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RESUMO 

 

O presente trabalho traz uma análise dos fundos de investimento e da possibilidade 
de incidência das normas de proteção ao consumidor sobre a relação entre o quotista 
e o administrador do fundo. A abordagem inicial parte das noções de Constituição 
Econômica e de Ordem Econômica Constitucional para posicionar esta última como 
integrante do sistema jurídico-constitucional. O texto constitucional de 1988 delineia o 
perfil do chamado Estado Regulador pela redução do papel de atuação direta deste 
na atividade econômica e pela centralidade da noção de regulação. A estruturação do 
mercado de capitais, dentro desse panorama jurídico-econômico, vincula os agentes 
do mercado ao cumprimento dos preceitos nele contidos. Ademais, condiciona a 
própria atuação estatal a regular o mercado, pela ordenação do ambiente de negócios, 
de forma a preservar os direitos fundamentais e a perseguir os valores eleitos pela 
constituição. A proteção ao consumidor consiste em um desses valores. Com isso, 
torna-se possível harmonizar a existência do mercado com a satisfação dos princípios 
de justiça social e solidariedade contidos na norma constitucional. Na sequência, a 
apresentação de breve histórico dos fundos de investimento e a discussão sobre a 
natureza jurídica destes apontam para a natureza condominial dos fundos de 
investimento no direito brasileiro, ainda que as normas relativas ao condomínio 
contidas no Código Civil Brasileiro não sejam suficientes para explicar e regular 
adequadamente o instituto. Os fundos de investimento estão inseridos dentro do 
Sistema Financeiro Nacional. A caracterização deste, conforme a Constituição de 
1988, indica que, embora não tenha havido alteração do desenho institucional, há 
nova significação do sistema e de seus objetivos. Nesse contexto, a Comissão de 
Valores Mobiliários exerce autêntica regulação sobre o mercado e delimita 
parcialmente a relação entre quotistas e administrador nos fundos com objetivo de 
conservação e maximização de eficiência do sistema financeiro. A proteção ao 
consumidor é outra fonte normativa a condicionar a relação jurídica entre quotista a 
administrador do fundo, existindo a possibilidade de aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) à relação entre o quotista e o administrador, desde que o 
primeiro atenda aos requisitos para a caracterização como consumidor. É possível a 
existência do diálogo entre as fontes normativas do Sistema Financeiro Nacional e do 
Código de Defesa do Consumidor. Da incidência da norma consumerista, traçam-se 
os contornos dos deveres e da responsabilidade do administrador do fundo de 
investimento perante o quotista, quais sejam: dever de probidade; dever de 
informação e a responsabilidade objetiva do administrador. A metodologia utilizada na 
pesquisa consistiu na revisão da bibliografia especializada sobre o tema, bem como 
da análise dos instrumentos normativos, tanto constitucionais quanto 
infraconstitucionais, e de precedentes judiciais de Tribunais Superiores sobre o 
assunto. 
 
Palavras-chave: Consumidor. Fundos de investimento. Administrador. 
Responsabilidade.  



 

 

ABSTRACT 

 

This work analyses the investment trusts and the possibility of incidence of consumer 
protection rules on the relationship between the settlor and trustee. Initial approach 
starts from the concepts of Economic Constitution and Constitutional Economic Order 
to position the latter as part of the constitutional system. Brazilian Constitution outlines 
the profile of the so-called Regulatory State by reducing its direct role in economic 
activity and by the centrality of the notion of regulation. Within this scenario, market 
agents must fulfill the constitutional precepts that support the capital market. In 
addition, state action to regulate the market, by ordering the business environment, is 
done in order to preserve fundamental rights and to pursue the values elected by the 
Brazilian constitution. Consumer protection consists in one of these values. So it 
becomes possible to harmonize the existence of the market with the satisfaction of the 
principles of social justice and solidarity contained in the constitutional norm. 
Subsequently, the brief presentation of investment trusts and the discussion on its legal 
nature point to the condominium nature in Brazilian law, even though the rules 
regarding the condominium contained in the Brazilian Civil Code are not sufficient to 
explain and properly regulate the institute. The investment trusts are part of the 
Brazilian National Financial System. Brazilian Constitution defined both new 
significance and new objectives to the system, although there has been no change in 
institutional design. In this context, with the objective of preserving and maximizing the 
efficiency of the financial system, the Brazilian Securities and Exchange Commission 
exercises real market regulation and partially delimits the relationship between settlor 
and trustee in the trusts. Consumer protection is another normative source applicable 
to the legal relationship between settlor and trustee. This work recognizes the 
possibility of applying the Consumer Protection Law to the relationship between settlor 
and trustee, provided that first meets the requirements to be characterized as a 
consumer in Brazilian consumer regulation. The existence of a dialogue between the 
normative sources of the Brazilian Financial System and Consumer Protection is 
admitted. Following the incidence of consumer protection, text aims to outline the 
duties and responsibility of the trustee according to consumer protection rules: duty of 
loyalty, duty of information and the objective responsibility of the trustee. Research 
method consisted in the review of the scientific literature regarding the investment 
trusts and the analysis of Brazilian constitutional and federal regulations as well. Court 
precedents related to the subject are also brought the discussion.    
   

 
Keywords: Consumer. Investment trust. Trustee. Responsibility.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os fundos de investimento tornaram-se, nas últimas décadas, um dos principais 

veículos de investimento disponíveis para a população brasileira. Contribuíram para o 

impulso a esta modalidade, a estabilização do cenário econômico a partir da metade 

da década de 1990, a existência de períodos de crescimento econômico, como 

registrado no último decênio, bem como a facilidade de acesso do investidor aos 

fundos e a atração exercida pela rentabilidade competitiva destes em relação a outras 

formas de investimento. 

A robustez do mercado, traduzida no expressivo volume de recursos 

movimentados, aliada à crescente participação de pessoas físicas investidoras, 

aponta para a inegável relevância social dos fundos de investimento como 

instrumentos de formação de poupança bruta para a população brasileira. Nesse 

contexto, é relevante compreender que o mercado de capitais é um dos principais 

mecanismos responsáveis pela articulação entre a poupança e o financiamento das 

atividades produtivas pelos agentes econômicos.  

Ademais, quando se considera uma perspectiva de análise jurídica do tema, 

percebe-se que a dinâmica do mercado corresponde à concretização da Ordem 

Econômica prevista no art.170 da Constituição da República de 1988. O texto 

constitucional, ao mesmo tempo em que comina ao Estado a função de agente 

normativo e regulador da atividade econômica, estabelece o Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) como integrante dessa mesma ordem.  

Já os fundos de investimento encontram-se inseridos dentro mercado 

financeiro, que por sua vez, está contido dentro do escopo do SFN. Assim, tanto os 

fundos quanto o mercado, submetem-se a um regime jurídico-administrativo de 

regulação estatal. Como será visto na sequência deste trabalho, os fundos de 

investimento são regulados, na esfera administrativa, por múltiplos atores, tais como 

o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

A complexidade normativa de constituição, estruturação e operação dos fundos 

dentro dos limites do SFN poderia, por si só, justificar a necessidade de projeto de 

pesquisa sobre a regulação do ordenamento previsto pelo art. 170 da Constituição da 

República de 1988.  
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Entretanto, há ainda outras questões a serem exploradas. Um dos princípios 

informadores da Ordem Econômica diz respeito à proteção ao consumidor enquanto 

participante e destinatário das atividades econômicas que estão delimitadas dentro do 

escopo da Constituição Econômica brasileira.  

Além disso, o texto constitucional, em seu art. 5°, inciso XXXII, insculpiu a 

proteção ao consumidor no rol dos direitos e garantias fundamentais. Comprometeu, 

assim, o Estado com atuação efetiva para a concretização de um regime de proteção 

que se reveste de caráter de ordem pública e de interesse social. Esse mandamento 

constitucional, combinado com o comando do art. 48 do ADCT/CF88, fundamentou a 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a Lei Federal n° 8.078/90. 

O entendimento sobre o modo como se dá a incidência da norma constitucional 

de proteção ao consumidor no mercado de capitais é um tema ainda carente de maior 

exploração. Especificamente no caso dos fundos de investimento, objeto deste 

trabalho, observa-se que, na literatura jurídica especializada, o estudo do fundo tem 

sido feito ora com foco na pesquisa de Direito Público, quando se investigam as 

normas de estruturação do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do mercado de 

capitais, ora com objetivo de análise de Direito Privado, quando se analisam tanto a 

natureza jurídica dos fundos quanto à relação entre o quotista e o administrador.  

Contudo, a busca de interpretação constitucional capaz de trazer equilíbrio e 

harmonia para os regimes jurídicos de proteção ao consumidor e de regulação dos 

fundos de investimento como parte do SFN, elemento integrante da Ordem 

Econômica, permanece aspecto ainda pouco explorado. A existência de um espaço 

aberto para pesquisa motivou esta investigação sobre a necessária harmonização 

constitucional entre tais normas.  

Dentro desse horizonte, este trabalho se propõe a realizar uma análise jurídica 

dos fundos de investimento para perquirir a possibilidade de aplicação das normas do 

regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei Federal nº 

8.078/90, à relação entre o quotista e o administrador do fundo de investimento.  

Diante da possibilidade de incidência das normas consumeristas, faz-se 

necessária pesquisa sobre a coexistência de normas administrativas e de proteção ao 

consumidor, devendo ser analisados os limites de validade e eficácia de cada uma 

dessas modalidades, bem como o espaço de interface entre ambas.  
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Se aplicável o regime de Direito do Consumidor à relação entre o investidor e 

o administrador, é preciso indagar se há o surgimento de novos direitos e deveres às 

partes em virtude da incidência. Ademais, caso a resposta seja afirmativa, é 

necessário delimitar qual é o perfil desses novos direitos e deveres. Assim, o presente 

trabalho pretende prospectar também os efeitos da incidência do Direito do 

Consumidor sobre a conformação da responsabilidade e dos deveres do 

administrador de fundo de investimento. 

Para a realização da tarefa proposta, a metodologia utilizada para a pesquisa 

partirá da revisão da bibliografia especializada já produzida sobre o tema. Serão 

também analisados os instrumentos normativos, tanto constitucionais quanto 

infraconstitucionais, que delimitam o arcabouço jurídico dos fundos de investimento 

na ordem brasileira. Além disso, para a compreensão sistemática do assunto, os 

precedentes judiciais de tribunais superiores sobre os fundos de investimento também 

farão parte do estudo. 

Com relação à estrutura da exposição, o texto iniciará, no capítulo 2, com a 

caracterização da Ordem Econômica da Constituição da República de 1988. Serão 

discutidos os princípios desta ordem e abordados aspectos relevantes para a 

compreensão do modelo de atuação estatal interventiva que caracteriza o Estado 

regulador previsto no texto constitucional. Nesse contexto, será possível avaliar a 

conformação do mercado financeiro. Ademais, será também analisada, dentro do 

texto da Constituição, a norma de proteção ao consumidor para que se possa 

interpretá-la em conjunto com os comandos de ordenação econômica, em busca de 

harmonização e máxima efetividade de ambos. 

Na sequência, o capítulo 3 tratará mais especificamente do objeto dessa 

dissertação. Será apresentado ao leitor o fundo de investimento. Após breve 

reconstrução histórica, será feita discussão sobre a natureza jurídica do fundo de 

investimento em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros e no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

A seguir, o Capítulo 4 abordará a posição dos fundos de investimento no 

Sistema Financeiro Nacional (SFN). A articulação entre o objeto de estudo e os 

objetivos do SFN será analisada, assim como o arcabouço jurídico administrativo que 

regula a criação e a operação dos fundos de investimento no Direito pátrio. A 
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regulação administrativa da relação entre o quotista e o administrador será estudada 

para a compreensão dos direitos e deveres de cada parte.  

Uma vez feita a análise do marco regulatório, passar-se-á a tratar da interação 

entre o SFN e o regime jurídico de proteção ao consumidor. O Capítulo 5 examinará 

esse regime e estudará a possibilidade de aplicação das normas de proteção ao 

consumidor à relação entre o quotista e o administrador de fundo de investimento.  

Dando continuidade à exposição, o Capítulo 6 prospectará os deveres e a 

responsabilidade do administrador do fundo de investimento diante da incidência das 

normas consumeristas. O texto tratará do dever de probidade do administrador e de 

seus corolários, dentre os quais se destaca o dever de informação. Além desses, será 

feita uma abordagem sobre a questão da responsabilidade do administrador.  

Por fim, o Capítulo 7 trará a sistematização das conclusões parciais obtidas ao 

longo da discussão do tema e apresentará os resultados finais desta investigação. 
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2 INTERPRETAÇÃO E HARMONIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS NORMAS DA 
ORDEM ECONÔMICA: EQUILÍBRIO ENTRE O MERCADO FINANCEIRO, A 
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E A REGULAÇÃO ESTATAL 

 

Os fundos de investimento consistem em um modo organizado de captação 

de recursos para a realização de investimentos. Integram, portanto, o mercado de 

capitais que se estrutura juridicamente a partir da Constituição da República de 1988, 

dos atos legais e infralegais a ela subordinados.  

Assim, para a compreensão das relações estabelecidas no âmbito do 

mercado não se pode prescindir do entendimento sobre a maneira como o texto 

constitucional ordena o subsistema econômico da sociedade. Na análise, é necessário 

avaliar também os condicionamentos que a norma constitucional impõe àqueles que 

participam da ordem econômica por ela delimitada.  

 
 
2.1 ORDEM ECONÔMICA E INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA NA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988  
 

Em primeiro lugar, convém abordar a noção de Constituição Econômica. Esta 

pode ser compreendida como um subsistema da Constituição da República. A Carta 

constitucional, ao fixar um complexo de normas fundamentais que instituem a forma 

jurídica de elementos estruturais necessários para uma conformação concreta de um 

sistema econômico, acaba por delimitar aquilo que a doutrina aponta como o conceito 

de Constituição Econômica. Esta não se apresenta como ente isolado ou autônomo, 

mas como campo específico dentro da unidade da constituição, conforme o 

ensinamento de Gilberto Bercovici1 e o entendimento de Kildare Carvalho2. 

Com relação à teleologia da Constituição Econômica, Gaspar Ariño Ortiz3 

argumenta que o Direito deve configurar o sistema econômico para promover a 

riqueza e desenvolvimento da nação. O estabelecimento de parâmetros jurídicos para 

as relações econômicas é feito através da adoção de marco institucional sob o qual a 

economia deve se mover. Instituições fortes e estáveis, para o autor, são 

                                            
1 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 
constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p.11-13; p.41. 
2 CARVALHO, Kildare G. Direito constitucional. 10.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.731. 
3 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de derecho público económico. Modelo de Estado, gestión 
pública, regulación económica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. p.59. 
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consideradas fundamentais para o desenvolvimento, pois garantem a eficiência 

econômica e a segurança jurídica do ambiente de negócios. 

Já Manoel Ferreira Filho4 sustenta que o objeto da Constituição Econômica é 

delineado pelas as normas jurídicas que regulam a economia, disciplinando-a e 

controlando o poder econômico, limitando-o com o fim de prevenir abusos. 

Em consonância com esta visão, António Carlos dos Santos, Maria Eduarda 

Gonçalves e Maria Manuel Leitão Marques sustentam que a Constituição Econômica 

é conformadora das restantes normas da ordem jurídica da economia5. Tal 

conformação, segundo esses autores se daria tanto por meio de normas estatutárias 

ou de garantia quanto por meio de normas diretivas ou programáticas.  

De modo semelhante, Eros Grau6, ao abordar a noção de Ordem Econômica, 

a descreve como o conjunto de normas que define, institucionalmente, um 

determinado modo de produção econômica. Indica que a conformação do processo 

econômico se opera mediante o condicionamento dessa atividade a determinados fins 

políticos do Estado e aponta que os princípios da Ordem Econômica gravitam em 

torno de um núcleo, que pode ser identificado nos regimes jurídicos da propriedade e 

do contrato. 

A abordagem de ordenação da Economia nas Constituições brasileiras teve 

início na Carta de 1934. Já no vigente texto constitucional de 1988, a previsão de uma 

ordem econômica e financeira é dada a partir do art. 170. Este funda a Ordem 

Econômica em princípios de valorização do trabalho humano e de livre iniciativa. 

