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Resumo: O presente artigo tem por objetivo examinar a qualificação jurídica dos fundos
de investimento no direito brasileiro, de modo a verificar se o instituto do condomínio,
referido pela legislação, adéqua-se aos fundos de investimento. O texto, ainda, busca
verificar, nos casos de indenização devida "ao fundo", quais quotistas devem ser
contemplados, os atuais ou os da época do dano.
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Brazilian law, so as to verify if the category of condomínio (co-property), referred to in
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indemnity owed to "the fund", whose quota holder should be benefited, the current ones,
or the ones of the time of the damage.
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1. INTRODUÇÃO

Os fundos de investimento constituem importante mecanismo de captação de recursos
do público, os quais, ao serem direcionados às atividades relativas ao objeto do fundo,
fomentam diversos setores da economia. 1 Possibilitam, ainda, que o investidor tenha
acesso, na proporção de sua participação, a instrumentos financeiros em condições que
dificilmente lograria obter sozinho. 2

No que tange à natureza jurídica dos fundos de investimento, verifica-se
recorrentemente, nas disposições normativas, a alusão à figura do condomínio. É ver-se:

Art. 49 da Lei 4.728/1965: “Depende de prévia autorização do Banco Central o
funcionamento das sociedades de investimento que tenham por objeto: (…) II – a
administração de fundos em condomínio ou de terceiros, para aplicação nos termos do
inciso anterior. § 1.º Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas a serem
observadas pelas sociedades referidas neste artigo, e relativas a: (…) c) condições de
reembolso ou aquisição de suas ações pelas sociedades de investimento, ou de resgate
das quotas de participação do fundo em condomínio (…)”.

Art. 50 da Lei 4.728/1965: “Os fundos em condomínios de títulos ou valores 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. (…) §
3.º Será obrigatória aos fundos em condomínio a auditoria realizada por auditor
independente, registrado no Banco Central. § 4.º 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
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ou ao portador, podendo assumir a forma escritural”.

Art. 2.º da IN CVM 409/2004: “O fundo de investimento é uma comunhão de recursos,
constituída sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em títulos e valores
mobiliários, bem como em quaisquer outros ativos disponíveis no mercado financeiro e
de capitais, observadas as disposições desta Instrução”.

Art. 2.º da Lei 8.668/1993: “O Fundo será constituído sob a forma de condomínio
fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo de duração determinado ou
indeterminado”.

Todavia, a figura do condomínio ordinário prevista no Código Civil (LGL\2002\400) não
se presta a explicar a complexa normativa incidente sobre os fundos de investimento.
Nestes não cabe, com efeito, o direito potestativo à extinção do condomínio, nem a
preferência por ocasião da alienação das cotas. Além disso, os quotistas não podem
administrar diretamente os bens atribuídos ao fundo. O condomínio edilício menos ainda
serve a esclarecer a disciplina aplicável aos fundos de investimento, vez que inexistem
unidades autônomas, objeto de propriedade exclusiva, às quais se une, de maneira
indissolúvel, a propriedade comum.

Muito embora se pudesse cogitar de um condomínio sui generis, próprio do direito
comercial, 3 os fundos de investimento, tecnicamente, não traduzem comunhão sobre
propriedade, ou seja, condomínio, 4 mas podem consistir em comunhão sobre um
patrimônio, vale dizer, sobre uma universalidade de direito. Daí a inadequação do
instituto do condomínio para explicar determinados fenômenos relativos aos fundos, vez
que pertinentes à noção de universalidade, não já à noção de comunhão de propriedade.

A rigor, os fundos de investimento, quando titularizados pelos quotistas, traduzem, de
ordinário, 5 comunhão sobre uma universalidade, isto é, sobre o patrimônio que os
quotistas formam com a união de seus recursos. Por se tratar de comunhão sobre um
patrimônio, as normas atinentes ao condomínio, ou seja, à comunhão sobre a
propriedade, não se aplicam, sendo, por isso mesmo, pouco elucidativa a alusão a
condomínio efetuada pelas normas acima transcritas.

E mais: a comunhão sobre o patrimônio não constitui a única estrutura que pode ser
adotada pelo fundo de investimento. Ao lado dela, admite-se a titularidade exclusiva, em
caráter fiduciário, da administradora do fundo de investimento, que titulariza a
universalidade patrimonial para a realização da finalidade do fundo. Por mais esse
motivo, verifica-se que a referência efetuada ao instituto do condomínio pela legislação
afigura-se equivocada.

Os fundos de investimento configuram, no ordenamento brasileiro, patrimônio separado,
de titularidade dos quotistas ou da administradora. Cuida-se de universalidade
patrimonial autônoma, que não se confunde com o patrimônio geral dos quotistas ou da
administradora. Opera-se a unificação ideal de situações jurídicas subjetivas, mediante a
criação de novo objeto de direito, com o escopo realizar a função a que se propõe a
constituição do fundo.

A adequada qualificação dos fundos de investimento afigura-se importante para que se
possa individuar a disciplina jurídica aplicável a esta sofisticada forma de gestão
patrimonial em suas variadas modalidades. Na medida em que se entende que os fundos
de investimento traduzem universalidade de direito, inserindo-se, por conseguinte, na
teoria dos bens, não se pode considerá-lo centro autônomo de imputação subjetiva, ou
seja, sujeito de direito. Também não se pode atribuir aos quotistas do fundo,
independentemente de o titularizarem, qualquer pretensão relativa a bens
individualmente considerados, haja vista o direito dos quotistas recair sobre uma
universalidade patrimonial, objeto de direito em si mesma, destinada a um escopo que
servirá de parâmetro para os atos que podem ser praticados pelo titular ou por aquele
que gere o fundo.
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Além disso, a elasticidade inerente à noção de universalidade, refletida na entrada e
saída dos bens que a integram, uma vez que são dotados de autonomia jurídica, permite
explicar satisfatoriamente a atribuição dos riscos aos quotistas, de modo que estes
sofrem as consequências do aumento e da diminuição dos elementos da universalidade
patrimonial, desde que relacionadas à finalidade do fundo. E esta ideia auxilia, ainda,
como se examinará, no estabelecimento de balizas para responder à indagação a que se
propõe o presente trabalho: a quem, em última instância, deve se reverter o montante
indenizatório devido “ao fundo”, aos quotistas atuais ou aos da data do dano? Assim,
afigura-se imprescindível adentrar, ainda que brevemente, na qualificação dos fundos de
investimento no direito brasileiro, para, ao final, enfrentar aludida questão.
2. NATUREZA JURÍDICA DOS DIVERSOS FUNDOS DE INVESTIMENTO: PATRIMÔNIO
SEPARADO

