
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regras justas e equitativas que estabelecem um equilíbrio adequado entre as exigências dos 

vários participantes no mercado.  

 

35. A regulação deve promover a transparência da negociação.  

 

36. A regulação deve ser concebida para detectar e dissuadir a manipulação e outras práticas 

de negociação desleais.  

 

37. A regulação deve ter por objetivo garantir a gestão adequada dos grandes riscos, do risco 

de insolvência e das perturbações do mercado.  

 

J. PRINCÍPIOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E 

LIQUIDAÇÃO  

 

38. Os sistemas de liquidação de valores mobiliários e as contrapartes centrais devem estar 

sujeitos a requisitos de regulação e supervisão concebidos para garantir que sejam justos, 

eficazes, eficientes e que reduzam o risco sistémico.” 

 