Ademais, elenca como finalidade dessa ordenação a asseguração a todos de 

existência digna, conforme os ditames da justiça social e a observância dos seguintes 

princípios: a) soberania nacional; b) propriedade privada; c) função social da 

propriedade; d) livre concorrência; e) defesa do consumidor; f) defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; g) redução 

das desigualdades regionais e sociais; h) busca do pleno emprego; i) tratamento 

                                            
4 FERREIRA FILHO, Manoel G. Direito constitucional econômico. São Paulo: Saraiva, 1990. p.6.  
5 SANTOS, António Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. 
Direito Económico. 5.ed. Coimbra: Almedina, 2006. p.31. 
6 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 
10.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 51-53. 
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favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 

que tenham sua sede e administração no País.  

Os princípios, conforme o ensinamento de Humberto Ávila7, são normas 

imediatamente finalísticas e estabelecem um estado de coisas para cuja realização é 

necessária a adoção de determinados comportamentos. A qualidade frontal desses é 

a determinação da realização de um fim juridicamente relevante. Nesse sentido, os 

princípios condicionam a elaboração de regras ao atendimento das finalidades 

prescritas.  

Dessa forma, o texto constitucional, ao listar os princípios da Ordem 

Econômica, acabou por vincular toda a produção normativa infraconstitucional e a 

atuação estatal às finalidades eleitas pelo constituinte. Assim, justificou-se a 

possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico vinculada à 

observância dos princípios veiculados pela Constituição. Como corolário, toda 

atuação do Estado ou texto por ele produzido que seja incompatível com os princípios 

escolhidos, torna-se inconstitucional, conforme observado por André Ramos 

Tavares8.   

Ao garantir a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em 

lei, o texto constitucional delineia, como regra geral, uma economia capitalista de 

mercado, distanciada, todavia, do modelo liberal puro. O texto arreda do dirigismo, 

mas agasalha o intervencionismo econômico, o qual não se faz contra o mercado, 

porém a seu favor. A liberdade é admitida enquanto exercida no interesse da justiça 

social e confere prioridade aos valores da Economia de mercado.  

Em sentido semelhante, Celso Ribeiro Bastos9 interpreta que a Constituição de 

1988 traz uma intenção bastante nítida, de limitar a presença econômica do Estado e 

que houve uma clara definição pelo sistema capitalista, do ponto de vista 

principiológico. 

O desenho constitucional da Ordem Econômica aponta que a atuação estatal 

nesta seara pode ocorrer de duas formas distintas de intervenção: direta ou indireta. 

                                            
7 ÁVILA, H. Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005. p.63. 
8 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003. p.134. 
9 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito econômico. São Paulo: Celso Bastos Editora, 2004. 
p.112-113. 
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A primeira, outrora privilegiada como principal modelo de atuação estatal nas 

Constituições brasileiras anteriores à de 1988, passou a ser tratada como exceção. 

Já a segunda, por meio da normatização e da regulação da economia, passou a ser 

aquela compreendida como regra geral e vista como a que mais se coaduna com os 

moldes democráticos do atual modelo constitucional. 

Com efeito, a Constituição quando trata da Ordem Econômica, no Art. 170, 

privilegia a livre iniciativa como princípio fundamental, trazido no caput do artigo, e a 

livre concorrência, insculpida no inciso IV. Desse modo, a atuação direta no domínio 

econômico é, em regra, prerrogativa dos particulares, podendo o Estado exercê-la 

somente de forma excepcional nas situações em que há autorização do texto 

constitucional. Este autoriza a exploração direta por meio de monopólio, conforme art. 

177 ou nas situações em que se demonstrar necessária “aos imperativos da 

segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”, nos termos do art. 173.  

Nesses casos, não se trata de participação estatal suplementar ou subsidiária 

da iniciativa privada, uma vez que, caso verificada a condição, será legítima a 

participação do Estado diretamente na atividade econômica, sem se falar de 

preferência da iniciativa privada ou de suficiência desta. Entretanto, a atuação estatal 

deve ocorrer em igualdade de condições com a iniciativa privada, respeitada a livre 

concorrência nos casos previstos no art. 173. Conforme o § 1º, desse mesmo artigo, 

os instrumentos de participação direta do Estado na economia são a empresa pública 

e a sociedade de economia mista. Ademais, as empresas e entidades que explorem 

atividade econômica deverão ter sua criação autorizada por lei específica.  

No caso específico dos serviços públicos, o texto constitucional, no art. 175, 

incumbe ao Poder Público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão. 

Sobre as modalidades de atuação estatal direta na economia, Eros Grau10 

sustenta que o Estado, ao explorar de forma direta a atividade econômica via regime 

de monopólio, atua mediante regime de “intervenção por absorção”. Já nas situações 

em que a atuação direta se dá mediante competição com a iniciativa privada, estar-

se-ia diante de um “regime de competição”. Segundo a taxonomia do autor, quando 

intervém por absorção, o Estado assume integralmente o controle dos meios de 

                                            
10 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 
10.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.159. 



18 

 

produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito. 

Quando atua por participação, o Estado assume o controle de parcela dos meios de 

produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito. 

Além das hipóteses anteriormente abordadas, o art. 174 da Constituição 

posiciona o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. O 

texto atribui ao Estado o exercício, na forma da lei, das funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado. Trata-se da chamada intervenção indireta, na qual o Estado 

disciplina a atividade econômica por meio de medidas que visam equilibrar os 

sistemas da livre iniciativa e da livre concorrência. Nessa modalidade de intervenção, 

busca-se o atendimento de duas finalidades: a) preservação do mercado de eventuais 

vícios do modelo econômico (concentração econômica, condutas contrárias à livre 

concorrência, etc.) e b) garantia da realização dos fins últimos da ordem econômica, 

quais sejam, vida digna para todos e realização da justiça social. A intervenção indireta 

é atividade própria do Estado. Deve, portanto, respeitar os princípios que emergem 

do ordenamento constitucional.  

André de Laubadère11 concebe o Direito Público Econômico como aquele 

aplicável às intervenções das pessoas públicas na economia e aos órgãos dessas 

intervenções. Com relação às modalidades de intervenção, aponta a distinção entre 

intervenções diretas e indiretas, reconhecendo, nos tempos atuais, a predominância 

das últimas em virtude do que considera uma repugnância aos entes públicos 

adotarem medidas diretas de exercício das atividades econômicas. 

Já para João Bosco Leopoldino da Fonseca12, a atuação indireta do Estado 

pode se dar pela normatização ou pela regulação da economia. A primeira caracteriza-

se como a produção de normas com o objetivo de instrumentalizar a realização das 

políticas econômicas adotadas pela Constituição enquanto que a segunda se dá 

através de fiscalização, incentivo ou planejamento do Estado no domínio econômico. 

Para o autor, a regulação é a forma de atuação estatal mais coerente com a 

constitucionalidade democrática. É também a que mais se coaduna com o princípio 

da eficiência, norteador do Direito Econômico. 

                                            
11 LAUBADÈRE, André de. Direito Público Económico. Coimbra: Almedina, 1985. p. 28-29. 
12 FONSECA, João B. L. da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.272. 
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Eros Grau13, a seu turno, refere-se a três modalidades de intervenção: 

intervenção por absorção ou participação (atuação direta), intervenção por direção e 

intervenção por indução. Segundo o autor, quando atua por direção, o Estado exerce 

pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e normas de comportamento 

compulsório para os sujeitos da atividade econômica em sentido estrito. Quando atua 

por indução, o Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na 

conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados. Tanto na segunda 

quanto na terceira modalidades, o Estado intervém sobre o campo de atividade 

econômica em sentido estrito sem desenvolver diretamente a atividade. Desenvolve, 

assim, ação como regulador. 

A compreensão de que o atual desenho constitucional da Ordem Econômica 

deixou de considerar o desenvolvimento direto das atividades econômicas pelo 

Estado como principal ferramenta de atuação deste no campo econômico e o 

reconhecimento de que, na vigente Constituição, foram privilegiados mecanismos de 

intervenção indiretos correspondem a uma importante mudança de paradigma de 

entendimento das funções estatais. Tais transformações são associadas, na doutrina, 

às noções de Estado Regulador e de regulação.  

Como apontado anteriormente, a inclusão de norma constitucional relativa à 

Ordem Econômica ocorreu pela primeira vez na Carta de 1934. Naquele momento, o 

processo de industrialização ganhava impulso e foram adotados mecanismos de 

proteção de setores da economia nacional.  

Já na década de 1940, Bilac Pinto14 observou que a intervenção estatal mais 

ampla no domínio econômico e na ordem social era uma característica da época. 

Apontou que o exercício do direito de propriedade passou a ser conceituado como 

função social e que o princípio da igualdade havia sido revalorizado. Admitiu também 

que a intervenção se deu como tentativa estatal de conciliar ou de dominar forças 

como a classe trabalhadora e os grandes grupos econômicos.  

No período, a concentração de grandes contingentes humanos nas cidades deu 

origem a reivindicações da classe trabalhadora por proteção do trabalhador e por 

assistência social. Em face desse cenário, o Estado acabou compelido a intervir na 

                                            
13 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 
10.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.163. 
14 PINTO, Bilac. Regulamentação efetiva dos serviços de utilidade pública. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p.1-10. 
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ordem social e no domínio econômico para manter o equilíbrio das relações sociais, 

marcando a ascensão do que se convencionou chamar de paradigma do Estado 

Social durante a segunda metade do século passado.  

Sobre esse aspecto, Alexandre Santos de Aragão15, ao atualizar a obra de Bilac 

Pinto, comentou que a estatização de empresas e atividades foi uma das estratégias 

adotadas pelo Estado para se contrapor ao poder econômico desde década de 1940 

e que, a partir da década de 1980, com a crise de financiamento do Estado, a 

regulação ou regulamentação passou a ser adotada como estratégia. 

O período entre as décadas de 1930 e de 1970 foi acompanhado pela formação 

de uma nova burocracia estatal para regular a economia brasileira e pela criação de 

empresas estatais para alavancar o desenvolvimento industrial. Como decorrência, 

apontam Carlos Estevam Martins e Alberto Venâncio Filho16, foram criados órgãos 

federais de coordenação e planejamento econômico, bem como autarquias 

especializadas para a regulação de setores específicos da economia. Além dessas, 

empresas estatais foram criadas e, articuladas aos órgãos reguladores, canalizaram 

os investimentos produtivos necessários à industrialização. 

O processo de industrialização brasileiro foi marcado pela coordenação dos 

investimentos no setor produtivo estatal. Desde então, o setor produtivo privado 

passou a se desenvolver estreitamente enlaçado com o setor produtivo estatal, 

ancorado em um regime jurídico que posicionava o Estado como agente direto no 

desenvolvimento de atividades econômicas e como prestador de serviços públicos. 

A necessidade de coordenação estatal implicou a adoção de novas técnicas 

administrativas de regulação da economia, que não se limitavam apenas às usuais 

técnicas de administração fiscal e monetária. Luciano Coutinho e Henri Philippe 

Reichstul17 destacam, no período entre as décadas de 1930 e 1970, o 

desenvolvimento de técnicas administrativas de centralização e intermediação de 

                                            
15 PINTO, Bilac. Regulamentação efetiva dos serviços de utilidade pública. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p.10-13. 
16 MARTINS, Carlos Estevam. Capitalismo de Estado e modelo político no Brasil. Rio de Janeiro: 
Graal, 1977. 
VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do Estado no domínio econômico: O direito público 
econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 
17 COUTINHO, Luciano e REICHSTUL, Henri-Philippe. O setor produtivo estatal e o ciclo. In: 
MARTINS, Carlos Estevam (org.). Estado e capitalismo no Brasil. São Paulo: Hucitec-Cebrap, 
1977. p.58-59. 
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capital financeiro e de coordenação dos investimentos por meio de empresas estatais 

e privadas.  

As últimas duas décadas do século passado marcaram um momento de 

reordenação dos papéis do Estado e da Sociedade pela reestruturação na forma de 

intervenção estatal no domínio econômico. Motivado por problemas fiscais, o Estado, 

até então executor dos serviços públicos, passou a exercer, primordialmente, a função 

de regulador da economia, encarregando-se do bom funcionamento do mercado, bem 

como, da correção das suas falhas. 

 

2.2 REGULAÇÃO E MERCADO FINANCEIRO 
 

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, delineia-se o perfil 

do chamado Estado Regulador, que assume contornos de um modelo estatal 

intermediário, alternativo ao modelo de intervenção direta, anteriormente vivenciado 

no bojo do Estado Social. Cumpre verificar que não se trata da exclusão de 

possibilidade de intervenção estatal no domínio econômico, mas tão somente de uma 

mudança de orientação para que as intervenções se tornem, em regra, indiretas. A 

vinculação aos princípios de justiça social e a valorização de uma função social da 

propriedade continuam a existir, uma vez que o texto constitucional não perdeu o 

lastro de bem-estar social resultante das experiências constitucionais anteriores.  

Se de um lado há redução do exercício direto da atividade econômica, de outro, 

o Estado Regulador observa o fortalecimento da função regulatória e o fomento da 

concorrência. Nesse sentido, a noção de regulação se torna central para a 

compreensão da atuação estatal. 

Luís Roberto Barroso18 aponta que, embora a ideia de regulação não seja nova, 

a forma de exercício do poder regulatório assumiu nova roupagem em virtude do 

condicionamento da atratividade do setor privado para o investimento nas atividades 

econômicas de interesse coletivo à garantia da estabilidade e previsibilidade das 

regras nas relações entre a empresa concessionária com o Poder Público e entre esta 

e os usuários. 

                                            
18 BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as agências reguladoras. In: FIGUEIREDO, 
Marcelo (Org.). Direito e regulação no Brasil e nos EUA. São Paulo: Malheiros, 2004. p.97. 
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Já António Carlos dos Santos, Maria Eduarda Gonçalves e Maria Manuel Leitão 

Marques indicam que a regulação pública da economia consiste no conjunto de 

medidas legislativas, administrativas e convencionais através das quais o Estado, por 

si ou por delegação, determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes 

econômicos para orientá-los em direções socialmente desejáveis ou prevenir lesão a 

interesses socialmente legítimos19. 

Em fase com o entendimento dos autores portugueses, André Elali20 

compreende a regulação econômica como qualquer medida de intervenção estatal 

para a direção e/ou a indução, por parte do Estado, do comportamento dos agentes 

econômicos. Aduz que o objetivo da regulação é a correção, com fundamento no texto 

constitucional, de falhas do sistema para a promoção do bem comum. Indica que o 

poder de regular abrange tanto o poder de legislar quanto as características próprias 

do poder de governar, como por exemplo os poderes de restringir, proibir, intervir, 

proteger, encorajar, promover e tributar, desde que não haja violação dos direitos das 

pessoas.   

Parte da literatura interpreta a ideia de regulação como o exercício pelo Poder 

Público das competências legislativas e administrativas para o desenvolvimento de 

atividades de fiscalização, incentivo e planejamento do domínio econômico, conforme 

previsão expressa do art. 174 do texto constitucional. Nesse sentido, o entendimento 

de João Bosco Leopoldino da Fonseca21. Faz-se necessário, contudo, delimitar o 

conteúdo das atividades de regulação e o seu alcance no domínio econômico, 

interpretando o texto constitucional além da sua literalidade. 

Conforme visto anteriormente, para Eros Grau22, a regulação corresponde às 

modalidades de intervenção do Estado no domínio econômico. No caso específico 

das atividades econômicas em sentido estrito, a regulação compreende as 

modalidades de intervenção por direção e de intervenção por indução. Com relação à 

delimitação proposta por Eros Grau, verifica-se que esta mantém foco nas formas de 

atuação estatal. Entretanto, o critério mostra-se excessivamente genérico e não 

                                            
19 SANTOS, António Carlos dos; GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão. 
Direito Económico. 5.ed. Coimbra: Almedina, 2006. p.207. 
20 ELALI, André. Incentivos fiscais internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise 
do Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p.54-55. 
21 FONSECA, João B. L. da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
22 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 
10.ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.163. 
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contempla o modo de estruturação da regulação estatal, a vinculação desta ao regime 

jurídico-administrativo ou o cotejo entre as intervenções e os objetivos de justiça social 

da ordem econômica. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro23 compreende a regulação como um conjunto de 

regras de conduta e de controle da atividade econômica pública e privada e das 

atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de proteger o interesse 

público. 