No ordenamento brasileiro, o patrimônio forma universalidade de direito 6 integrada por
situações jurídicas subjetivas ativas pecuniariamente apreciáveis. 7 Precisamente por
traduzir universalidade de direito, o conjunto passa a ter relevância jurídica em si
mesmo, sem que, por outro lado, seus elementos percam autonomia. A nota distintiva
das universalidades consiste na elasticidade de seu conteúdo, que pode se expandir ou
se comprimir sem que a unidade do continente seja alterada. 8

Em razão de a universalidade apresentar conteúdo mutável e, ao mesmo tempo, figurar,
enquanto tal, como objeto de relação jurídica, tem-se que: (a) se um componente sair
da universalidade, não mais se submete às relações jurídicas a esta pertinente; e (b) se
um novo elemento ingressar na universalidade, submete-se automaticamente às
relações jurídicas que a vinculam. Tais consequências, que conferem utilidade à noção
de universalidade, só se explicam satisfatoriamente se se considerar esta como objeto
de direito em si mesma, independente de seus elementos.

É de se destacar que a lei pode elevar determinado aglomerado de situações subjetivas
ativas a centro autônomo de imputação objetiva, isto é, a universalidade de direito, em
razão da identidade subjetiva das situações jurídicas – patrimônio geral – ou em virtude
de certo fim que deseja ver realizado – patrimônio especial. Tem-se, diante disto, que o
patrimônio separado – também designado autônomo, segregado, destacado, destinado,
afetado ou especial – constitui universalidade de direito composta de situações jurídicas
subjetivas ativas pecuniariamente apreciáveis, cuja unificação se verifica para a
realização de determinado escopo. 9

Por meio da separação patrimonial promove-se a afetação de um conglomerado de
situações jurídicas subjetivas ativas, erigido em universalidade de direito, à consecução
de certo fim valorado positivamente pelo legislador. Exemplos de patrimônio segregado,
no direito brasileiro, têm-se na securitização de créditos imobiliários e na incorporação
imobiliária.

A admissão de massas patrimoniais unificadas para a persecução de certo escopo
confere ao patrimônio ampla potencialidade funcional, permitindo que possa servir para
a realização das mais variadas finalidades. Tendo em vista que o patrimônio segregado
pode ter por objetivo essencial tutelar interesses outros que não os de seu titular, perde
relevância o suporte subjetivista para a determinação do regime jurídico que lhe é
aplicável.

A titularidade não funciona, nos casos de patrimônio segregado, como expediente de
atribuição de poderes ao titular do direito em benefício próprio. Ao revés, a titularidade é
conferida para a realização do fim que unifica a massa patrimonial autônoma. Em virtude
disto, nem todas as normas pertinentes à titularidade como meio de promoção dos
interesses do titular devem ser aplicadas à titularidade atribuída para o alcance de um
fim, na medida em que, muito embora haja a utilização da mesma estrutura pelo
legislador – titularidade – as funções a que se destinam se afiguram inteiramente
diversas, quais sejam, respectivamente, a tutela dos interesses do sujeito e a

Indenização devida "ao fundo de investimento": qual
quotista vai ser contemplado, o atual ou o da data do

dano?

Página 3



viabilização da consecução do escopo.

Observe-se, nesta direção, que o fato de o patrimônio destacado não se destinar ao
atendimento dos interesses de seu titular, mas à finalidade que o unifica, traduz
profunda alteração qualitativa, qual seja, os interesses do sujeito só serão tutelados se e
enquanto tiverem pertinência com o escopo do patrimônio afetado.

Saliente-se que o escopo unificador da massa patrimonial autônoma pode coincidir com
a promoção dos interesses do titular do patrimônio. A técnica da segregação patrimonial,
precisamente pela potencialidade funcional que encerra, serve a tutelar interesses
vários, inclusive os do sujeito do patrimônio. Entretanto, os interesses do titular são
promovidos porque integram o escopo da afetação, não já em virtude da titularidade.
Por isso, embora possa haver uma coincidência entre os interesses do titular e o fim
perseguido, tal não esmorece a profunda mudança dogmática proporcionada com a
técnica da segregação patrimonial, a saber, a funcionalização da titularidade a serviço do
escopo a ser atingido.

Dessa forma, o mecanismo da separação patrimonial implica a funcionalização da
titularidade, de sorte que o exercício do direito não deve se dar em benefício de seu
titular, mas em atenção aos interesses que justificam a segregação do patrimônio.
Note-se que a administração do patrimônio separado pode ser confiada a outrem que
não o seu titular. 10

Sublinhe-se, ao propósito, que, muito embora a técnica do patrimônio separado acabe
por alterar funcionalmente a titularidade, pode haver hipóteses de titularidade a conta
de outrem ou para a realização de determinado escopo mesmo fora dos casos de
separação patrimonial. Trata-se do que se pode denominar titularidade fiduciária, em
que a atribuição de poderes ao titular do direito ocorre não em atenção aos seus
interesses, mas para a consecução de certa finalidade.

O direito sob titularidade fiduciária não se destina ao atendimento dos interesses de seu
titular, mas a determinada finalidade. Verifica-se expressiva alteração qualitativa, em
que os interesses do sujeito só serão tutelados se e enquanto tiverem pertinência com o
fim da atribuição do direito, a denotar mudança de paradigma do sujeito para o escopo,
da consideração subjetivista de pertença para a finalidade desempenhada pelo direito
sob titularidade fiduciária.

O exame dos patrimônios de afetação, que se valem do expediente da titularidade
fiduciária, deve ser realizado com desprendimento em relação aos interesses do sujeito
que o titulariza justamente pela funcionalização dessa situação de pertença à realização
do escopo unificador, que possui papel proeminente na tarefa de qualificação e de
exame do merecimento de tutela do patrimônio separado.

É de se admitir, assim, a proteção do patrimônio separado a favor, independentemente
ou mesmo contra os interesses de seu sujeito. A titularidade não irá determinar o tipo de
tutela a ser conferida, mas, ao reverso, o fim a que se destina atrairá a disciplina jurídica
pertinente ao patrimônio afetado. Por conseguinte, não importa perquirir quem é o
titular do patrimônio separado, mas a qual escopo se volta.

Tendo em conta a instrumentalidade da titularidade para o alcance do escopo unificador
da massa patrimonial autônoma, o titular do patrimônio separado, ou quem o
administre, não se mostra livre para, relativamente aos direitos integrantes do
patrimônio segregado, praticar os atos que bem entender, mas, ao revés, deve atentar
para a finalidade da afetação e buscar promovê-la da melhor maneira possível. Dessa
forma, a finalidade unificadora da universalidade patrimonial segregada condiciona a
conduta do sujeito que a titulariza, ou daquele que a administra, o qual tem o
poder-dever de agir para promover o fim que unifica aludido patrimônio.

Sublinhe-se que o núcleo patrimonial autônomo, para que possa alcançar o escopo que o
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unifica sem interferências externas, é vocacionado a garantir exclusivamente as dívidas
pertinentes ao fim que persegue. 11 Não quer isto dizer, contudo, que se distinguem os
patrimônios afetados pela diversa responsabilidade a que se encontram submetidos. O
elemento diferenciador constitui o fim a que se destinam, o qual justifica a unificação e a
consequente criação de universalidade de direito. Mas o eficiente alcance de tal
finalidade só poderá ocorrer se houver separação jurídica da massa patrimonial,
traduzida na responsabilidade somente por dívidas pertinentes ao fim ensejador da
separação. Daí a diversa responsabilidade ser efeito e não causa da segregação
patrimonial.

O fato de o patrimônio especial garantir com exclusividade os credores relacionados ao
escopo a que se destina constitui eficiente mecanismo jurídico para assegurar, da
maneira mais plena possível, a realização da finalidade que enseja a segregação
patrimonial, haja vista que tem como importante e fundamental consequência blindar o
patrimônio separado das vicissitudes atinentes ao patrimônio geral. Assim, o patrimônio
autônomo responde tão somente pelas suas próprias dívidas, vale dizer, pelos débitos
oriundos da persecução do fim a que se destina. 12

Por tudo isso, somente a lei pode estipular os principais efeitos oriundos da separação
patrimonial, já que, em particular, a universalidade patrimonial autônoma (a) constitui,
em si mesma, centro autônomo de imputação objetiva composto por situações jurídicas
subjetivas ativas unificadas idealmente; (b) condiciona a conduta de seu titular, o qual
deve agir com diligência para a persecução do escopo que a unifica, de modo que a
titularidade se encontra funcionalmente vinculada ao fim do patrimônio segregado; (c)
serve de garantia somente aos credores relacionados à finalidade que a unifica; e (d)
torna possível a existência de relação jurídica “entre os patrimônios” titularizados por um
mesmo sujeito. 13

Pode-se verificar, do exposto, que os elementos essenciais dos fundos de investimento
correspondem à técnica da separação patrimonial, a qual, por isso mesmo, deve nortear
o intérprete na busca da disciplina aplicável à espécie.

Com efeito, (a) a possibilidade de alteração dos bens integrantes do fundo, (b) a
inexistência de pretensão dos quotistas relativamente a qualquer elemento do fundo
individualmente considerado, (c) a vinculação do titular do fundo ou daquele que o
administra à persecução das finalidades do fundo, (d) a circunstância de os bens do
fundo serem os primeiros ou os únicos a responder pelas obrigações contraídas, (e) a
impossibilidade de os quotistas solicitarem a divisão dos bens do fundo, são elementos
presentes em todos os fundos de investimento, que justamente são pertinentes ao
instituto do patrimônio separado.

A noção de patrimônio conjugada com a de titularidade fiduciária, ou com o exercício
desta titularidade a cargo de terceiro, confere a necessária versatilidade de que precisam
os fundos para se tornarem mecanismos eficientes de gestão de capital.

Daí a inadequação das disposições relativas ao condomínio para explicar o complexo
fenômeno jurídico dos fundos de investimento. Destaque-se, nesta esteira, que a Lei
8.668/1993, atinente aos fundos de investimento imobiliário, vale-se da palavra
condomínio de maneira atécnica, pois, a rigor, existe uma comunhão de interesses, não
já pluralidade de titulares do patrimônio: o patrimônio é titularizado, em caráter
fiduciário, pela administradora. Os quotistas são titulares de cotas que lhes dão direito
pessoal a auferir determinada expressão econômica relativa ao patrimônio do fundo.

De outra parte, nos fundos em que os quotistas são os titulares do patrimônio, existindo
pluralidade de quotistas, haverá comunhão sobre o patrimônio, não já condomínio, vez
que a universalidade é insuscetível de ser objeto de direito de propriedade, o que
explica, mais uma vez, as distorções na tentativa de aplicação da disciplina reservada ao
condomínio ordinário ou edilício aos fundos de investimento. A titularidade do fundo de
investimento, se plural ou singular, não altera a sua qualificação jurídica como
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patrimônio separado.

Os fundos de investimento, assim, constituem patrimônio especial, e podem revestir,
basicamente, dois tipos de estrutura, a saber, universalidade patrimonial de titularidade
da administradora ou universalidade patrimonial de titularidade dos quotistas. Cuida-se
de patrimônio autônomo, que não se confunde com o patrimônio geral dos quotistas ou
da administradora. Os fundos de investimento titularizados pela administradora, que não
constituem, à evidência, comunhão sobre o patrimônio, vez que a titularidade é
exclusiva, se valem dos expedientes da separação patrimonial e da titularidade
fiduciária.

Já os fundos titularizados pelos quotistas, normalmente em comunhão, constituem
patrimônio separado, em que a titularidade dos quotistas é funcionalizada à persecução
do escopo do fundo, mas o exercício dessa titularidade, nos termos da legislação em
vigor, fica atribuído à instituição administradora, cuja atuação vincula a coletividade dos
quotistas, de sorte que avultam aqui as técnicas do patrimônio separado e da gestão do
patrimônio por terceiro.

Cabe ainda ressaltar que as corriqueiras referências a patrimônio “do fundo” ou a
atuação em nome “do fundo” não querem significar que este constitua pessoa jurídica ou
aquilo que se costuma entender por ente despersonalizado, mas querem simplesmente
destacar a disciplina própria a que está sujeita o patrimônio separado, que independe de
quem o titulariza, o que explica a referência sempre ao fundo e não ao seu sujeito. O
fundo de investimento, em definitivo, integra a teoria dos bens, consistindo em objeto
de direito.