Celso Antônio Bandeira de Mello24, por sua vez, vincula o conceito de regulação 

à atividade de polícia administrativa. As competências constitucionais de intervenção 

trazidas no texto do §4° do art. 173 e do art. 174 seriam expressões dessa atividade, 

entendida como a atividade da Administração Pública que condiciona a liberdade e a 

propriedade dos indivíduos. A atuação pode se dar por ações fiscalizadora, preventiva 

ou repressiva com a finalidade de conformação dos comportamentos dos agentes 

privados aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. Do ponto de vista 

analítico, o posicionamento do conceito de regulação como parte integrante da noção 

de polícia administrativa não esclarece exatamente o que esta vem a ser. 

Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão25 parece ter avançado ao apontar 

que a regulação deve atender a finalidades constitucionais, uma vez que conceitua a 

regulação como um conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais 

pelas quais o Estado determina, controla, ou influencia o comportamento dos agentes 

econômicos orientando-os em direções socialmente desejáveis ou evitando lesões 

aos os interesses sociais definidos no marco da Constituição. Identifica a regulação 

em três poderes que a caracterizariam: a) edição de regras; b) garantia de aplicação 

das regras e c) repressão às infrações.  

Em posicionamento semelhante, Marçal Justen Filho26 compreende a 

regulação como um conjunto ordenado de políticas públicas, mediante a adoção de 

medidas legislativas e administrativas, que buscam de modo imediato o incentivo de 

práticas privadas desejáveis e a repressão de tendências incompatíveis com a 

                                            
23 DI PIETRO, M. S. Z. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 6. ed. São Paulo: Altas, 2008. p.189-190. 
24 MELLO, C.A.B. Curso de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p.837. 
25 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003. p.37. 
26 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: 
Dialética, 2002. p.40. 
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realização de valores reputados como essenciais para determinados grupos ou para 

a coletividade. De modo mediato, o objetivo seria a própria realização de tais valores. 

Não se pode negar que a ideia de regulação como conjunto ordenado de políticas 

públicas representa avanço na compreensão do conceito. 

Carlos Ari Sundfeld27 entende que a regulação é espécie de intervenção estatal. 

Compreende poderes e ações com objetivos declaradamente econômicos ou cujos 

efeitos tenham, inevitavelmente, reflexos econômicos. O autor aponta que a regulação 

atinge tanto os agentes atuantes em setores dito privados quanto aqueles que, 

estando especialmente habilitados, operam em áreas de reserva estatal. O papel 

regulador seria exercido por autoridades cuja missão seja cuidar de um específico 

campo de atividades considerado em seu conjunto e também por aquelas com 

poderes sobre a generalidade dos agentes da economia. 

Vladimir França28, a seu turno, procura construir um conceito jurídico de 

regulação. Sustenta que esta, com o objetivo de concretizar as metas constitucionais 

de justiça social, trata da efetivação de políticas públicas tanto no domínio econômico 

quanto no domínio social. Subordina a regulação integralmente ao regime jurídico-

administrativo e aponta que esta abrange tanto a expedição de atos administrativos 

que veiculam normas gerais como aqueles que veiculam normas individuais. O autor 

reconhece a existência de competência regulatória quando a competência 

administrativa, legalmente amparada, estiver associada à efetivação de políticas 

públicas. Identifica, assim, quatro espécies de competências regulatórias: 

planejamento, ordenação, fomento e gestão.  

O conceito de regulação e a taxonomia das competências regulatória propostos 

por Vladimir França partem da ideia de administração ordenadora, teorizada por 

Carlos Ari Sundfeld29, que corresponderia a uma parcela da função administrativa, 

utilizada com o uso do poder de autoridade e desenvolvida para disciplinar os 

comportamentos dos particulares, no campo de atividades que lhe é próprio.  

Assim, Vladimir França aponta que, na administração ordenadora de cunho 

regulatório, enseja-se a intervenção do Estado na esfera jurídica dos administrados 

                                            
27 SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às agências reguladoras. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). 
Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2000. p.18. 
28 FRANÇA, V. R. Princípio da legalidade administrativa e competência regulatória no regime jurídico-
administrativo brasileiro. In: Revista de Informação Legislativa. Ano 51. Número 202. Brasília: 
Senado Federal, 2014. 
29 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 1993. p.20. 
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para a efetivação de um plano ou política estabelecida em lei. Em sentido semelhante, 

Marçal Justen Filho30 posiciona a regulação econômico-social como a atividade estatal 

de intervenção indireta sobre a conduta dos sujeitos públicos e privados, de modo 

permanente e sistemático, para implementar as políticas de governo e realização dos 

direitos fundamentais. 

Em busca de uma conclusão parcial, é possível interpretar que o conceito de 

regulação deve considerar: a) a teleologia de cumprimento dos mandamentos 

constitucionais de justiça social, encontrada em Alexandre Santos de Aragão, Celso 

Antônio Bandeira de Mello, Marçal Justen Filho e Vladimir França; b) o 

reconhecimento de que a atuação estatal implica efeitos nas dimensões econômica e 

social, como proposto por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Marçal Justen Filho e 

Vladimir França; c) a subordinação ao regime jurídico-administrativo, conforme 

apontado por Celso Mello, Carlos Ari Sundfeld e Vladimir França; d) a vinculação da 

regulação a um conjunto ordenado de políticas públicas, em consonância com Marçal 

Justen Filho e Vladimir França; e) a atuação estatal mediante um conjunto de medidas 

legislativas, administrativas e convencionais, conforme Alexandre Santos de Aragão; 

f) a existência de uma dimensão ordenadora associada à regulação, encontrada em 

Carlos Ari Sundfeld e Vladimir França; g) a inclusão das atividades de fiscalização, 

incentivo e planejamento do domínio econômico no escopo da regulação, conforme 

Eros Grau e João Bosco Leopoldino da Fonseca. 

A estruturação do mercado de capitais, dentro desse contexto, além de 

representar o exercício da liberdade dos agentes econômicos, em virtude do arranjo 

constitucional da Ordem Econômica, condiciona a atuação destes ao cumprimento 

dos mandamentos constitucionais de justiça social, à sujeição à atuação estatal 

regulatória, à subordinação ao regime jurídico-administrativo no qual as políticas 

públicas são desenvolvidas. 

Cabe, neste momento, uma breve apreciação do mercado financeiro ou de 

capitais, que é um subsistema do sistema financeiro. Este consiste num conjunto de 

atores e práticas cuja função é fornecer os canais adequados para a interligação dos 

agentes econômicos31.  

                                            
30 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
p.637. 
31 EIZIRIK, Nelson. et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
p.2. 
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A articulação entre os atores envolvidos no sistema se dá a partir da realização 

de intermediação financeira entre duas categorias de agentes. A primeira é a dos 

agentes ditos deficitários, cuja pretensão de investimento supera a própria poupança. 

A segunda categoria refere-se aos agentes ditos superavitários, cuja capacidade de 

poupança excede as próprias necessidades de investimento. A intermediação 

financeira, desse modo representa a facilitação do processo de encontro entre os 

interesses dos agentes das duas categorias, possibilitando aos primeiros o acesso 

aos recursos disponíveis dos segundos32. 

Pedro Carvalho de Mello33 assenta que o desenvolvimento econômico do país 

pode ser influenciado pela formação de capital executada pelo sistema financeiro de 

duas formas: a) contribuição para a expansão do volume total de poupança da nação 

pela criação de instrumentos de poupança atraentes e b) pelo aumento da eficiência 

da transformação de recursos poupados em capital produtivo. 

O mercado de capitais é o subsistema financeiro no qual são efetuadas 

operações que não apresentam a natureza de negócios creditícios, mas cujo objetivo 

é a canalização de recursos para as entidades emissoras de valores mobiliários. 

Trata-se, portanto, de um subsistema de distribuição de valores mobiliários, que tem 

o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar 

seu processo de capitalização.  O mercado financeiro é constituído por instituições 

tais como as bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras 

autorizadas.  

Cumpre assim, uma função de captação de recursos não exigíveis por meio de 

financiamento, mas cuja remuneração se dá, em geral, na forma e participação dos 

resultados do empreendimento econômico financiado34.   

Como visto anteriormente, a regulação se traduz no estabelecimento de limites 

à liberdade de atuação dos agentes. No caso do mercado financeiro, a regulação 

jurídico-administrativa compreende as atividades de elaboração normativa, registro de 

entidades, fiscalização da aplicação das normas e exercício de poder sancionatório 

sobre os agentes do mercado. 

                                            
32 ANDREZZO, A.; SIQUEIRA, I. Mercado financeiro: aspectos históricos e conceituais. São Paulo: 
Pioneira/FIPECAFI-USP, 1999. p.7. 
33 MELLO, P. C. de. Mercado de Capitais e desenvolvimento econômico. In: CASTRO, H. O. P. de. 
Introdução ao mercado de capitais. Rio de Janeiro: Ibmec, 1979. p.26-27. 
34 EIZIRIK, Nelson. et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
p.8. 
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Dentre os objetivos da regulação35, orientados pelo interesse público e pela 

obediência aos parâmetros constitucionais, pode-se citar a proteção aos investidores, 

a busca de eficiência para o mercado, a criação e manutenção de instituições 

confiáveis e competitivas, a prevenção da concentração do poder econômico e a 

eliminação de situações de conflitos de interesses entre os participantes do mercado.  

A caracterização do mercado, o conhecimento sobre os seus princípios 

informadores e o reconhecimento de que estes se sujeitam à regulação estatal 

representam um avanço considerável na compreensão das questões analisadas neste 

trabalho. Anteriormente, foi mencionado que a Ordem Econômica delimita a atuação 

do mercado ao cumprimento dos mandamentos constitucionais. Um dos aspectos 

fundamentais a serem considerados, neste caso, é a proteção ao consumidor. A 

seção a seguir abordará este aspecto.    

 

2.3 A PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 

O desenvolvimento industrial capitalista modificou a sociedade e deu origem à 

chamada sociedade de consumo36, evidenciada, entre outros aspectos pela 

centralidade do ato de consumo nas relações sociais.  

Com efeito, Zygmunt Bauman, ao analisar o modo de vida atual, procurou 

apontar as contradições deste, caracterizando o chamado mundo líquido pela perda 

dos referenciais da modernidade. O autor o criticou por verificar nele uma lógica social 

de consumo fundada na velocidade, que acaba por obrigar o indivíduo pós-moderno 

a se adequar a padrões de gosto e comportamento efêmeros e precários.  

Argumentou que a cultura sólida da modernidade, na qual as instituições 

sobreviviam aos ciclos individuais e os cidadãos eram formados para apoiar a 

estruturação dos Estados nacionais, foi substituída por uma “cultura da oferta”, 

caracterizada pela sedução de engajamentos rápidos e flexíveis, pela debilidade dos 

vínculos pessoais e pela falta de ancoragem a valores37.  

Indicou que as ofertas estimulam o consumo e garantem que a escolha seja 

inevitável, sempre associada a uma necessidade ou dever de vida, mas cuja 

                                            
35 EIZIRIK, Nelson. et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
p.18. 
36 GRINOVER, Ada P. et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 6  
37 BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo parasitário. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. p.33-39. 
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satisfação é precária, dada a obsolescência quase instantânea dos desejos, 

resultando em uma sensação de vazio produzido nos indivíduos. A sociedade líquida 

mostraria, assim, a sua face uma vez que a posse não basta, é constante o desejo de 

substituição e a felicidade se dá no ato de consumir. 

Zygmunt Bauman pontuou também que, na sociedade de consumidores, “o 

consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo um direito e um dever 

humano universal que não conhece exceção”.38 Nesse contexto, a valorização social 

dos indivíduos seria avaliada pela sua capacidade de se apresentarem como 

mercadorias desejáveis. Como efeito colateral, haveria na sociedade uma subclasse 

de indivíduos não consumidores, caracterizados pela falha em atender ao 

mandamento do consumo39.  

Gilles Lipovetsky, ao se debruçar sobre a mesma realidade, classifica a 

contemporaneidade como a era do hiperconsumo. Este autor afirma a centralidade do 

capitalismo para o estabelecimento dos mercados de massa e aponta que a 

sociedade do hiperconsumo estaria organizada em torno de uma noção de felicidade, 

classificada como paradoxal40. Os traços distintivos da atual quadra seriam o consumo 

hedonista como tentativa de realização do bem estar individual, a busca contínua pela 

felicidade e a consequente sensação de desamparo em face da responsabilidade total 

atribuída ao indivíduo pelo próprio êxito ou fracasso pessoal.  

Na era do hiperconsumo, segundo Gilles Lipovetsky, os bens e serviços 

produzidos pela sociedade seriam pensados e organizados com o objetivo de 

promover a maior felicidade das pessoas. Esta estaria baseada no prazer individual e 

narcisista obtido pela fruição do valor de uso dos objetos41. Entretanto, o 

enriquecimento da sociedade se traduziria em maior consumo e em maior 

necessidade de consumir, provocando uma mercantilização dessas necessidades.  

Mesmo crítica, a visão do autor sobre o fenômeno do consumo, não é negativa. 

Para o pensador francês, as práticas consumistas podem colaborar para a educação, 

em vários aspectos da vida humana, e, também, para o desenvolvimento e 

                                            
38 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: A transformação das pessoas em mercadoria. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p.73. 
39 Ibid. p.156.  
40 LIPOVETSKY, G. A felicidade paradoxal: ensaios sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007. p.24 
41 LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 173-175. 
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legitimação dos indivíduos. Assim, o autor contesta a ideia de que os processos de 

diferenciação social comandem o consumo de massa. 

Ainda que não haja concordância entre Zygmunt Bauman e Gilles Lipovetsky 

sobre a avaliação dos efeitos do consumo e das possibilidades da sociedade em 

virtude dele, é inegável que ambos reconhecem a centralidade deste tema na vida 

fática da sociedade.  

Tal aspecto é de fundamental importância na análise jurídico-constitucional, 

uma vez que a Constituição não está dissociada das relações sociais que ela própria 

vem a disciplinar. Atualmente, é reconhecida a dimensão histórica e cultural da 

constituição. Nesse sentido Konrad Hesse, argumenta que a consciência da 

historicidade permite a compreensão e julgamento acertado das questões jurídico-

político-constitucionais42. Em oposição ao paradigma positivista de uma teoria geral e 

abstrata, o autor critica a ideia de desligamento da teoria com a realidade político-

social. Argumenta que a teoria deve fazer referência ao ordenamento constitucional 

concreto e à realidade.  

De modo semelhante, José Joaquim Gomes Canotilho também afirma a 

importância do conhecimento histórico para a compreensão do constitucionalismo43. 

Em consonância, Paulo Bonavides observa que, atualmente, a noção de Constituição 

compreende conjuntamente técnicas de poder e de liberdade, reconhecendo a 

dimensão política e social e reconhecendo a necessidade de presença normativa do 

Estado nas esferas de convivência. 

A centralidade da dimensão histórico-cultural da constituição firmou-se ao longo 

do trajeto percorrido pelo constitucionalismo. Não é possível refutá-la. Ao contrário, 

decorre da aceitação atual desta centralidade, a possibilidade de plena compreensão 

da constituição como elemento conformado pelas relações sociais e, 

simultaneamente, conformador dessas próprias relações.  

O salto qualitativo em relação à abordagem tradicional se refere ao 

reconhecimento de que a constituição goza de primazia sobre todo o restante do 

ordenamento interno, fundando autêntica ordem jurídica fundamental44.  

                                            
42 HESSE, Konrad. Constituição e Direito Constitucional. In:_____. Temas fundamentais do Direito 
Constitucional. Edição digital. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 19-20. 
43 CANOTILHO, J.J. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª. ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p.17-25. 
44 HESSE, Konrad. Constituição e Direito Constitucional. In:_____. Temas fundamentais do Direito 
Constitucional. Edição digital. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 24-27. 
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Além disso, o sistema constitucional não é um sistema fechado. Ao contrário, a 

constituição é aberta, formada pelo conjunto de princípios concretos e de elementos 

básicos do ordenamento jurídico da comunidade. Embora a abertura seja limitada, o 

texto constitucional possibilita concepções e objetivos políticos diferentes, bem como 

sua persecução, sendo adaptável a transformações na comunidade.  

As circunstâncias da realidade histórica e o nível de desenvolvimento social, 

político e econômico são fatores que influenciam a efetividade da Constituição, 

considerada não apenas no aspecto formal. Quanto maior a aderência da constituição 

a esses fatores, conforme a lição de Ferdinand Lassalle, maior será a efetividade das 

normas. Para tanto, as pessoas devem aceitar como moralmente correto e legítimo o 

conteúdo da Constituição.  

  Dentro deste referencial teórico é que se deve constatar a centralidade 

assumida pelo consumo na sociedade contemporânea. A Constituição da República 

de 1988, ao eleger a proteção do consumidor como um bem jurídico a ser protegido 

pela norma, afirmou a relevância do tema e conectou-se à realidade histórico-cultural 

da sociedade brasileira. 

No texto constitucional de 1988, a proteção do consumidor é delineada a partir 

de uma tríplice determinação. A primeira delas consiste no mandamento trazido pelo 

art. 5º, XXXII, de obrigar o Estado a promover a defesa dos consumidores. Já segunda 

trata de assegurar a tutela do consumidor como princípio geral da atividade econômica 

nos termos do art. 170, V. A terceira determinação, veiculada pelo art. 48 do ADCT, 

indica um comando de sistematização desta proteção especial por intermédio da 

edição legislativa de uma codificação. 

Convém ressaltar que a Constituição assumiu papel crucial nas relações 

sociais dentro do Estado Democrático de Direito. A sociedade é caracterizada pelo 

advento da sociedade de informação e de consumo e, no plano cultural, observa-se a 

emergência de uma sociedade pós-moderna, conforme discutido anteriormente.  

Nesse contexto, a Constituição e os direitos fundamentais nela contidos são 

chamados a responder a inúmeros desafios para a manutenção e afirmação concreta 

das liberdades, da proteção dos indivíduos e da sociedade, bem como da 

solidariedade. O sistema de direitos fundamentais está em constante transformação, 

trazendo em seu escopo as ideias de acumulação, variedade e abertura, todas 

buscando a proteção da dignidade da pessoa. 
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A inclusão da proteção ao consumidor no rol dos direitos e garantias 

fundamentais aponta para a valorização, pelo constituinte, de um sujeito de direitos 

onipresente na realidade social, o consumidor. A satisfação das necessidades deste, 

considerado individual ou coletivamente, no ambiente da sociedade de consumo é o 

cerne do tratamento constitucional da matéria.  

Com efeito, Bruno Miragem45 pontua que a inclusão do consumidor na 

Constituição da República de 1988 implica a verificação de que, na relação de 

consumo, um dos polos encontra-se em posição jurídica mais frágil a demandar a 

proteção do mais fraco (princípio do favor debilis). Aponta também que, em algum 

momento, todas as pessoas se apresentam como consumidoras em relações de 

consumo e que, nessa perspectiva, o posicionamento dos direitos do consumidor 

como direitos humanos revelaria o reconhecimento jurídico de uma necessidade 

humana essencial, que é a necessidade de consumo.   

O fundamento para a proteção do consumidor repousa, portanto, na 

constatação da existência de uma desigualdade intrínseca às relações de consumo, 

em razão de um pressuposto poder econômico ou técnico mais significativo do 

fornecedor de produtos ou serviços. Para evitar a prevalência dos interesses deste 

polo, surge a necessidade de buscar a equidade através de um regime normativo 

idôneo a reequilibrar a relação faticamente desigual. É para a correção desta 

desigualdade fática que se legitima o tratamento desigual em favor do consumidor, 

uma vez que procura cumprir o mandamento de isonomia contido no princípio de 

igualdade, baseado em igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento. 

Nos termos do texto constitucional, ao Estado cabe uma função dupla em 

relação à proteção ao consumidor. De um lado, tem-se um campo de vedação pela 

proibição de ações, elaboração legislativa ou implantação de políticas que violem o 

consumidor. De outro, cria-se um dever positivo de desenvolvimento de políticas 

públicas para a efetivação da proteção dos interesses dos consumidores. 

Nesse sentido, Cláudia Lima Marques46 sustenta que os dispositivos 

constitucionais de proteção ao consumidor dão impulso positivo à atuação estatal e 

                                            
45 MIRAGEM, B. Direito do Consumidor: fundamentos do direito do consumidor; direito material e 
processual do consumidor; proteção administrativa do consumidor; direito penal do consumidor. São 
Paulo: RT, 2008. p.37-38. 
46 MARQUES, C. L. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4.ed. São Paulo: RT, 2002. 
p.164-165. 
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obrigam inclusive o Estado a intervir na atividade privada para proteger determinado 

grupo difuso de indivíduos, os consumidores. Reconhece uma tendência do legislador 

de “garantir a eficácia prática dos novos direitos fundamentais do indivíduo, dentre 

eles os direitos econômicos, através da inclusão destes objetivos constitucionais em 

normas ordinárias de direito privado”. 

Em sintonia com o pensamento de Cláudia Lima Marques, Adolfo Nishiyama47 

observa também um caráter de liberdade pública positiva na proteção ao consumidor, 

pois verifica no Estado uma obrigação de comparecer para a prestação de certas 

tarefas. Assim, o que se exige do Poder Público é uma atuação e não uma abstenção. 

 Antônio Carlos Efing48, na mesma linha dos autores anteriores, constata que 

existe harmonia entre a proteção do consumidor na Constituição e a função estatal de 

intervenção nos casos de desigualdade e desequilíbrio social, os quais não podem 

ser suficientemente ponderados por meio de mecanismos meramente políticos ou 

econômicos. 

Além do caráter de direito fundamental, o texto constitucional posiciona a 

defesa do consumidor como princípio geral da Ordem Econômica, de acordo com o 

art. 170, inciso V. Como discutido anteriormente neste capítulo, esta se funda nas 

noções de valorização do trabalho humano e de livre iniciativa e adota como 

finalidades a asseguração a todos de existência digna e a perseguição de justiça 

social.    

Ao posicionar a defesa do consumidor dentro dos princípios da ordenação, o 

constituinte atribui a ela igual importância conferida a todos os demais princípios ali 

contidos, uma vez que não existe hierarquia entre estes, sendo todos dotados de igual 

relevância. O ponto importante a ser destacado é a emergência da necessidade de 

interpretação harmônica e ponderada na hermenêutica da ordenação econômica 

constitucional. 

Nesse ponto particular, Fábio Konder Comparato49 é bastante firme ao 

sustentar a igual normatividade entre os princípios da Ordem Econômica. Com isso, 

                                            
47 NISHIYAMA, A. M. A proteção constitucional do consumidor. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
p.155. 
48 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 
2004. p. 26. 
49 COMPARATO, Fábio Konder, A proteção ao consumidor na Constituição brasileira de 1988. In: 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. v.80. São Paulo: Malheiros, 1990. 
p. 66-75. 
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afirma que não se pode sacrificar o interesse do consumidor em favor dos outros 

princípios, tais como a defesa do meio ambiente ou da propriedade privada.  Indica 

também que não se autoriza, de modo reverso, o sacrifício destes em favor da 

proteção do consumidor. 

Fábio Ulhoa Coelho50 concorda com Comparato e alerta para a necessidade 

de interpretação conjunta e sistemática dos princípios da Ordem Econômica, uma vez 

que não há contraposição ou dissociação entre eles. Refuta a correção de qualquer 

interpretação isolada de um deles.  Indica a necessidade de interpretação que concilie 

a proteção ao consumidor com as demais normas de direito privado, em especial do 

direito comercial, que se destinam a propiciar condições para o exercício da atividade 

econômica. 

O terceiro aspecto da proteção ao consumidor consiste no comando para a 

produção legislativa de codificação de defesa do consumidor, que resultou na 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A leitura e interpretação do 

código devem ser feitas sob a lente da norma constitucional, que a fundamenta. Os 

dispositivos do CDC devem ser entendidos, tendo sempre em vista, a norma 

constitucional contida no princípio da igualdade (art. 5º, caput), no princípio da 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), no direito à intimidade, vida privada, 

honra e imagem (artigo 5º, inciso X), no direito à informação (artigo 5º, inciso IX), entre 

outros.    

Dessa maneira, é possível vislumbrar um panorama da proteção ao consumidor 

na Constituição da República de 1988. Faz-se necessária agora a integração deste 

aspecto com os demais já abordados no capítulo. Inicialmente, foram abordadas 

questões relativas à ordenação econômica e à atuação interventiva estatal, trazidas 

pelo texto constitucional. Na sequência, foi discutido o modelo de regulação e foi 

também analisada a estruturação do mercado financeiro dentro desse contexto. A 

tentativa de construção de uma interpretação capaz de harmonizar todos esses 

elementos é apresentada na seção a seguir. 

 

                                            
50 COELHO, F. U. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 23-24. 
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2.4  COEXISTÊNCIA E HARMONIA DO MERCADO FINANCEIRO, DA 
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E DA REGULAÇÃO ESTATAL 
  

A busca de equilíbrio entre o mercado financeiro e a proteção ao consumidor 

se constitui em uma tarefa de Hermenêutica Jurídica. Um dos fundamentos deste 

mister consiste na investigação da linguagem, impondo uma rápida digressão sobre a 

Semiótica, verdadeiro ponto de partida para a elaboração dos métodos de 

interpretação do Direito.  

A linguagem pode ser entendida como um sistema articulado de símbolos que 

representa a realidade de determinado grupo ou comunidade. Além da função de 

comunicação, a linguagem representa para cada sujeito as possibilidades de 

percepção, captação, sentimento, interpretação e compreensão do mundo. Nesse 

sentido, a afirmação de Ludwig Wittgenstein de que “os limites de minha linguagem 

são os limites de meu mundo”51. 

No caso específico do Direito, não se pode cogitar da 

compreensão/interpretação de normas jurídicas sem que sejam analisados os signos 

linguísticos, seu significado e sua articulação no sistema de comunicação. Conforme 

Charles Sanders Peirce52, o signo corresponde à representação de um objeto, 

designando uma unidade concreta ou abstrata, real ou imaginária. Na comunicação 

cotidiana, é utilizado um padrão de linguagem natural que é repleto de ambiguidades 

e imprecisões. Já para a compreensão com rigor de uma dada realidade é necessária 

a elaboração teórica de uma forma de linguagem que parte da linguagem natural e a 

ela se sobrepõe, a linguagem científica53. O reconhecimento da necessidade da 

utilização de linguagem rigorosa como condição para o conhecimento científico e para 

a própria existência da ciência coube aos acadêmicos do chamado Círculo de Viena, 

no início do século XX54. Estes rejeitaram concepções metafísicas, transcendentais e 

                                            
51 WITTGENSTEIN, L. Tratado lógico-filosófico e investigações filosóficas. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1987. p. 114. 
52 PEIRCE, C.S. Escritos Coligidos. São Paulo: Abril Cultural, 1974. Coleção Os Pensadores. p. 46. 
53 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 
2008. p.20-22.  
54 Participavam dos debates sobre o conhecimento cinetífico: Moritz Schilick, Otto Neurath, Rudolf 
Carnap,Herbert Feigl,Friedrich Waissman,Philipp Frank,Hans Hahn. Ocasionalmente, participaram das 
reuniões Hans Reichenbach, Kurt Gödel, Carl Hempel, Alfred Tarski, W. V. Quine, A. J. Ayer e Hans 
Kelsen. 
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teológicas para o conhecimento e apoiaram-se no empirismo formatado por John 

Stuart Mill e David Hume55.  

O estudo científico da linguagem é realizado através da Semiótica. Esta, na 

conceituação de Lúcia Santaella, “vem a ser a ciência que tem por objeto de 

investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame 

dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno, como fenômeno de 

produção de significação e de sentido”56. Com efeito, a Semiótica distingue três planos 

de investigação dos signos linguísticos, a análise sintática, a semântica e a 

pragmática. 

Na primeira, o foco de análise recai sobre a relação de um signo com os demais 

que integram o sistema. Trata-se de observação formal realizada, em geral, através 

das regras da gramática. Entretanto, é necessário ressaltar que a interpretação 

jurídica, embora utilize a análise sintática como ponto de partida, não se confunde 

com esta. A compreensão do texto jurídico, com a determinação do sentido e do 

alcance das expressões necessita da sintaxe e de outros elementos, como a 

semântica, através da qual são delimitados os significados associados aos signos. 

A semântica corresponde, então, a um segundo plano de análise. Neste, são 

investigados os liames entre o signo e a realidade por eles expressa. Busca-se o 

sentido ou significado dos símbolos. Cumpre advertir que não se pode dissociar o 

signo do contexto durante este processo. Além disso, uma das tarefas a serem 

realizadas na análise semântica consiste na redução da ambiguidade e imprecisão 

dos termos contidos no texto. Desta maneira, é possível alcançar maior grau de 

certeza na interpretação. 

O terceiro plano de análise, de especial importância para a Hermenêutica 

Jurídica, consiste na pragmática. Esta se concentra na relação entre os signos e seus 

usuários no processo comunicativo.  

Neste sentido, a lição de Paulo de Barros Carvalho57 para o qual a pragmática, 

ao se debruçar sobre os modos de significação, os usos e as funções da linguagem, 

reconhece que fatores intencionais dos usuários podem alterar a estrutura conceitual 

                                            
55 SIMON, H. S. Direito, hermenêutica e filosofia da linguagem: o problema do decisionismo em 
Hans Kelsen e Herbert Hart. Belo Horizonte: Argumentvm, 2006. p.31.  
56 SANTAELLA, L. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2009. p.13. 
57 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos de incidência. 6ª. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 66. 
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de significação dos signos. Assim, por intermédio da pragmática, é possível captar a 

existência de uma dimensão persuasiva contida na comunicação.  

A validade do discurso, dessa forma, seria obtida pela formação de consenso 

a respeito do conteúdo da comunicação. Tal fenômeno reveste-se de extrema 

importância no caso do discurso jurídico, uma vez que este recorre sempre à 

argumentação no processo interpretativo de determinado texto.  

David Duarte distingue o texto normativo da norma ao posicionar o primeiro 

como norma jurídica em potência, geral e abstrata e a segunda como norma jurídica 

em sentido estrito, individual e concreta58. Em sentido semelhante, Eros Grau 

posiciona a interpretação/aplicação como ato de extração da norma jurídica a partir 

do texto, realizando o intérprete autêntico processo construtivo do Direito59. 

A norma aplicável ao caso concreto é resultado de construção argumentativa e 

não de processo de revelação ou demonstração. Em tal construção, o intérprete se 

utiliza dos valores morais, culturais, econômicos, sociais e políticos de uma 

comunidade em busca do reconhecimento de validade do discurso e da formação do 

consenso sobre o conteúdo da interpretação.  

Assim, não se trata do uso de função meramente declarativa da linguagem em 

atos ilocucionários, mas também do emprego das funções diretiva e expressiva60, pois 

é necessário convencer os destinatários da mensagem transmitida. Nesse aspecto, 

Tércio Sampaio Ferraz Jr., ao tratar de uma teoria dogmática de decisão, reconhece 

que estão em jogo não apenas fatores racionais, mas também emotivos61. 