Portanto, os fundos de investimento configuram patrimônio separado titularizado pelos
quotistas ou pela administradora. No primeiro caso, a gestão do patrimônio fica a cargo
de terceiro, que deve diligenciar para a realização do escopo do fundo. As cotas, nesta
situação, representam a fração ideal do patrimônio do fundo. 14 No segundo caso, a
administradora tem a titularidade fiduciária do patrimônio do fundo, devendo geri-lo em
atenção ao fim a que se destina. Nesta hipótese as cotas traduzem direito à participação
na expressão econômica do patrimônio do fundo.
2.1 Patrimônio separado titularizado fiduciariamente pela administradora: fundos de
investimento imobiliário

O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) encontra-se regulado na Lei 8.668, de
25.06.1993, cujo art. 1.º dispõe que o FII não tem personalidade jurídica e se
caracteriza pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de
Valores Mobiliários, na forma da Lei 6.385, de 07.12.1976, os quais devem ser
destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. 15

O FII constitui instrumento de desenvolvimento do mercado imobiliário, vez que aloca
recursos neste setor, além de viabilizar a participação de médios e pequenos
investidores, que, de outra forma, não conseguiriam realizar investimentos imobiliários
diretamente. 16

Nos termos do art. 6.º da Lei 8.668/1993, o “patrimônio do Fundo será constituído pelos
bens e direitos adquiridos pela instituição administradora, em caráter fiduciário”. A
atividade empreendida pelo FII se vale, desta feita, da estrutura da titularidade
fiduciária. 17 Atribui-se à administradora 18 do fundo a titularidade fiduciária dos bens
objeto do investimento para a realização dos negócios que lhe são pertinentes, de molde
a viabilizar a eficiente administração dos recursos captados para o fundo. A gestão deve
ser efetuada com vistas à obtenção dos melhores rendimentos ao patrimônio do fundo,
além de ter de observar o regulamento deste, as normas da Comissão de Valores
Mobiliários e a legislação em vigor. 19 Sublinhe-se que a circunstância de a
administradora figurar como proprietária possibilita que promova as operações relativas
à gestão – inclusive alienação de ativos –, com a agilidade exigida pela dinâmica do
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mercado, 20 tutelando, assim, de forma mais eficiente os interesses dos investidores.

Os investidores são os quotistas, isto é, aqueles que, ao alocarem recursos no FII,
adquirem, em contrapartida, cotas representativas do direito à participação na
significação econômica do patrimônio do fundo. 21 Note-se que o quotista não tem
direito a uma parte ideal de cada bem que compõe o patrimônio pertinente ao fundo, 22

haja vista se referir sua cota ao direito à expressão econômica do patrimônio em si
considerado. Conseguintemente, o resgate de cotas implica a entrega ao quotista de
valor correspondente à proporção da sua cota relativamente ao valor do patrimônio do
fundo. Em virtude disto, o administrador encontra-se livre para decidir de que forma
dispor de parte ou de algum dos ativos do fundo para obter a significação econômica da
cota do investidor que solicita o resgate. 23

Dito diversamente, no FII não há um condomínio dos quotistas em relação a cada bem
integrante do patrimônio do fundo. Sequer há condomínio relativamente ao patrimônio
do fundo, uma vez que este é titularizado, exclusivamente, pela administradora. As
quotas, que são valores mobiliários, representam a parcela econômica atribuível a cada
quotista em relação ao valor do patrimônio do fundo. Não há que se falar, assim, em
direito dos quotistas aos bens integrantes do patrimônio do fundo, na medida em que o
direito que possuem, traduzido em suas cotas, concerne à expressão pecuniária do
patrimônio em si considerado. Cuida-se de direito pessoal, incorporado em um valor
mobiliário, à obtenção dos resultados oriundos da gestão do patrimônio na proporção
representada pela cota.

Destaque-se, neste sentido, que o quotista do Fundo de Investimento Imobiliário não é
responsável por qualquer obrigação legal ou contratual no que concerne aos imóveis e
empreendimentos integrantes do fundo, tendo, contudo, a obrigação de pagar o valor
integral das cotas subscritas. 24

O patrimônio, precisamente por constituir universalidade de direito, apresenta conteúdo
variável, de tal sorte que o montante pecuniário atribuível a cada cota pode ser maior ou
menor, dependendo de quantos e quais elementos integram o patrimônio do fundo em
determinado momento.

Vale ressaltar que o patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário, precisamente por
traduzir patrimônio segregado titularizado pela administradora, não sofre as vicissitudes
pertinentes ao patrimônio geral desta. 25 Oportuno, neste passo, transcrever o que
dispõe o art. 7.º da Lei 8.668/1993:

“Art. 7.º Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento
Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da
instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com
o patrimônio desta, observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições:

I – não integrem o ativo da administradora;

II – não respondam direta ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição
administradora;

III – não componham a lista de bens e direitos da administradora, para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial;

IV – não possam ser dados em garantia de débito de operação da instituição
administradora;

V – não sejam passíveis de execução por quaisquer credores da administradora, por
mais privilegiados que possam ser;

VI – não possam ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis.

1.º No título aquisitivo, a instituição administradora fará constar as restrições
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enumeradas nos incisos I a VI e destacará que o bem adquirido constitui patrimônio do
Fundo de Investimento Imobiliário.

2.º No registro de imóveis serão averbadas as restrições e o destaque referido no
parágrafo anterior.

3.º A instituição administradora fica dispensada da apresentação de certidão negativa de
débitos, expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, e da Certidão Negativa
de Tributos e Contribuições, administrada pela Secretaria da Receita Federal, quando
alienar imóveis integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário.” 26

Verifica-se que o legislador unificou as situações jurídicas ativas relativas ao fundo,
criando nova universalidade de direito, que convive ao lado do patrimônio geral da
administradora. Em atenção ao fato de que a titularidade do patrimônio separado é
funcionalizada ao escopo que o unifica, o legislador, no art. 11, § 4.º, da Lei
8.668/1993, determinou que a “sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel
integrante de patrimônio de Fundo de Investimento Imobiliário não constitui
transferência de propriedade”. Não importa, com efeito, a quem cabe a titularidade, vez
que esta é instrumental ao fim, de tal sorte que a mudança do sujeito de direito não
atrai as normas de transmissão da propriedade, precisamente pela desimportância da
mutação subjetiva. Por outras palavras, na medida em que a titularidade é para a
realização do escopo e não para a promoção dos interesses do titular, a mudança deste
não é relevante, haja vista o escopo permanecer inalterado.