A valorização desta nova retórica jurídica como processo argumentativo de 

articulação discursiva de valores com vista à persuasão dos destinatários da decisão 

é sustentada, entre outros autores, por Chaïm Perelman62, Robert Alexy63 e Beatriz Di 

                                            
58 DUARTE, D. A norma de legalidade procedimental administrativa: teoria da norma e a criação 
de normas de decisão na discricionariedade instrutória. Tese de doutorado. Lisboa: Universidade de 
Lisboa, 2004. p.39.  
59 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p.70. 
60 SEARLE, J.R. Mente, linguagem e sociedade. Filosofia no mundo real. Rio de Janeiro: Rocco, 
2000. p. 135-140. 
61 FERRAZ JR. T. S. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4ª. ed. São 
Paulo, Atlas, 2003. p. 282-317. 
62 “[o objetivo da retórica] é o estudo das técnicas discursivas que visam provocar ou a aumentar a 
adesão das mentes às teses apresentadas a seu assentimento”.  
PERELMAN, C. Lógica jurídica. 2ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 141. 
63 “O objetivo de cada argumentação é conquistar ou fortalecer a adesão (adhésion) da audiência. 
Para realizar esse objetivo, o orador tem de adaptar seu discurso à audiência”.   
ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. 2. ed. São Paulo: Landy, 2006. p. 130. 
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Giorgi et al64. Para o primeiro, a discussão é organizada a partir do ângulo do orador. 

O objetivo é a conquista da adesão e, com ela, do consenso das partes implicadas. 

Com isto, a fundamentação do argumento – e não a demonstração deste – é voltada 

à estratégia do consenso construído em torno dos valores de verdade, justiça, 

legitimidade, etc. 

Assim, a Semiótica posiciona-se como ferramenta analítica para a realização 

de processo de compreensão/interpretação do Direito. O reconhecimento da 

articulação da linguagem para o estudo da norma jurídica fornece novas 

possibilidades para a Hermenêutica.  

A realização do projeto hermenêutico de interpretação e aplicação do direito 

necessita do apoio da Semiótica para que, pelo estudo da linguagem, possam ser 

estabelecidas as conexões de sentido para a compreensão da norma jurídica. A 

Hermenêutica não fornece resultados com base em raciocínio apriorístico. Da 

compreensão do problema até o momento de aplicação da norma, ocorre processo 

complexo para que seja possível obter a norma de decisão ao caso concreto.  

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr., a Hermenêutica permite definir os 

problemas reais em termos juridicamente interpretáveis e decidíveis. Cumpre assim a 

função social de alívio de tensões sociais, ao tornar suportáveis as pressões do mundo 

real pela abstração do problema para dimensão na qual pode ocorrer a harmonização 

racional pela indicação de um sentido de comportamento normativo65. Dentre os 

principais métodos de interpretação constitucional utilizados pela atual teoria 

Hermenêutica é possível citar os métodos: tópico e hermenêutico-concretizador.  

O primeiro foi proposto por Theodor Viehweg66, que retomou a tópica 

aristotélica como uma técnica de pensar problemas. Trata-se de um estilo de 

pensamento fundado na retórica e que busca a obtenção de solução justa para o caso 

concreto a partir da análise do problema. Na análise tópica, buscam-se no problema 

as premissas que serão utilizadas no desenvolvimento do raciocínio jurídico. Refuta-

se a ideia de dedução da resposta a partir de conceitos contidos num sistema fechado. 

                                            
64 DI GIORGI, B. CAMPILONGO, C.F. e PIOVESAN, F. Direito, cidadania e justiça. São Paulo, RT, 
1995. p. 90. 
65 FERRAZ JR. T. S. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4ª. ed. São 
Paulo, Atlas, 2003.p. 308-310. 
66 VIEHWEG, T. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. 
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Ao contrário, admite-se a interpretação do direito como um sistema aberto67. 

Conforme Thomas da Rosa de Bustamante, a tópica recupera a perspectiva 

argumentativa, estabelecendo determinadas condições para o exercício da razão 

prática68. 

Na tópica, não se procura determinar a veracidade de uma proposição. Aceita-

se, com base em construção discursiva fundamentada e racionalmente justificada, a 

escolha das premissas (topoi) que orientarão logicamente a solução do problema. Os 

topoi são abertos à discussão e funcionam como os argumentos iniciais do diálogo. 

Em geral, parte-se de ideias aceitas consensualmente e de grande força persuasiva. 

Neste sentido, Manuel Atienza69 aponta que Viehweg coloca a tópica como técnica de 

descoberta e exame de premissas. 

Como crítica à tópica, Thomas da Rosa de Bustamante aponta a ausência de 

um sistema de prioridades ou uma hierarquia entre os topoi. A tópica é capaz de colher 

os argumentos relevantes para o discurso jurídico, mas falha ao não estabelecer 

critérios de peso e de descoberta de regras de preferência entre os pontos de vista 

argumentativos70. Além disso, não há clareza sobre como a tópica se relaciona com 

o direito positivo71. Também não há informação sobre a função das normas no 

processo de decisão.  

Já Robert Alexy72 aponta uma multiplicidade de acepções para a teoria tópica, 

indicando três significados distintos: a) uma técnica de buscar premissas para um 

argumento; b) uma teoria quanto a natureza das premissas; e c) uma teoria sobre a 

aplicação das premissas nos argumentos justificativos da lei. 

Similarmente ao método tópico, o método hermenêutico-concretizador também 

considera que a atividade do intérprete constrói a norma para o caso a ser 

solucionado. Também aqui se reconhece o caráter de procedimento argumentativo e 

                                            
67 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição. Porto Alegre: Fabris, 1997.  
68 BUSTAMANTE, T. R. Tópica e argumentação jurídica. In: Revista de informação legislativa. 
Brasília: ano 41 n. 163 jul./set. 2004. p. 153-166. 
69 ATIENZA, Manuel. Derecho y argumentación. Bogotá: Universidad Externado de Colômbia, 2001, 
p.45. 
70 BUSTAMANTE, T. R. Tópica e argumentação jurídica. In: Revista de informação legislativa. 
Brasília: ano 41 n. 163 jul./set. 2004.p. 153-166. 
71 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. 3. ed. São Paulo: Landy, 
2003, p.75. 
72 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. 2. ed. São Paulo: Landy, 2006. p.31. 
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racional. Neste sentido a lição de Inocêncio Coelho e Gilmar Mendes73. Entretanto, 

neste padrão de análise, a hermenêutica do texto normativo se faz a partir da pré-

compreensão do intérprete que concretiza a norma a partir de uma dada situação 

histórica, na ambiência do problema dado. A resolução do problema é feita com base 

no texto constitucional e não a partir de critério de justiça escolhido pelo intérprete.  

Lênio Streck74 é bastante pedagógico ao tratar da compreensão da norma e de 

sua relação com a linguagem. Partindo da obra de Martin Heidegger, aceita a ideia de 

que o horizonte do sentido é dado pela compreensão. Sustentando-se na teoria de 

Hans-Georg Gadamer, o autor gaúcho entende a linguagem como casa do ser. A 

linguagem não é simplesmente objeto, e sim, horizonte aberto e estruturado a partir 

do qual a interpretação é construída de modo especulativo pelo sujeito. Lênio Streck 

utiliza a categoria de círculo-hermenêutico75 estabelecido no desenvolvimento do 

diálogo entre o intérprete e a norma. Adota, também, a noção de que a compreensão 

das partes necessita da compreensão do todo.  

No método hermenêutico-concretizador, ademais, o contexto do problema e do 

texto constitucional é permanentemente revisitado e considerado no processo de 

construção da norma.  Resulta disso que o diálogo intérprete/texto produz uma 

interpretação cada vez mais densa, adequada e coerente, uma vez que provém do 

entendimento dinâmico do intérprete.  

No caso concreto da interação entre o sistema financeiro e a proteção ao 

consumidor, a análise do problema concreto encaminha a escolha de três premissas 

para o desenvolvimento do raciocínio jurídico.  

Em primeiro lugar, parte-se da aceitação de uma ideia de liberdade que orienta 

a possibilidade de os indivíduos estabelecerem relações de natureza mercantil 

conforme seu próprio interesse. Nesse sentido, Robert Alexy76 sustenta a existência 

de um direito fundamental autônomo que garante a liberdade geral de ação humana. 

                                            
73 MENDES, G. F.; COELHO, I. M.; BRANCO, P. Curso de Direito Constitucional. 5.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 163. 
74 STRECK, L. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p.165-6. 
75 Para Gadamer, o círculo hermenêutico seria “uma consciência formada hermeneuticamente tem que 
se mostrar receptiva, desde o princípio, para a alteridade do texto. Mas essa receptividade não 
pressupõe nem neutralidade com relação à coisa nem tampouco auto-anulamento, mas inclui a 
apropriação das próprias opiniões prévias e preconceitos, apropriação que se destaca destes”. 
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Vol. I, Petrópolis: Vozes, 1997. p. 405. 
76 ALEXY, R. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. pp. 341-392. 
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Como corolário desta construção, cada indivíduo tem prima facie - ou seja, caso 

nenhuma restrição ocorra- o direito, em face do Estado, a que este não embarace sua 

ação ou sua abstenção, ou seja, a que o Estado nelas não intervenha.   

A noção de livre iniciativa pode ser construída a partir desta ideia de liberdade 

ampla. Considerando os aspectos fáticos, é a partir da noção de liberdade de iniciativa 

que o mercado financeiro é constituído. 

Do ponto de vista do conjunto da sociedade, os investimentos se traduzem no 

financiamento das atividades produtivas que sustentam e dinamizam a economia, 

concretizando a liberdade dos indivíduos e possibilitando o desenvolvimento da 

sociedade.  

Como segunda premissa de análise, é reconhecido que, para a harmonia 

social, todas as relações estabelecidas no seio da sociedade devem orientadas 

minimamente pela adoção de princípios éticos de respeito ao outro e de vedação à 

violação da dignidade das pessoas. Nesse sentido, Willis Santiago Guerra Filho77 

indica que o princípio de respeito à dignidade da pessoa humana, de formulação 

derivada da ética kantiana, atua como princípio fundamental das relações sociais. Em 

sentido semelhante, Robert Alexy78 aponta que a noção de dignidade da pessoa 

humana é a fonte jurídico-positiva mais ampla de critérios substanciais para a 

delimitação da liberdade. 

Na análise proposta neste trabalho, torna-se então possível adotar a premissa 

de que é razoável limitar a liberdade dos participantes do mercado financeiro em nome 

da proteção da dignidade da pessoa humana e de seus corolários.  

Ademais, partindo-se de uma perspectiva ética, a realização dos fins de justiça 

social contidos no texto constitucional também seriam idôneos a restringir o campo de 

liberdade dos agentes econômicos. O que deve ser avaliado no caso concreto é a 

manutenção do equilíbrio dos princípios da ordem econômica, pois como visto 

anteriormente, não há hierarquia entre eles.  

Como terceira premissa, observa-se que, no caso das relações mercantis, a 

prevalência de equilíbrio contratual deve nortear tanto o estabelecimento da relação 

jurídica quanto o resultado fático dela resultante.   

                                            
77 GUERRA FILHO, W.S. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Editora 
Celso Bastos, 1999. pp.43-60. 
78 ALEXY, R. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. pp. 341-392. 
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Numa sociedade marcada pelo consumo, cabe ao intérprete identificar os 

traços característicos do equilíbrio das relações jurídicas e construir a argumentação 

para as eventuais correções necessárias, que precisam ser lastreadas no conteúdo 

constitucional.     

Da observação da realidade fática, pode-se perceber que entre consumidores 

e instituições do sistema financeiro, existe uma tensão decorrente de vulnerabilidades 

fáticas, técnicas e econômicas dos primeiros em relação às últimas.   

Ademais, na sociedade de consumo, é forçoso reconhecer que a 

autorregulação dos mercados não se mostra suficiente para trazer a concretização 

das noções de liberdade e de desenvolvimento, fundado na busca de igualdade de 

oportunidades e na igualdade de tratamento entre os indivíduos. 

Tal tensão pode se traduzir num risco de violação dos direitos da parte 

vulnerável, a justificar, assim, a adoção ações positivas e de políticas públicas 

tendentes a reduzir o desequilíbrio entre as partes. Trata-se de utilizar o modelo de 

intervenção do Estado no domínio socioeconômico através da elaboração de normas 

jurídicas para a limitação da liberdade em favor de uma solução de acordo com as 

noções de dignidade da pessoa e de equilíbrio dos contratos. 

Nesse sentido, a escolha das premissas de análise indica um raciocínio 

tendente a reconhecer a possibilidade de coexistência simultânea de normas de 

organização financeira capaz de promover, de um lado, a liberdade de iniciativa e, de 

outro, a proteção às partes do negócio jurídico através de normas jurídicas, com 

evidente conteúdo ético de respeito à dignidade, que visem a resguardar os direitos 

da parte vulnerável nas situações em que houver desequilíbrio de forças na relação 

negocial. 

Ainda que se critique a tópica como método de interpretação por não oferecer 

soluções sistemáticas ou de prioridade entre as premissas adotadas, os topoi obtidos 

a partir da análise desta situação concreta podem ser utilizados como argumentos 

consistentes para a construção de uma resposta ao caso em estudo.  

Ademais, a adoção de outra solução interpretativa, o método hermenêutico-

concretizador, encaminha a solução em sentido coerente e semelhante ao que foi 

obtida pela separação tópica das premissas. Como será visto a seguir, o detalhamento 

das normas de regulação administrativa dos fundos de investimento, dentro do escopo 

do SFN não oferece oposição à incidência das normas de proteção ao consumidor.   
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Com o objetivo de organizar a pré-compreensão dos diferentes aspectos 

envolvidos na questão para, deste modo, construir da interpretação da norma 

aplicável ao caso concreto, a exposição do assunto foi dividida nos próximos três 

capítulos. O capítulo a seguir tratará do histórico e da natureza jurídica do fundo de 

investimento. Na sequência, o capitulo 4 analisará os aspectos do regime 

administrativo e o capítulo posterior abordará diretamente a possibilidade de 

incidência do regime consumerista. 
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3 FUNDOS DE INVESTIMENTO 
 

Os fundos de investimento, como comentado anteriormente, correspondem a 

um modo organizado de captação de recursos para a realização de investimentos de 

forma coletiva. A popularização destes veículos de investimento pode ser atribuída a 

diversos fatores.  

O primeiro deles diz respeito ao fato de que os fundos oferecem possibilidade 

de acesso do investidor a modalidades de aplicação que não estariam disponíveis a 

este, se operasse individualmente. Além disso, nessa modalidade garante-se ao 

investidor uma gestão profissional da carteira de ativos, com a consequente redução 

da assimetria de informações. Com isso, não se torna necessário que o investidor 

domine em profundidade todos os detalhes técnicos do mercado. 

Outro aspecto importante para explicar a popularidade e quase ubiquidade dos 

fundos de investimento reside na possibilidade de diversificação da carteira de 

investimentos, com a oferta de gerenciamento de riscos e aumento da rentabilidade. 

Convém ressaltar que tal redução de riscos de investimento pela diversificação é 

inversamente proporcional ao montante de recursos disponíveis para o investimento, 

característica que, de um lado, penaliza o pequeno investidor individual com o 

aumento do risco e, de outro, aumenta o apelo para a utilização de modalidade 

coletiva de aplicação de recursos. 

Outro traço característico dos fundos de investimento consiste na diluição dos 

custos de administração entre todos os participantes, tornando a sua utilização mais 

competitiva em termos de custo financeiro para o investidor na comparação com as 

formas individuais e diretas de investimento.  

No mercado brasileiro, os fundos operam como instrumentos de iniciação de 

pequenos investidores no mercado. Do ponto de vista do investidor, isso se traduz no 

acesso a modalidades mais rentáveis de aplicação.  

Com relação ao conjunto da economia, os investimentos se traduzem no 

financiamento, pelo próprio mercado, das atividades produtivas que a sustentam e a 

dinamizam. Quando se considera o aspecto estrutural do mercado financeiro, 

observa-se que os fundos de investimento possibilitam uma base de captação de 

recursos mais ampla e, dessa forma, ampliam a robustez deste. Trata-se, assim, da 
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realização dos aspectos finalísticos da Ordem Econômica e Financeira, prevista no 

Título VII do texto constitucional de 1988.   

Entretanto, não convém, neste momento, adiantar a discussão sem que o leitor 

possa ter uma visão um pouco mais detalhada a respeito da ontologia do fundo de 

investimento e de sua natureza jurídica. Essas características do objeto de estudo são 

alvo da investigação desenvolvida na sequência deste capítulo. Tem-se aqui o 

objetivo de fornecer os elementos necessários para a construção da resposta ao 

questionamento sobre a possibilidade de incidência do regime de proteção ao 

consumidor na relação entre o quotista e o administrador do fundo de investimento. 

 
3.1 HISTÓRICO 
 

A origem dos fundos de investimento com características similares àquelas 

apresentadas atualmente não é objeto de consenso na literatura especializada. A 

criação dos fundos de investimento deu-se de modo gradual, como parte de um 

processo no qual os corretores buscaram expandir o espectro de oportunidades de 

investimento para o pequeno investidor. 

A criação dos fundos ocorreu no século XVIII, na Holanda. A capital holandesa 

já apresentava, à época, mercado financeiro bastante organizado para negociação de 

contratos financeiros, havendo mais de 100 diferentes ativos disponíveis para troca. 

No estado holandês, na segunda metade do século XVIII, a organização do mercado 

e prática de taxas de juros relativamente baixas atuaram como fatores de incentivo à 

captação de recursos por diversas companhias e governos estrangeiros79. Como 

ilustração, Geert Rouwenhorst cita a obra de James Riley80 para exemplificar 

emissões, realizadas em Amsterdã, de títulos mobiliários dos governos de Áustria, 

França, Inglaterra, Rússia, Suécia e Espanha. 

O registro mais antigo de que se tem notícia refere-se ao prospecto do fundo 

mútuo Eendragt Maakt Magt (União faz a Força, em tradução livre), organizado em 

1774, pelo investidor Abraham van Ketwich na cidade de Amsterdã.  

                                            
79 GOETZMANN, William N.; ROUWENHORST, K. G.  The Origins of Value: The Financial 
Innovations that Created Modern Capital Markets. New York: Oxford University Press, 2005. p.249. 
80 RILEY, J. International Government Finance and the Amsterdam Capital Market 1740–1815. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1980. 
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Duas foram as principais inovações que diferenciaram o fundo mútuo das 

modalidades anteriores de investimento: a) securitização e b) substituição de títulos. 

A primeira permitiu a utilização de fluxos de caixa de ativos de reduzida liquidez para 

suportar a emissão de valores mobiliários que podiam ser trocados no mercado 

financeiro. Já a segunda, permitiu que valores mobiliários já existentes fossem 

reformatados para facilitar a troca, seja pelo fracionamento dos valores ou pela 

redução proporcional das obrigações deles decorrentes81. 

Com efeito, a securitização ou titularização corresponde, em apertada síntese, 

ao agrupamento de títulos de crédito de características semelhantes e, em geral, de 

liquidez reduzida e sua posterior utilização como lastro para a emissão de papéis 

mobiliários negociáveis no mercado. 

A securitização é uma emissão de títulos negociáveis, possuindo, como base e 

substrato, fluxos de tesouraria gerados por ativos específicos. Os ativos são 

agregados por espécies semelhantes e a emissão dos títulos goza de autonomia 

relativamente ao patrimônio do credor, uma vez que ocorre mediante a alteração de 

titularidade82. 

A securitização permite criar ativos disponíveis para revenda a partir de títulos 

de crédito que deveriam ser mantidos até o termo do negócio originário83. 

O instituto da titularização, dessa maneira, apresenta-se como procedimento 

financeiro que, de um lado, transfere a titularidade de direitos de crédito para o 

investidor. De outro, este passa a suportar os riscos de mercado, liquidez e de crédito 

dos ativos que lastreiam a operação.  

No contexto do mercado holandês do século XVIII, o investimento estava 

relacionado aos seguintes ativos: a) dívidas de propriedades rurais nas Antilhas 

Holandesas e no Suriname; b) títulos emitidos por governos estrangeiros e c) títulos 

emitidos por bancos e companhias.  

A organização dos primeiros fundos tornou possível, em troca do pagamento 

de juros e dividendos aos investidores, a transferência dos riscos de liquidez e de 

crédito das dívidas relacionadas aos ativos imobiliários das colônias nas Antilhas e 

                                            
81 GOETZMANN, William N.; ROUWENHORST, K. G.  The Origins of Value: The Financial 
Innovations that Created Modern Capital Markets. New York: Oxford University Press, 2005. p.250. 
82 MATIAS, Armindo Saraiva. Titularização, um novo instrumento financeiro. In: Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. n. 112. São Paulo: RT, 1998, p.48. 
83 BHATTACHARYA, Anand K.; FABOZZI, Frank J. Asset-backed securities. New Hope: FJF 
Associates, 1996, p.2. 
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Suriname, incentivando tanto o desenvolvimento da atividade econômica de plantação 

no local quanto o comércio da respectiva produção com a metrópole.  

De fato, a multiplicidade de ativos constantes na carteira de investimento se 

traduzia em diversificação do portfólio, com vista à limitação da álea assumida pelos 

investidores. Considerando que estes não teriam condições de realizar tal mitigação 

de riscos de modo individual, tratava-se de vantagem considerável.  

Além disso, a estruturação do fundo permitiu que o pequeno investidor 

adquirisse quotas do destinadas à aquisição de títulos de governos estrangeiros cujo 

valor de face era bastante superior ao valor investido individualmente. Representou 

assim uma possibilidade de acesso a uma modalidade de investimento até então fora 

do alcance do particular.  

Outra vantagem conexa com esta reside na simplificação de procedimentos de 

registro e habilitação do investidor para o recebimento dos juros e dividendos dos 

títulos da carteira, uma vez que os custos administrativos dessas transações eram 

transferidos ao administrador do fundo em troca de contraprestação na forma de taxa 

administrativa, dividida entre todos os participantes.  

As razões anteriormente apontadas explicam algumas das vantagens trazidas 

pela organização dos primeiros fundos. Tais benefícios acabaram por estimular a 

popularização desta modalidade de investimento, bem como a sua propagação para 

outros países europeus.  

Embora haja concordância quanto ao caráter positivo do desenvolvimento dos 

primeiros fundos de investimento, não há unanimidade entre os autores para a 

atribuição de qual teria sido o primeiro fundo exclusivamente dedicado ao 

investimento. A Société Générale des Pays-Bas, formada pelo rei William I da Holanda 

em Bruxelas, no ano de 1822, é considerada por alguns autores como a precursora 

dessa modalidade84. Argumentam estes que a sociedade, ao abrir mão de outras 

atividades bancárias para se dedicar à facilitação de investimentos em títulos 

estrangeiros por pequenos investidores, transformou-se em verdadeiro fundo de 

investimento. 

                                            
84 BULLOCK. Hugh. The Story of Investment Companies. New York: Columbia University Press, 
1959, p.1.  
GROW, Natalie R. The “Boston-Type Open-End Fund”: Development of a national financial 
institution, 1924-1940. Cambridge: Harvard university Press, 1977, p. 16 
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De qualquer sorte, permanecem comuns em ambos os casos analisados, as 

características de securitização e de substituição de títulos apontadas por Geert 

Rouwenhorst e que favoreceram a popularização do investimento. 

 Nos países de tradição anglo-saxã, o surgimento dos fundos de investimento 

foi marcado pela fundação do fundo Foreign and Colonial Government Trust em 

Londres, no ano de 186885. Assim como nos fundos holandeses, a estratégia de 

investimento era baseada no investimento em títulos de dívida de governos 

estrangeiros. Dessa maneira, a combinação de dividendo elevado e de razoável 

limitação de riscos pela diversificação dos papéis em carteira foi obtida a partir de 

captações de recursos provenientes de pequenos e médios investidores.  

Estes fundos, que no mercado britânico passaram a ser conhecidos como 

Investment Trusts, emitiam valores mobiliários ao público e utilizavam as receitas 

obtidas para adquirir e gerir carteira de ativos. Os trusts não possuíam empregados. 

A gestão era executada por outra organização, chamada de companhia de gestão ou 

agente fiscal. A vantagem deste arranjo era permitir que um único agente fiscal 

administrasse vários fundos, reduzindo assim os custos financeiros e de gestão de 

cada um desses86. 

A principal característica dos trusts era a existência de número fixo de quotas, 

as quais não eram resgatáveis a qualquer momento. A negociação destas quotas se 

dava entre particulares ou no mercado secundário. O preço negociado flutuava de 

acordo com a oferta e demanda pela quota, podendo ser objeto de prêmios ou 

descontos, não refletindo necessariamente o valor dos papéis que as lastreavam. 

Os Investment Trusts foram introduzidos nos Estados Unidos na década de 

1890. Receberam em território americano, a denominação de Investment Companies. 

Em linhas gerais mantiveram a mesma organização dos trusts britânicos, com número 

fixo de quotas.  

A emissão de novas quotas ou a recompra daquelas já existentes não era 

frequente e os valores negociados não guardavam proporção com o valor intrínseco 

dos ativos constantes no portfólio87. 

                                            
85 GOETZMANN, William N.; ROUWENHORST, K. G.  The Origins of Value: The Financial 
Innovations that Created Modern Capital Markets. New York: Oxford University Press, 2005. p.264. 
86 FINK, Matthew P. The rise of mutual funds: An insider´s view. 2. ed. New York: Oxford University 
Press, 2011. p. 8.  
87 GOETZMANN, William N.; ROUWENHORST, K. G.  The Origins of Value: The Financial 
Innovations that Created Modern Capital Markets. New York: Oxford University Press, 2005. p.265. 
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Em 1924, na cidade de Boston, foi formado o Massachussetts Investors Trust, 

cuja principal inovação foi a de permitir a contínua emissão e recompra de quotas a 

preços proporcionais àqueles dos ativos presentes na carteira. O modelo de fundo 

aberto adotado, neste caso, tornou-se dominante no mercado financeiro americano.  

Os fundos do tipo aberto mantiveram as vantagens de diversificação e de 

gestão profissional existentes nos trusts. Pela possibilidade de resgate diário das 

quotas, evitaram os defeitos daquela modalidade, mais suscetível à especulação 

sobre o valor dos títulos emitidos88. 

Mesmo com a crise financeira de 1929, a indústria dos fundos de investimento 

continuou a se desenvolver nos Estados Unidos, ampliando o total de ativos das 

Investment Companies. O sucesso destas permitiu a difusão do modelo para outros 

países, inclusive para o Brasil89. 

No caso brasileiro, os primeiros registros de organização de fundos de 

investimento datam da década de 1940, principalmente após o impulso dado pelo 

Investment Company Act of 1940 no mercado norte-americano90.  

Coube ao Decreto-Lei federal nº 7.583, editado em 1945 e influenciado pelo 

texto legal estrangeiro, o primeiro esforço de regulação dos fundos de investimento 

no direito pátrio. O referido diploma legal, de uma banda, previu a possibilidade de 

constituição de sociedades de crédito, financiamento ou investimentos e, de outra, 

condicionou as normas de constituição e funcionamento dessas sociedades à edição 

de regramento infralegal pelo Ministério da Fazenda91. 

As sociedades de financiamento e investimento, no modelo previsto pelo 

Decreto-Lei n.º 7.583, “não constituem um tipo societário diferenciado; não se 

distinguem das demais sociedades por uma forma jurídica peculiar, e sim, tão 

somente, por seu objeto social” 92.  

                                            
No mesmo sentido, FINK, Matthew P. The rise of mutual funds: An insider´s view. 2. ed. New York: 
Oxford University Press, 2011. 
88 FINK, Matthew P. The rise of mutual funds: An insider´s view. 2. ed. New York: Oxford University 
Press, 2011. p. 13. 
89 BARRETO FILHO, Oscar. Regime jurídico das sociedades de investimentos. São Paulo: Max 
Limonad, 1956. p.86. 
90 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimento. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963, 
p.14. 
91 BRASIL. Decreto-Lei n°. 7.583/45, de 29 de maio de 1945. Diário Oficial da União. Rio de 
Janeiro,1945. art. 1° e 2°. 
92 BARRETO FILHO, Oscar. Regime jurídico das sociedades de investimentos. São Paulo: Max 
Limonad, 1956. p.27. 
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No caso dessas aludidas sociedades, o objeto social se configura como a 

substituição de títulos adquiridos junto ao mercado por títulos de emissão da própria 

sociedade. Trata-se da possibilidade de utilização de uma sociedade por ações para 

reunião de ativos a serem utilizados em uma destinação específica.  

Nesse sentido, surge a diferenciação entre a sociedade de financiamento e a 

de investimento. A primeira, em busca de obtenção de recursos essenciais para o seu 

financiamento, age como compradora de grandes quantidades de títulos. Já a 

segunda, na perseguição do interesse dos sócios através de uma boa aplicação de 

capitais, adquire pequenas quantidades dos melhores títulos disponíveis, de 

numerosas empresas já consolidadas no crédito público93. Note-se que não há 

diferenciação quanto à estrutura ou ao modo de funcionamento da empresa, a 

distinção se dá apenas na estratégia de investimento adotada.  

A utilização de uma sociedade de investimento por ações para a atuação no 

mercado mobiliário foi objeto de crítica de diversos autores, como por exemplo James 

Ladd, Richmond Wright, Oscar Barreto Filho e Peter Walter Ashton94. Estes 

apontaram especialmente a rigidez dos requisitos jurídicos desta forma societária no 

direito da época e as dificuldades de emissão de novas ações como os principais 

empecilhos ao desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro naquele período. 

De fato, não foram numerosas as sociedades de investimento com atuação no 

mercado brasileiro nas décadas de 1940 e de 1950. 

Como tentativa de superar as dificuldades apontadas nas sociedades de 

investimento, foi adotada a solução do fundo em condomínio. Este consistia na 

formação um fundo semelhante a uma sociedade em conta de participação, na qual a 

sociedade de investimento assumia o papel de administradora e os investidores se 

tornavam condôminos do patrimônio detido pelo fundo.  

                                            
93 BARRETO FILHO, Oscar. Regime jurídico das sociedades de investimentos. São Paulo: Max 
Limonad, 1956. p.37. 
94 Como exemplos destas críticas, citam-se os textos:  
LADD, James W.; WRIGHT, Richmond. Obstáculos ao desenvolvimento do mercado brasileiro de 
capitais. In: Revista de administração de empresas. N. 15. São Paulo: USP, 1965. Disponível em: 
<www.spell.org.br/documentos/download/24903>. Acesso em: 15 de agosto de 2017, p.88;  
BARRETO FILHO, Oscar. Regime jurídico das sociedades de investimentos. São Paulo: Max 
Limonad, 1956. p.114;  
ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimento. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963.  
p.112. 
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Porém, de modo distinto das sociedades em conta de participação, a 

administradora do fundo em condomínio não assumia a função de sócia ostensiva, 

eliminando assim a possibilidade de responsabilização pessoal e garantindo a 

separação patrimonial entre o condomínio e o administrador.    

As sociedades em conta de participação eram disciplinadas, naquele tempo, 

pelo Código Comercial de 185095. Os recursos trazidos pelos investidores 

compunham as quotas parte do fundo, que era administrado pelo sócio ostensivo. 

Este podia dispor dos recursos, como se proprietário fosse, e era responsável pelas 

obrigações contraídas pela sociedade, nos termos do art. 326 do referido diploma. 

Havia na atuação do sócio ostensivo o risco de confusão patrimonial entre o 

patrimônio social do fundo e o restante do patrimônio da empresa gestora, o que era 

desvantajoso para o investidor. Era também desvantajoso para o administrador na 

medida em que este se responsabilizava pessoalmente pela gestão do fundo, ou seja, 

toda a operação da empresa administradora seria potencialmente afetada em caso de 

problema em qualquer um dos fundos por ela geridos. Esta característica se traduzia 

em elevado risco de operação, suportado pelo administrador, e, na lógica do mercado, 

em custos adicionais aos investidores.   

 Inspirado num modelo de incorporação imobiliária, o fundo em condomínio 

garantia a separação patrimonial entre a administradora e os investidores e podia ser 

enquadrado num regime fiscal mais favorável96. 

O primeiro fundo em condomínio a operar no mercado brasileiro foi o Fundo 

Crescinco, constituído em 1957 e administrado pela Companhia de Empreendimentos 

e Administração, subsidiária brasileira da International Basic Economic Corporation 

(IBEC), sediada em território norte-americano. 

Além das vantagens anteriormente apontadas para o fundo em condomínio, 

este também possibilitava aos investidores procedimentos de adesão e desligamento 

mais simples e sujeitos a menor morosidade para emissões, reembolsos ou resgate 

de títulos.  