A administradora responde, com seu patrimônio geral, por má gestão, gestão temerária,
conflito de interesses, descumprimento do regulamento do fundo ou de determinação da
assembleia de quotistas. 27 Tais ilícitos alcançam o patrimônio geral da administradora
justamente por se referirem à sua conduta desidiosa, em contrariedade à finalidade da
afetação, de modo que esta responsabilização constitui mecanismo de ressarcimento,
pelo seu patrimônio geral, das perdas sofridas pelo fundo.

Observe-se, ainda, a preocupação do legislador em determinar a devida publicidade à
constituição do patrimônio segregado, tendo em conta a necessária proteção dos
credores, os quais devem conhecer o patrimônio que garante seus créditos, consoante
se depreende dos §§ 1.º e 2.º do art. 7.º da Lei 8.668/1993, acima transcritos.

Portanto, no que tange aos fundos de investimento imobiliário, a técnica da segregação
patrimonial salvaguarda os ativos abrangidos pelo fundo da responsabilidade pelas
dívidas decorrentes dos demais negócios da administradora. Opera-se, assim, a
blindagem do patrimônio do fundo, de modo que o retorno financeiro dos investimentos
por seu intermédio realizados se sujeita somente aos riscos do empreendimento
imobiliário em que houve o aporte de recursos, sem que haja qualquer abalo em razão
de perdas financeiras resultantes de outras atividades da administradora. E a técnica da
titularidade fiduciária vincula a administradora a agir conforme a finalidade a que se
destina o patrimônio do fundo, devendo sua gestão promover, da melhor forma possível,
o escopo que justificou a unificação da massa patrimonial autônoma.
2.2 Patrimônio separado titularizado pelos quotistas e gerido pela administradora:
fundos de investimento regulados pela IN CVM 409/2004

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) constitui autarquia federal, isto é, pessoa
jurídica de direito público integrante da administração indireta, vinculada ao Ministério
da Fazenda. 28 A CVM tem a função de fiscalizar e regulamentar, nos limites legais, o
funcionamento do mercado de valores mobiliários. 29 Confira-se o disposto no art. 8.º da
Lei 6.385/1976:

“Art. 8.º Compete à Comissão de Valores Mobiliários:

I – regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário
Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na Lei de Sociedades por
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Ações;

II – administrar os registros instituídos por esta Lei;

III – fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores
mobiliários, de que trata o art. 1.º, bem como a veiculação de informações relativas ao
mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados;

IV – propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de
preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos
intermediários do mercado;

V – fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não
apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo
obrigatório.”

Dentro de sua competência normativa, 30 a CVM emitiu a IN 409/2004, que regula a
“constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos
fundos de investimento” (art. 1.º). Em seu art. 2.º dispõe que o “fundo de investimento
é uma comunhão de recursos, constituída sob a forma de condomínio, destinado à
aplicação em títulos e valores mobiliários, bem como em quaisquer outros ativos
disponíveis no mercado financeiro e de capitais, observadas as disposições desta
Instrução”.

Consoante se ressaltou, a alusão a condomínio, tecnicamente, é imprecisa, vez que, a
rigor, não se está a tratar do condomínio regulamentado no Código Civil
(LGL\2002\400), referente à comunhão da propriedade, mas da cotitularidade de um
patrimônio, vale dizer, de uma comunhão sobre uma universalidade de direito.

A IN CVM 409/2004 cuida dos fundos de investimento titularizados pelos quotistas, os
quais podem adotar a estrutura de comunhão sobre um patrimônio. Nesta hipótese, os
quotistas são titulares, em conjunto, da massa patrimonial autônoma destinada à
consecução dos objetivos do fundo, sem que, por outro lado, possam geri-la – restrita
sua participação a deliberar assuntos de especial gravidade 31 –, cabendo tal mister à
instituição especializada, autorizada pela CVM para a realização deste tipo de atividade.
32 Aludido patrimônio encontra-se separado dos patrimônios pessoais dos quotistas,
tampouco se confundindo, à evidência, com o patrimônio da administradora.

Por se tratar de universalidade patrimonial, o conteúdo dos bens destinados ao fundo
pode se alterar, se expandindo ou se comprimindo, de modo que os riscos da atividade
desenvolvida pela administradora na realização da finalidade do fundo são dos quotistas,
titulares do patrimônio. A administradora responde por má gestão, por violação da lei,
do regulamento do fundo 33 e das demais normas aplicáveis. Ausente ilícito praticado
pela administradora – ou por responsável pela gestão ou guarda dos bens do fundo –,
eventuais prejuízos que os quotistas tenham com o fundo são por estes exclusivamente
suportados. 34

Note-se que quando a estrutura do patrimônio titularizado pelos quotistas é utilizada, de
ordinário a responsabilidade dos quotistas não está adstrita ao aporte que efetuaram por
ocasião da subscrição das cotas, mas alcança o patrimônio pessoal destes. Quer isto
dizer que se a gestão do patrimônio do fundo gerar resultados deficitários, os
patrimônios pessoais dos quotistas respondem subsidiariamente pelas dívidas, de sorte
que se está diante de separação patrimonial imperfeita, em que o patrimônio geral
também responde pelas dívidas atinentes ao patrimônio segregado. 35

Aduz-se a separação patrimonial imperfeita ou relativa por oposição à separação
patrimonial dita perfeita ou absoluta. Na separação imperfeita, se os bens do patrimônio
especial não forem suficientes à satisfação dos credores que lhes são pertinentes, estes
podem excutir os direitos constantes do patrimônio geral. Os credores do patrimônio
geral, por outro lado, não poderão se valer dos bens integrantes do patrimônio especial.
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36

Dito diversamente, em se tratando de separação patrimonial perfeita, o patrimônio
geral, isto é, aquele que não encontra unificação em um fim especial, mas em atenção à
unidade subjetiva das relações jurídicas, mostra-se insensível às vicissitudes atinentes
ao especial. Neste caso, o liame existente entre os patrimônios geral e especial se
restringe ao vínculo extrínseco de pertencerem ao mesmo titular. O patrimônio geral,
entretanto, a depender do tipo de afetação patrimonial criada pela lei, pode ter
responsabilidade subsidiária em relação aos débitos pertinentes ao patrimônio separado,
a denotar autonomia patrimonial imperfeita. 37

Vale ressaltar que a separação patrimonial imperfeita não é ontológica aos fundos de
investimento titularizados pelos quotistas, de modo que a utilização conjunta das
técnicas do patrimônio separado de titularidade dos quotistas e da separação imperfeita,
nos termos da legislação em vigor, afigura-se fruto de opção legítima, não já de
imperativo técnico. Ou seja, pode-se perfeitamente conceber um fundo titularizado pelos
quotistas, mas que tenha uma blindagem patrimonial perfeita, de sorte que os
patrimônios pessoais dos quotistas não seriam atingidos em caso de o fundo ficar
deficitário.