                                            
95 Brasil. Lei Federal n° 556, de 25 de junho de 1850. Coleção Brasileira de Leis do Império. Rio de 
Janeiro, 1850. Arts. 325 a 328. 
96 LADD, James W.; WRIGHT, Richmond. Obstáculos ao desenvolvimento do mercado brasileiro de 
capitais. In: Revista de administração de empresas. N. 15. São Paulo: USP, 1965. Disponível em: 
<www.spell.org.br/documentos/download/24903>. Acesso em: 15 de agosto de 2017.pp.88-89. 
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O Ministério da Fazenda, em 1959, com o objetivo de regular os fundos em 

condomínio editou a portaria n.º 309. Esta permitiu às sociedades de crédito, 

financiamento e investimentos a constituição desta modalidade de fundo. 

Como consequência desta situação mais favorável, começou a haver a 

popularização dos fundos em condomínio e a modificação do panorama do mercado 

de capitais na passagem para a década de 1960. 

Em 1970, o Banco Central do Brasil (Bacen) regulamentou os fundos de 

investimento com a edição da Resolução n° 145, que derrogou disposições anteriores. 

A disciplina normativa tratou dos fundos com parte integrante do Sistema Financeiro 

Nacional e representou o marco regulatório da conformação jurídica atual destes.  

A Resolução n° 145 concedeu permissão legal para constituição de fundos de 

investimento não só por sociedades de investimento, mas também por sociedades de 

crédito e financiamento97.  

A segurança jurídica trazida pela norma do Bacen favoreceu o desenvolvimento 

do mercado dos fundos de investimento nas décadas de 1970 e 1980.   

Ao longo dos anos a regulação dos fundos de investimento foi sendo feita pela 

edição de instrumentos infralegais pelo Bacen e, posteriormente, pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). 

Com relação à promulgação de leis que tratam dos fundos de investimento, no 

ano de 1993, foi promulgada a Lei Federal nº 8.668, que disciplinou a constituição e o 

regime tributário dos fundos de investimento imobiliário. No ano de 2001, foi 

promulgada a Lei Federal nº 10.301, que deslocou para a CVM da competência para 

disciplinar e fiscalizar as atividades relacionadas aos fundos de investimento e à sua 

administração, conforme previsão do art. 2º da Lei Federal nº 6.385/ 76.  

Com a edição da Instrução Normativa nº 409 da CVM, esta autarquia passou a 

supervisionar todos os tipos de fundos de investimento no mercado de capitais 

brasileiro. A edição e entrada em vigor da Instrução Normativa nº 555, que revogou 

Instrução Normativa nº 409, não alterou o quadro de supervisão e regulação dos 

fundos pela CVM.  

Nos últimos vinte anos, observou-se notável florescimento do mercado 

financeiro nacional. Acompanhando este desenvolvimento, os fundos de investimento 

                                            
97 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução n° 145. Diário Oficial da União. Brasília, 1970. Art. 4°. 



52 

 

passaram a receber volumes cada vez maiores de recursos e se transformaram em 

uma das principais ferramentas formação de poupança para a sociedade brasileira. 

Após essa breve contextualização histórica, passa-se, na próxima seção, a 

analisar as principais características dos fundos de investimento no Direito 

estrangeiro. Esta abordagem torna possível a comparação das semelhanças e 

diferenças do instituto com o panorama apresentado no Direito brasileiro. Como será 

visto a seguir, deste cotejamento, surgirão elementos de extrema valia para a 

compreensão da natureza jurídica dos fundos de investimento no ordenamento 

nacional.   

 

3.2 REGIME JURÍDICO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NO DIREITO 
ESTRANGEIRO 

 

Como visto anteriormente, na evolução dos fundos de investimento no direito 

norte-americano, o instituto das Investment Companies designa o veículo de 

investimento coletivo, não representando apenas as companhias de investimento 

organizadas na forma societária.  

A Investment Company consiste em uma reunião de capitais ou meios 

financeiros de diversas pessoas em unidade econômica. Esta união é gerida por uma 

empresa que se propõe a aplicar racionalmente os recursos no mercado mobiliário, 

como objetivos de diminuição de riscos e de obtenção de rendimentos satisfatórios98.  

O diploma legal que regula Investment Companies ou Trusts na ordem jurídica 

norte-americana é o Investment Company Act of 194099. Através dele as companhias 

são classificadas de acordo com a forma de estruturação ou organização.  

Do ponto de vista da forma jurídica adotada, podem distinguir-se dois grupos 

principais de investment trusts nos Estados Unidos. No primeiro, encontram-se as 

sociedades do tipo direto ou legal (statutory), que se apresentam sob a forma de 

Corporations e correspondem às sociedades inglesas submetidas ao Companies Act. 

                                            
98 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimento. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963. 
p.9. 
99 U.S. Securities and Exchange Commission. Investment Company Act of 1940.  [S.l.]: SEC, 1940. 
Disponível em: <https://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf>. Acesso em: 15 out.2014. 
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Já no segundo grupo, posicionam-se os organismos do tipo contratual, que se 

constituem segundo a fórmula clássica do trust agreeement ou trust indenture100. 

O cerne da questão das investment companies no direito americano, 

independente da forma jurídica de estruturação adotada, reside no fato de que os 

ativos do fundo pertencem a uma pessoa jurídica determinada, a qual exerce a 

titularidade sobre este patrimônio.  

Em caso de adoção de forma societária, é a pessoa jurídica que exerce a 

propriedade sobre seus próprios ativos. Já no caso das formas contratuais, os 

investidores são proprietários de quotas ou frações ideais de determinado capital total 

investido. Além destes, chamados de settlors, há a figura do administrador, ou trustee, 

que é responsável pela gestão dos recursos e é também proprietário do trust.  

Essa característica de que o administrador é também proprietário do fundo, 

presente no modelo anglo-saxão e não apenas no norte-americano, diferencia o 

investment trust do fundo de investimento existente no mercado nacional. O 

ensinamento de Walter Stuber101 é relevante para esta questão. Este aduz que o trust 

pressupõe a transferência fiduciária da propriedade da coisa ou do direito, daquele 

que constitui o trust, designado grantor ou settlor, para as mãos do trustree. O último 

recebe tal coisa ou direito com a obrigação de administrá-la em benefício, ou para uso 

e gozo de um terceiro, chamado cestui que trust.  

Já no caso brasileiro, esta transferência fiduciária é incompatível com a 

exclusividade da propriedade. Em virtude dela, em nosso Direito, se alguém transfere 

um bem a outrem, ainda que com cláusula de retransmissão a um terceiro, ou de 

reversão a ele mesmo, o direito daí decorrente é pessoal, e não real. As controvérsias 

se resolvem em perdas e danos, conforme observado por Arnoldo Wald102.  

No ordenamento pátrio, os recursos dos investidores destacados para o fundo 

não constituem o patrimônio da sociedade que os administra. Como foi visto 

anteriormente, o fundo é representado como propriedade ou potencial propriedade de 

todos os investidores. 

                                            
100 BARRETO FILHO, Oscar. Regime jurídico das sociedades de investimentos. São Paulo: Max 
Limonad, 1956. p.92. 
101 STUBER, Walter Douglas. A legitimidade do “Trust” no Brasil. Revista de direito mercantil, 
industrial, econômico e financeiro. n. 76. São Paulo: Nova série, 1989, p.103. 
102 WALD. Arnoldo. Algumas considerações a respeito da utilização do “Trust” no direito brasileiro. 
Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. n. 128. São Paulo: nova série, 
1999. 



54 

 

Esse aspecto motivou a crítica firme de Peter Walter Ashton103, que apontou 

que, embora os fundos de investimento brasileiros, do tipo capital aberto em regime 

de condomínio devessem seguir e orientar-se pelas disposições do instituto do 

condomínio, regulada pelo Código Civil Brasileiro, tal não ocorre. Diante disso, 

concluiu o autor que os fundos brasileiros em condomínio aberto não são verdadeiros 

condomínios, mas que estes representam no máximo a “expectativa de um 

condomínio por ocasião da liquidação do fundo”.  

  As normas relativas ao condomínio, à comissão mercantil e ao mandato, 

contidas no Código Civil de 1916, não eram suficientes para explicar e regular 

adequadamente a relação entre quotistas, fundo de investimento e administrador104. 

A argumentação permanece válida com a edição do Código Civil Brasileiro de 2002.  

Dessa maneira, concluiu o autor pela inexistência, no Direito brasileiro, de uma 

autêntica companhia de investimentos nos moldes daquelas existentes no Direito 

norte-americano105. Além disso, Peter Walter Ashton106 anteviu, com muita 

perspicácia, que haveria a necessidade de criação de uma teoria para explicar a 

conexão entre o fundo de investimento e o administrador devido à dicotomia 

patrimonial existente entre ambos no ordenamento pátrio e em outros ordenamentos. 

Com efeito, a dicotomia apontada por Ashton não se apresenta exclusivamente 

no Direito brasileiro. Outros ordenamentos jurídicos, principalmente aqueles da 

Europa continental, nos quais as instituições de investimento coletivo apresentam 

estrutura contratual, enfrentaram e continuam a enfrentar esta mesma questão.  

Antes de adentrar em casos particulares, convém reconhecer que a dinâmica 

dos recursos financeiros na sociedade contemporânea requer altíssima velocidade 

para as transações econômicas. Num cenário de fluxos de capitais globalizados, os 

fenômenos econômicos de circulação de riquezas e de estabelecimento de 

instrumentos para investimento passam a demandar soluções e adequações dentro 

do escopo de atuação jurídica de cada Estado Nacional.  

                                            
103 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimento. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 
1963. p.63.  
104ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimento. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 
1963. p.93. 
105 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimento. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 
1963. p.94. 
106 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimento. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 
1963. p.99. 
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Para aumentar um pouco mais a complexidade questão, deve-se ressalvar 

também que não se trata de um efeito unidirecional no qual a pressão exercida pela 

circulação de capitais acaba por exercer influência sobre o Direito positivo elaborado. 

Bem ao contrário, trata-se de efeito bidirecional, pois a esfera econômica é também 

influenciada pela esfera jurídica, caracterizando uma situação em que ocorrem 

condicionamentos recíprocos na dinâmica das relações econômicas e jurídicas. 

Assim, a resposta jurídica encontrada em cada Estado depende das características 

presentes nos ordenamentos particulares, tornando as soluções contingentes e não 

prontamente transplantáveis a outros casos similares.  

Ademais, a tentativa de subsumir novas práticas e modalidades encontradas 

no campo econômico a modelos abstratos preexistentes na codificação civil ou 

comercial resulta, na maioria das vezes, em correspondências não totalmente exatas. 

A dificuldade em dar conta da complexidade da realidade evidencia o alcance de um 

limite para a pretensão positivista fundada na visão moderna de uma razão capaz de 

prever todas as possíveis situações. Feita essa digressão, passa-se a tratar da 

caracterização da natureza jurídica dos fundos de investimento em alguns países da 

Europa continental.  

Na Alemanha e na Suíça, os textos legislativos caracterizam os fundos de 

investimento com base em uma definição de copropriedade. Sobre este aspecto 

particular, é importante destacar que existem duas modalidades de condomínio. O 

primeiro, de origem romana, pelo qual se assegura a cada condômino uma fração 

ideal do todo e o segundo, de origem germânica, no qual o bem pertence a toda a 

coletividade e não a cada condômino individualmente. A propriedade, neste caso é 

exercida em mão comum. Ao se reconhecer a natureza de condomínio no molde 

germânico, o negócio jurídico entre o investidor e o administrador passa a se 

caracterizar como fiduciário. Tal solução, conforme discutido anteriormente, não é 

possível no caso brasileiro. No Direito alemão, o problema da dicotomia patrimonial é 

resolvido pela interpretação de que a propriedade reconhecida ao participante do 

fundo representa somente uma posição formal e não se identifica como um direito real 

absoluto sobre o bem, conforme a lição de Pier Giusto Jaeger107.  

                                            
107 JAEGER, P. G. Prospettive e problemi giuridici dei fondi comuni d´investimento mobiliare. In: 
GERACI, L.; JAEGER, P. G. L’istituzione dei fondi comuni d´investimento. Milano: Giuffrè,1970.     
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Já no Direito francês, os fundos de investimento são caracterizados 

expressamente como copropriedade. Com efeito, o Código monetário e financeiro 

francês108, em seu artigo L214-20, posiciona os fundos de investimento como 

condomínio de valores mobiliários destituído de personalidade jurídica. O código, 

ademais, expressamente estabelece que não são aplicáveis aos fundos de 

investimento as disposições sobre a comunhão contidas no Código Civil daquele país. 

Deve-se notar apenas que a lei francesa distingue o fundo comum de crédito, 

destinado a financiar operações de crédito e de existência temporária, do fundo 

comum de investimento, orientado a aplicações de recursos em investimentos e que 

possui caráter de permanência e duração indeterminada. Com relação à abordagem 

doutrinária, esta converge em torno da aceitação da natureza condominial dos 

fundos109.  

No caso do Direito português, prevalece a ideia de que os fundos de 

investimento são comunhões de direito110. Isto porque, no Código Civil Português, nos 

artigos 1.403 e 1.404, há uma distinção entre comunhão e condomínio111. A primeira, 

                                            
108 REPUBLIQUE FRANÇAISE. Ordonnance n° 2000-1223, du 14 décembre 2000 relative à la partie 
législative du code monétaire et financier. Journal officiel. Paris, 16 décembre 2000. 
« Article L214-20 
Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs 
mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative 
majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun 
de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du 
même code relatives aux sociétés en participation. 
Les parts peuvent être admises par le Conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché 
réglementé dans des conditions fixées par décret. » 
109 BONNEAU, T. Fonds communs de placement, de créances et droit civil. Revue Trimestrielle de 
Droit Civil. N. 90(1). Paris: Dalloz,1991. 
CERATI-GAUTHIER, A. Fonds commun de placement : obligation du dépositaire de restitution des 
instruments financiers. In: Revue Lamy droit des affaires. n°51, juillet-août. Paris: Wolters Kluwer, 
2010.  
KREMER,  C. ; LEBBE,  I. Organismes de placement collectif et véhicules d'investissement 
apparentés en droit luxembourgeois. 2.ed. Bruxelles: Larcier, 2007.  
LORENZINI, F. SICAV et FCP. Paris: Gualino, 2007. 
110 TOMÉ, M. J. R. C. V. Fundos de investimento mobiliário abertos. Coimbra: Almedina, 1997. 
p.185. 
VEIGA, A. B. da. Fundos de investimento mobiliário e imobiliário: regime jurídico. Coimbra: 
Almedina, 1999. p.538-539. 
111 REPÚBLICA PORTUGUESA. Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966. Aprova o Código 
Civil e regula a sua aplicação - Revoga, a partir da data da entrada em vigor do novo Código Civil, toda 
a legislação civil relativa às matérias que o mesmo abrange. Diário da República. Lisboa, 1966. 
Disponível em:  
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=>. Acesso em 
15 ago. 2017.  
“CAPÍTULO V – Compropriedade 
SECÇÃO I - Disposições gerais 
Artigo 1403.º (Noção) 
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de significado mais amplo, corresponde a um gênero que se subdivide em duas 

espécies: a comunhão de bens, também conhecida como copropriedade ou 

condomínio e a comunhão de direitos. Desta maneira, o fundo de investimento 

corresponde a uma universalidade de direito instituída contratualmente. Refuta-se a 

noção de uma propriedade fiduciária por incompatível com a origem romana da 

propriedade, bem como a ideia de um arranjo societário para reger as relações entre 

o quotista e o administrador do fundo. 

No caso do Direito brasileiro, os esforços envidados para compreender a 

situação patrimonial estabelecida entre o administrador e o fundo de investimento 

marcam a gênese das teorias que procuram explicar a natureza jurídica dos fundos 

de investimento. É esse o assunto tratado na próxima seção. 

 
3.3 NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NO DIREITO 
BRASILEIRO 
 

A Instrução Normativa CVM nº 555 traz o conceito legal de fundo de 

investimento em seu art. 3º: “O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, 

constituída sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros”. 