Consoante se ressaltou, muito embora o patrimônio do fundo seja titularizado pelos
quotistas, estes não podem administrá-lo diretamente, cabendo tal função à instituição
especializada, que, evidentemente, deve se sujeitar, na gestão do patrimônio, ao
disposto no regulamento do fundo e ao deliberado pelos quotistas na assembleia geral. A
instituição administradora terá poderes para, nos termos do regulamento do fundo e da
legislação em vigor, vincular a coletividade dos quotistas, agindo em nome “do fundo”
com vistas à realização da finalidade que justificou sua criação. 38

Ao agir em nome “do fundo”, a administradora, a rigor, vincula não um novo ente nas
relações jurídicas que entabula, mas a coletividade dos quotistas, que sofrerão as
consequências patrimoniais dos atos praticados pela administradora na sua atividade de
gestão do fundo. 39

Em outras palavras, os efeitos jurídicos da atuação da administradora recairão no
patrimônio separado do fundo e no patrimônio de cada consorte individualmente
considerado, independentemente de específica anuência dos quotistas ou de estes
comporem a coletividade no momento em que a administradora agiu.

Para o mecanismo de gestão do patrimônio separado por terceiro, não importa quem ou
quantos titularizam o patrimônio do fundo. A individuação dos quotistas ocorrerá, por
exemplo, quando for necessário excutir os patrimônios particulares por força de uma
execução por dívidas “em face do fundo” deficitário, ocasião em que será preciso
averiguar quem, naquele momento, é quotista.

Assim, os fundos de investimento regulados pela IN CVM 409/2004 configuram
patrimônio separado titularizado pelos quotistas, sendo a administração de tal
patrimônio confiada a terceiro. Os quotistas, na medida em que são titulares da
universalidade patrimonial, titularizam, à evidência, os bens que a integram e enquanto
a esta pertencerem. A mutabilidade dos bens do fundo está a cargo da administradora, à
qual é atribuído, nos termos do regulamento e da legislação em vigor, o poder de gerir a
universalidade patrimonial autônoma, para a realização do fim a que se destina.

Consoante já se verificou, a titularidade dos quotistas funcionaliza-se ao escopo da
separação patrimonial, sendo seus interesses atendidos na medida de sua coincidência
com a finalidade que unificou o patrimônio separado. Note-se que a realização do fim a
que se destina o patrimônio do fundo é incompatível com a atribuição aos quotistas de
pretensão sobre elementos que o integram individualmente considerados. Por isso
mesmo, a titularidade sobre os bens pertencentes ao patrimônio do fundo não
possibilita, precisamente em razão de sua funcionalização à implementação do escopo
deste, que haja qualquer tipo de pretensão dos quotistas relativamente aos elementos
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do fundo em si mesmos considerados. Nesta esteira, o resgate de cotas significa a
entrega ao quotista de valor correspondente à proporção de sua cota em relação ao
valor do patrimônio do fundo, encontrando-se o administrador livre para decidir de que
forma dispor de parte ou de alguns ativos do fundo para obter o valor da cota do
investidor que solicita o resgate.
3. INDENIZAÇÃO DEVIDA “AO FUNDO DE INVESTIMENTO”: QUAL QUOTISTA VAI SER
CONTEMPLADO, O ATUAL OU O DA DATA DO DANO?

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a solução jurídica para esta questão independe
da estrutura adotada pelo fundo de investimento, a saber, titularidade pelos quotistas ou
pela administradora. Assim sendo, independentemente da estrutura, há que se
identificar o tipo de dano com vistas a se determinar se o ressarcimento deste deve se
reverter aos quotistas atuais ou àqueles da data do evento danoso.

No que tange aos danos ocasionados ao patrimônio do fundo, há que se diferenciar duas
hipóteses principais, quais sejam: (a) danos ao patrimônio do fundo derivados de atos
de terceiros, que fazem parte do risco da atividade desenvolvida, isto é, que se
relacionam ao escopo unificador da massa patrimonial do fundo, não sendo imputáveis à
má-administração; (b) danos ao patrimônio do fundo que não se relacionam ao risco de
sua atividade, ao fim a que se destina, decorrentes, por exemplo, da má gestão da
administradora.

A finalidade do patrimônio segregado, no caso do fundo, consiste justamente na
obtenção de rendimentos mediante aporte de recursos em determinadas atividades ou
setores, relacionados ao objeto do fundo. A atuação “do fundo” com vistas a realizar o
escopo a que se dirige, dessa forma, envolve riscos, que são suportados pelos quotistas,
os quais não têm direito a uma remuneração certa, nem mesmo ao retorno do capital
que utilizaram para subscrever suas cotas. E, caso titularizem o patrimônio do fundo, os
riscos podem ainda contaminar o patrimônio pessoal dos quotistas.

Os danos ocasionados pelos terceiros por ocasião da persecução do escopo do fundo
inserem-se nos riscos próprios da atividade de gestão a que se submetem os quotistas.
A elasticidade é uma característica inerente à universalidade patrimonial, de modo que
ao subscrever as cotas o quotista é informado das oscilações que podem ocorrer, para o
bem e para o mal. Como são oscilações normais, esperadas, próprias do risco do negócio
assumido pelos quotistas, eventual indenização que o terceiro venha a prestar deve
contemplar o quotista atual, não o pretérito. Os benefícios econômicos que daí
decorrerão ao quotista atual advêm de sua titularidade sobre o patrimônio do fundo ou
de sua pretensão pessoal a haver rendimentos do patrimônio do fundo, no caso de
titularidade fiduciária da administradora do fundo.

Em virtude de o patrimônio do fundo constituir universalidade de direito, aqueles que
têm direitos sobre o patrimônio, decorram tais direitos da titularidade ou de pretensão
pessoal ao rendimento deste, só podem se beneficiar daquilo que estiver no patrimônio e
enquanto nele estiver. Não importa se o que acabou de ingressar no patrimônio deve-se
a fatos pretéritos, pois da noção mesma de universalidade decorre que o fato gerador do
ingresso de uma situação ativa na universalidade não importa para fins de utilização pelo
credor, como regra geral, salvo exceções legais.

Dessa forma, o ressarcimento que integrará o patrimônio “do fundo”, por se relacionar
ao fim perseguido por este, irá contemplar os quotistas atuais do fundo. Aqueles que não
são mais quotistas não podem ter nenhum tipo de pretensão; o direito deles recaía
sobre uma universalidade, não sobre uma situação subjetiva individualizada. Se
determinada situação subjetiva foi indevidamente subtraída da universalidade no regular
exercício da atividade de realização do fim a que se destina, sua posterior inclusão vai
beneficiar os atuais titulares, não os pretéritos, sob pena de violação da ideia de
universalidade e de interferir indevidamente nos riscos atribuídos e assumidos pelos
quotistas, inerentes ao mecanismo do fundo.
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O titular de um direito sobre a universalidade patrimonial do fundo se satisfaz nos
elementos desta se e enquanto a esta pertencerem, sem que tenham qualquer tipo de
pretensão relativamente a tais elementos individualmente considerados. Diante disto, o
ex-quotista não pode haver nenhum tipo de pretensão sobre a futura indenização
pertinente ao risco do negócio, sobre as oscilações que podem ocorrer no patrimônio do
fundo. Enquanto foi titular, seu direito foi plenamente atendido, qual seja: se beneficiar
dos elementos de uma universalidade, se e enquanto a esta pertencerem. De outra
parte, o atual quotista pode se valer deste novo elemento da universalidade, como
decorrência de legítimo direito seu: ele não está se apropriando de nada do ex-quotista,
justamente porque o seu direito sobre a universalidade o legitima a se beneficiar de tudo
quanto nela ingresse.

Em relação à segunda hipótese, isto é, aos danos causados, por exemplo, por conduta
imputável à administradora, por se tratar de inadimplemento que não se relaciona à
finalidade do fundo, escapando, por isso mesmo, aos riscos inerentes e normais do
fundo, o ressarcimento posterior deve beneficiar os quotistas da época do dano. Aludido
inadimplemento, de fato, não constitui causa legítima a influir na elasticidade do
patrimônio do fundo, vez não dizer respeito aos riscos próprios da realização do escopo
deste.

Repita-se: a noção de universalidade patrimonial traz ínsita a possibilidade de
modificação de seu conteúdo, a qual, por isso mesmo, é dotada de elasticidade. Não
importa se a diminuição dos elementos da universalidade foi indevida, desde que se
relacione ao escopo da separação patrimonial, de modo a ser oponível aos seus titulares.
Os atuais quotistas é que se beneficiarão do retorno e sofrerão a perda das situações
jurídicas, não importa qual a causa da aquisição ou da perda, desde que relacionadas à
finalidade perseguida pelo fundo, inserindo-se, conseguintemente, nos riscos a que se
submete. De outra parte, danos provocados ao patrimônio do fundo que não se
relacionam ao escopo deste não podem legitimamente serem postos na conta da
elasticidade que é própria da universalidade patrimonial. Por isso mesmo, os quotistas
da época do dano é que devem, em última análise, serem contemplados com o
ressarcimento.

A unificação de situações jurídicas e sua elevação a objeto autônomo de direito ocorre
para a realização de determinada finalidade, a qual constitui o parâmetro de
merecimento de tutela dos atos praticados. Todos os negócios entabulados para a
persecução do fim podem legitimamente alterar o conteúdo da universalidade,
aumentando-o ou diminuindo-o, o que importa tão somente para o quotista atual. Por
outro lado, todos os negócios que escapem ao escopo da unificação não podem alterar
legitimamente o conteúdo do fundo, de sorte que a recomposição deste deve se reverter
aos quotistas da época do dano.

Com efeito, o ilícito praticado pela administradora não se confunde com gestão normal
do patrimônio sujeita a variações positivas e negativas. Ressarcir os quotistas atuais
seria transferir aos pretéritos ônus que não assumiram, bem como agraciar os atuais
com vantagem patrimonial indevida, vez que não decorrente do bom êxito das
atividades do fundo. A indenização devida pela administradora ao patrimônio “do fundo”
em virtude de sua má gestão deve reverter aos quotistas da época de sua má gestão, na
medida em que escapa do objeto do fundo, e dos riscos atribuídos aos quotistas, só
devendo beneficiar aqueles que foram vítimas do ilícito praticado.

De outro modo, os quotistas atuais experimentariam enriquecimento sem causa, haja
vista que receberiam ganho patrimonial que não se vincula ao êxito dos investimentos
do fundo, mas a ressarcimento de dano que não sofreram, ao passo que os quotistas
pretéritos, cujo dano fundamentou o ressarcimento, restariam desamparados. Assim, os
quotistas da época em que o dano foi perpetrado é que devem ser ressarcidos, sob pena
de suportarem dano que não decorre dos riscos próprios da atividade do fundo, mas de
ilícito praticado pela administradora.
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Sublinhe-se, por derradeiro, que fosse o fundo de investimento sujeito, a indenização se
reverteria, indubitavelmente, para ele, de modo a contemplar, sempre, os quotistas
atuais. Entretanto, sendo o fundo de investimento patrimônio separado, a solução para
esta questão deve considerar, necessariamente, o regime jurídico próprio das
universalidades, qual seja, variações que se relacionam ao escopo da afetação devem
ser suportadas pelos quotistas atuais, não importa se relativas ao ressarcimento de
danos, vez que oriundas da persecução da finalidade unificadora do fundo; variações que
não se relacionam à busca do fim da separação patrimonial não podem ser reputadas
legítimas, não podendo ser computadas na elasticidade do conteúdo da universalidade,
de forma que devem ser revertidas aos quotistas pretéritos, da época do dano.

Portanto, a noção de universalidade permite explicar (a) a razão pela qual,
independentemente da causa de entrada ou saída de bens do patrimônio do fundo,
desde que relacionada à finalidade perseguida por este, a alteração do conteúdo do
fundo só importa ao quotista atual, bem como (b) a razão pela qual determinados danos
perpetrados ao patrimônio do fundo não são revertidos em benefícios dos quotistas
atuais, haja vista que, sendo o escopo da afetação o parâmetro dos atos que podem
legitimamente alterar o conteúdo da universalidade, devendo todos os demais atos
serem rechaçados, a recomposição destes escapa à noção de universalidade, revertendo,
assim, aos quotistas pretéritos.

1. “Os fundos de investimento correspondem a uma actividade de intermediação
financeira que facilita a intersecção entre a procura e a oferta de capital. (…). A criação
de fundos de investimento tem em vista a subtracção de recursos económicos ao
consumo imediato e a sua destinação à produção de nova riqueza” (TOMÉ, Maria João
Romão Carreiro Vaz. Fundos de investimento mobiliários abertos. Coimbra: Almedina,
1997. p. 11).
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elegerá outra instituição financeira para sucedê-lo. Em tais casos, a propriedade
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autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade
jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente,
ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e
autonomia financeira e orçamentária”.

29. Acerca das atribuições da CVM, vejam-se, na doutrina, DUBEUX, Julio Ramalho. A
Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do mercado de
capitais brasileiro. Porto Alegre: Safe, 2006. p. 34-38; ROCHA, Bolívar B. M. O poder
normativo de órgãos da administração: o caso da Comissão de Valores Mobiliários.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 64. São Paulo:
Malheiros, 1986. p. 47-68.

30. Sobre a função normativa da CVM, confira-se EIZIRIK, Nelson et al, op. cit., p.
248-253.

31. Art. 47 da IN CVM 409, de 18.08.2004: “Compete privativamente à assembleia geral
de cotistas deliberar sobre: I – as demonstrações contábeis apresentadas pelo
administrador; II – a substituição do administrador, do gestor ou do custodiante do
fundo; III – a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do fundo;
IV – o aumento da taxa de administração; V – a alteração da política de investimento do
fundo; VI – a emissão de novas cotas, no fundo fechado; VII – a amortização de cotas,
caso não esteja prevista no regulamento; e VIII – a alteração do regulamento”.

32. Art. 3.º da IN CVM 409, de 18.08.2004: “O fundo será constituído por deliberação de
um administrador que preencha os requisitos estabelecidos nesta Instrução, a quem
incumbe aprovar, no mesmo ato, o regulamento do fundo. Parágrafo único. Podem ser
administradores de fundo de investimento as pessoas jurídicas autorizadas pela CVM
para o exercício profissional de administração de carteira, nos termos do art. 23 da Lei
n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976”.

33. Art. 6.º da IN CVM 409, de 18.08.2004: “O fundo será regido pelo regulamento,
devendo divulgar suas principais características ao público através de um prospecto
elaborado em conformidade com o disposto na Seção V do Capítulo III, ressalvado o
disposto no art. 110, inciso II desta Instrução”.
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34. Nesta direção, cf. STUBER, Walter Douglas. A nova regulamentação dos fundos de
investimento. RDB 27/309 . São Paulo: Ed. RT, jan.-mar. 2005. Na lição de Maria João
Romão Carreiro Vaz Tomé: “(…) 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” (op. cit., p. 57).

35. V. art. 13 da IN CVM 409/2004: “Os cotistas responderão por eventual patrimônio
líquido negativo do fundo”. Cf. também art. 30 da IN CVM 409/2004.

36. SILVA, João Gomes da. Herança e sucessão por morte. Lisboa: Universidade
Católica, 2002. p. 146-147.

37. Acerca da noção de separação patrimonial imperfeita, cf. OLIVA, Milena Donato, op.
cit., p. 240-241.

38. “O contrato de administração tem como consequência uma autonomização entre a
posição do proprietário dos bens e a do administrador. Nesta perspectiva, o instituto dos
fundos comuns de investimento permite a obtenção de uma ampla dissociação entre a
propriedade e o contrôlo da riqueza, entre a propriedade e a legitimação” (TOMÉ, Maria
João Romão Carreiro Vaz, op. cit., p. 119).

39. Art. 56 da IN 409/2004, de 18.08.2004: “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. § 1.º O administrador
poderá contratar, em nome do fundo, os seguintes serviços, com a exclusão de
quaisquer outros não listados: I – a gestão da carteira do fundo; II – a consultoria de
investimentos; III – as atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos
e valores mobiliários; IV – a distribuição de cotas; V – a escrituração da emissão e
resgate de cotas; VI – custódia de títulos e valores mobiliários e demais ativos
financeiros; e VII – auditoria independente. § 2.º Gestão da carteira do fundo é a gestão
profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos títulos e valores mobiliários
dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como
administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, tendo o gestor poderes para
negociar, em nome do fundo de investimento, os referidos títulos e valores mobiliários”.
Art. 57 da IN CVM 409, de 18.08.2004: “A contratação de terceiros devidamente
habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços de administração, conforme
mencionado no art. 56, é faculdade do fundo, sendo indispensável a contratação dos
serviços previstos nos incisos III, IV, V e VI, apenas quando não estiver o administrador
devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação. § 1.º Compete ao
administrador, na qualidade de representante do fundo, efetuar as contratações dos
prestadores de serviços, mediante prévia e criteriosa análise e seleção do contratado,
devendo, ainda, figurar no contrato como interveniente anuente. § 2.º Os contratos
firmados na forma do § 1.º, referentes aos serviços previstos nos incisos I, III, V e VI,
do § 1.º, do art. 56, deverão conter 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 das condutas contrárias à lei, ao regulamento
e aos atos normativos expedidos pela CVM. § 3.º Independente da responsabilidade
solidária a que se refere o § 2.º, 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 e aos atos normativos expedidos pela CVM. § 4.º Os contratos de prestação
de serviços de administração firmados com terceiros pelo administrador, em nome do
fundo, devem ser mantidos pelo administrador e respectivos contratados à disposição da
CVM. § 5.º Sem prejuízo do disposto no § 2.º, o administrador e cada prestador de

Indenização devida "ao fundo de investimento": qual
quotista vai ser contemplado, o atual ou o da data do

dano?

Página 17



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 e às disposições regulamentares aplicáveis. § 6.º Os fundos administrados por
instituições financeiras não precisam contratar os serviços previstos nos incisos III e V,
do art. 56 quando os mesmos forem executados pelos seus administradores, que nestes
casos serão considerados autorizadas para a sua prestação”. Art. 58 da IN CVM 409, de
18.08.2004: “O administrador, observadas as limitações legais e as previstas nesta
Instrução, tem poderes para praticar todos os atos necessários ao funcionamento do
fundo de investimento, sendo responsável pela constituição do fundo e pela prestação de
informações à CVM, na forma desta Instrução e quando solicitada”.
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