O ordenamento pátrio adotou natureza jurídica condominial. Com efeito, diversos 

outros instrumentos normativos editados pela CVM conceituam os fundos de 

investimentos como condomínios112. 

Trata-se, portanto, de uma forma de copropriedade. Nos fundos, o direito de 

propriedade é exercido coletivamente. O domínio do patrimônio é conjunto, mas a 

administração e a gestão dos bens são delegadas a administradores profissionais, os 

quais, diferentemente do modelo anglo-saxão, não são proprietários.  

                                            
1. Existe propriedade em comum, ou compropriedade, quando duas ou mais pessoas são 
simultâneamente titulares do direito de propriedade sobre a mesma coisa.  
2. Os direitos dos consortes ou comproprietários sobre a coisa comum são qualitativamente iguais, 
embora possam ser quantitativamente diferentes; as quotas presumem-se, todavia, quantitativamente 
iguais na falta de indicação em contrário do título constitutivo. 
Artigo 1404.º (Aplicação das regras da compropriedade a outras formas de comunhão) 
As regras da compropriedade são aplicáveis, com as necessárias adaptações, à comunhão de 
quaisquer outros direitos, sem prejuízo do disposto especialmente para cada um deles.” 
112 CVM. Instrução Normativa nº. 141. 1991. art. 1º; Instrução Normativa nº. 153. 1991. art. 1º; 
Instrução Normativa nº. 186. 1992. art. 1º; Instrução Normativa nº. 209. 1994. art. 1º; Instrução 
Normativa nº. 278. 1998. art. 1º; Instrução Normativa nº. 279. 1998. art. 1º; Instrução Normativa nº. 
356. 2001. art. 1º; Instrução Normativa nº. 359. 2002. art. 2º; Instrução Normativa nº. 391. 2003; 
Instrução Normativa nº. 398. 2003. art. 3º. 
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Entretanto, a natureza jurídica dos fundos de investimento permanece questão 

controversa em função das características do condomínio e da extensão da comunhão 

de bens nele contida. 

Arnoldo Wald113 conceitua o fundo de investimento como um patrimônio com 

destinação específica. Os recursos nele contidos abrangem elementos ativos e 

passivos vinculados a um certo regime, que os une, mediante a afetação dos bens a 

determinadas finalidades. Para o autor, esta afetação é o que justifica a adoção de 

um regime jurídico próprio. 

 A conformação deste regime jurídico próprio é o que leva à divergência na 

doutrina, pendendo alguns autores para o reconhecimento de natureza condominial 

em oposição a outros que observam nos fundos os traços de verdadeira sociedade.  

Para o enfrentamento do tema, é necessário observar, em primeiro lugar, que 

se mostra inviável a caracterização dos fundos de investimento na moldura do 

condomínio voluntário, especificada no art.1.314 do Código Civil Brasileiro de 

2.002114. Este estabelece, no caput, que “cada condômino pode usar da coisa 

conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a 

indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte 

ideal, ou gravá-la”. Já no parágrafo único, o texto prescreve que “nenhum dos 

condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo 

dela a estranhos, sem o consenso dos outros”. 

 No caso dos fundos de investimento, há limitações com relação ao exercício 

do direito de propriedade. Em resumo, o quotista do fundo não pode: a) requerer a 

dissolução do fundo ou a divisão dos bens; b) utilizar livremente os ativos do fundo; c) 

influenciar na administração do patrimônio comum. 

Os arts. 13 e 78 da Instrução Normativa CVM nº 555115 trazem exemplos destas 

limitações. O primeiro porque limita a possibilidade de cessão ou transferência de 

                                            
113 WALD, Arnoldo. Da natureza jurídica do fundo imobiliário. In: Revista Forense, n. 309. Rio de 
Janeiro: Forense, 1990. 
114 BRASIL. Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. Diário Oficial da União. 
Brasília, 2002.  
115 CVM. Instrução Normativa nº. 555. 
Art. 13. A cota de fundo aberto não pode ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão 
judicial ou arbitral, operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão universal, 
dissolução da sociedade conjugal ou união estável ou transferência da administração ou portabilidade 
dos planos de previdência. 
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quotas nos fundos abertos.  Já o segundo confere à administração do fundo tanto o 

uso dos recursos que compõem o fundo quanto a possibilidade de contratar em nome 

do fundo. 

Além desses, o art. 11 da mesma resolução, ao estabelecer que “as quotas do 

fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, e serão escriturais e 

nominativas”, posiciona os investidores como titulares de valores mobiliários 

correspondentes a tais frações ideais e não aos ativos que compõem o patrimônio do 

fundo, excluindo desta maneira a propriedade direta sobre estes ativos. 

 Outra oposição relevante entre o regime de condomínio do Código Civil e o 

regime dos fundos de investimento é o que trata da possibilidade de o condômino se 

eximir do pagamento das despesas e dívidas do condomínio ao renunciar à sua fração 

ideal116. No caso dos fundos de investimento, tal situação não é possível. O art. 15 da 

Instrução Normativa CVM nº 555 prevê inclusive que os quotistas respondem por 

eventual patrimônio líquido negativo do fundo117. 

Diante da dificuldade de caracterização, alguns autores defendem a existência 

de um regime de condomínio especial para os fundos de investimento.  

Félix Alonso118, ao perquirir a natureza dos fundos, observa que o fundo de 

investimento se apresenta como condomínio mobiliário. Neste, os recursos continuam 

a pertencer aos investidores. O autor concebe a copropriedade mobiliária como um 

feixe de propriedades justapostas, independentes entre si, dentro da massa 

condominial, que, embora goze de unidade orgânica funcional e permaneça unida 

para a consecução da rentabilidade, é divisível em quotas. No condomínio, argumenta 

Félix Alonso que todos os condôminos são coproprietários de toda a massa e 

proprietários de sua fração no todo. 

                                            
Art. 78. A administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou 
indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser prestados pelo próprio 
administrador ou por terceiros por ele contratados, por escrito, em nome do fundo. 
116 BRASIL. Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. Diário Oficial da União. 
Brasília, 2002.  
Art. 1316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte 
ideal. 
117 CVM. Instrução Normativa nº. 555.  
Art. 15. Os cotistas responderão por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, sem prejuízo da 
responsabilidade do administrador e do gestor, se houver, em caso de inobservância da política de 
investimento ou dos limites de concentração previstos no regulamento e nesta Instrução. 
118 ALONSO, F. R. Os fundos de investimento. Condomínios mobiliários. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. V.66. São Paulo: USP, 1971. p. 223-271.  
Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66628/69238>. Acesso em 15 ago. 
2017 
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De modo semelhante, Fernando Gaggini119 também sustenta a natureza 

condominial do fundo de investimento ao afirmar que este é, perante o direito 

brasileiro, “uma forma de condomínio de natureza especial, com regras próprias e 

específicas, distintas das descritas no Código Civil”. 

Na mesma linha, Nélson Eizirik et. al.120 reconhece que os fundos de 

investimento assumem no direito pátrio uma feição contratual e não societária, sendo 

organizados juridicamente sob a forma de condomínios, sem personalidade jurídica e 

constituindo uma comunhão de recursos. 

Luis Pinto121 pondera que, ainda que a disciplina jurídica do condomínio não se 

mostre perfeitamente compatível com o fundo de investimento, tal ocorre com outras 

modalidades condominiais, no ordenamento pátrio, que se afastam do modelo de 

condomínio do Código Civil. Cita como exemplo o caso do condomínio por unidades 

autônomas. Argumenta também que a opção do legislador pela forma de comunhão 

é possível e não gera contradição no seio do ordenamento, não podendo ser refutada, 

uma vez que os investidores ainda permanecem com um direito real, mesmo que não 

possam exercer plenamente os direitos dominiais durante o período que os recursos 

permanecem aplicados no fundo.  

Rachel Sztajn122, ao analisar os fundos de investimento imobiliário, interpreta 

que,  neste caso, o legislador optou por uma natureza jurídica de condomínio 

germânico e caracterizou o negócio entre investidor e a instituição administradora 

como fiduciário. A crítica a ser feita sobre a interpretação da autora é que tal negócio 

fiduciário implicaria o reconhecimento da existência de um patrimônio separado, o que 

de fato ocorre nos fundos imobiliários, e de uma propriedade resolúvel, o que é 

incompatível com nosso direito de origem romana, conforme já exposto anteriormente. 

Do mesmo modo que os autores já mencionados, Sztajn observa a impossibilidade 

de enquadramento perfeito das normas referentes ao condomínio ao fundo de 

investimento.   

                                            
119 GAGGINI, Fernando S. Fundos de investimento no direito brasileiro. São Paulo: Leud, 2001. 
p.53. 
120 EIZIRIK, Nelson. et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. p.78. 
121 PINTO, L. F. de C. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: USP, 2002. 
Dissertação de mestrado. 
122 SZTAJN, Rachel. Quotas de Fundos Imobiliários – Novo Valor Mobiliário. In: Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. V.93. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 104-108.   



61 

 

Outros autores, entretanto, atribuem ao fundo de investimento a natureza 

jurídica de sociedade, uma vez que as características desta seriam mais próximas da 

ontologia dos fundos de investimento123. Este posicionamento adota uma 

compreensão dos fundos que é mais próxima da noção das Investment Companies 

presentes no direito norte-americano. 

Para que haja a caracterização do ente societário, torna-se necessário que os 

autores que seguem este posicionamento demonstrem o atendimento, pelo fundo de 

investimento, dos requisitos necessários para a formação da empresa.  

Alguns dos requisitos essenciais são trazidos no texto do art. 981 do Código 

Civil Brasileiro124. Outro elemento essencial é a affectio societatis, que é a 

representação da intenção dos sócios de contraírem sociedade entre si, o que se dá, 

inicialmente, pela constituição da empresa em comum. Além disso, o ânimo societário 

se manifesta também como um desejo de permanência na sociedade, na forma de 

um laço de cooperação mútua e de combinação de esforços para a realização de 

objetivos comuns do ente empresarial e em busca do lucro.  

Nesse sentido os ensinamentos de Marcelo Bertoldi e de Márcia Carla Pereira 

Ribeiro125, para os quais um dos elementos fundamentais da sociedade é a affectio, 

caracterizada como “a vontade de constituir e manter a sociedade por parte dos 

sócios, que guardam relação de identidade com os demais sócios e com os objetivos 

                                            
123 Como exemplo desta corrente, são citados:  
FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005;  
FRANÇA, Erasmo V. A. e N. A natureza jurídica dos fundos de investimento: conflito de interesses 
apurado pela própria assembléia de quotistas; quorum qualificado para destituição de administrador de 
fundo (Parecer). In: Revista Direito Empresarial . v. 6. Curitiba: Juruá, 2006, p. 11-39;  
CORRÊA-LIMA, Sérgio Mourão; PIMENTA, Vinícius Rodrigues. Fundos de Investimento. In: WALD, 
Arnoldo; GONÇALVES, Fernando; CASTRO, Moema A. S. (Coord.); FREITAS, Bernardo Vianna; 
CARVALHO, Mário Tavernard Martins de (Org.). Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais – 
Homenagem ao Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima. São Paulo: Quartier Latin, 2011;  
CARVALHO, Mário T. M. Regime Jurídico dos fundos de investimento. Belo Horizonte: UFMG, 
2012. Dissertação de Mestrado. 
124 BRASIL. Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. Diário Oficial da União. 
Brasília, 2002. 
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.  
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. 
125 BERTOLDI, M. e RIBEIRO, M. C. P. Curso Avançado de Direito Comercial. 3ª ed. São Paulo: RT, 
2006, p. 160 
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perseguidos pela sociedade”. Em sintonia com esta caracterização, Fábio Konder 

Comparato, Gladston Mamede e Fran Martins126. 

Ricardo de Santos Freitas127, de fato, posiciona-se em favor de uma natureza 

societária dos fundos de investimento. Argumenta que, de acordo com o texto do art. 

981 do Código Civil Brasileiro são três os requisitos para a configuração de uma 

sociedade: a) contribuição em bens ou serviços; b) desempenho de atividade 

econômica e c) divisão, entre os sócios, dos resultados auferidos. Indica que as três 

condições são verificadas nos fundos.  

Fundamenta a existência da affectio societatis na exposição de Oscar Barreto 

Filho128 para o qual a intenção de executar o investimento na carteira de valores do 

fundo já caracterizaria a identidade de interesses e o espírito de colaboração 

necessários à formação da sociedade.  

É importante ressalvar, entretanto, que a lição de Barreto Filho se refere a uma 

caracterização do fundo de investimento como sociedade em conta de participação 

em momento anterior ao surgimento dos fundos em condomínio no Direito brasileiro. 

Não se pode transplantar este argumento acriticamente de modo a justificar a 

pretensão de qualificação societária dos fundos.  

Com relação à forma societária, Ricardo de Santos Freitas interpreta que o 

Código Civil Brasileiro não é taxativo quanto à descrição da totalidade dos tipos 

societários possíveis. Desenvolve o argumento com base no parágrafo único do art. 

983 do referido código para indicar a possibilidade de novos tipos societários 

estabelecidos mediante lei especial.  

Sustenta o comando normativo do termo lei especial contido no texto do 

dispositivo como a necessidade, em sentido lato, de qualquer norma legal válida. Pela 

argumentação do autor, atos infralegais, como, por exemplo, as Instruções 

Normativas expedidas pela CVM, poderiam estabelecer novos tipos societários. Neste 

                                            
126 COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de ações em companhia fechada. In: Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro.  v. 36. São Paulo: Malheiros, 1979. p. 65. 
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: direito societário - sociedades simples e 
empresariais. v. 2. São Paulo: Atlas. 2004. p. 126. 
MARTINS. Fran. Curso de Direito Comercial. 30ª ed. atualizada por Carlos Henrique Abrão. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006. p. 173. 
127 FREITAS, Ricardo S. Natureza Jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. p. 192-218. 
128 BARRETO FILHO, Oscar. Regime jurídico das sociedades de investimentos. São Paulo: Max 
Limonad, 1956. p.163-164. 
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ponto, é imperioso apontar o equívoco contido na exposição, uma vez que o texto 

legal expresso é subvertido na tentativa de permitir que atos infralegais usurpem o 

espaço reservado à lei e, com isso, extrapolem o limite de regulamentação que os 

caracterizam.     

A argumentação de Mário Tavernard Martins de Carvalho129 procura manter as 

linhas gerais do pensamento de Ricardo de Santos Freitas, mas se esquiva do engano 

com relação à classificação societária. Mário Carvalho pontua que, no início, a 

estruturação de fundos de investimento sob a forma de condomínio tinha objetivo de 

superar dificuldades com relação ao capital fixo e à tributação. Porém indica que a 

ontologia do fundo de investimento aponta para uma natureza societária.  

De modo similar a Ricardo Freitas, afirma que os fundos de investimento 

satisfazem o critério tríplice contido no art. 981 do Código Civil Brasileiro, devendo ser 

classificados como sociedades. Além disso, sustenta, em analogia ao que ocorre nas 

sociedades anônimas abertas, que o mero aporte dos recursos dos quotistas para a 

integralização das frações ideais corresponde à celebração voluntária de negócio 

jurídico e revela o compromisso do quotista na realização de um fim comum, 

deflagrando a affectio societatis. 

Quanto à forma, os fundos consistiriam em sociedade comum não 

personificada. O regulamento seria o documento a balizar a relação societária. Já os 

bens e dívidas formariam patrimônio especial, nos moldes da prescrição do art. 988 

do Código Civil Brasileiro. 

Em consonância com Ricardo de Santos Freitas e Mário Carvalho, Erasmo 

França130 aduz que os fundos de investimento desenvolvem atividade econômica em 

forma societária. Observa que os sócios são titulares em comum do patrimônio do 

fundo e que este não pode ser titular de um patrimônio separado por não ser dotado 

de personalidade jurídica. Assim, o fundo de investimento teria natureza de sociedade 

em comum entre os quotistas, sendo regido pelos artigos 49 e 50 da Lei Federal n° 

4728/65 e pela Instrução Normativa n° 302/99 da CVM. Teriam aplicação subsidiária 

                                            
129 CARVALHO, Mário T. M. Regime Jurídico dos fundos de investimento. Belo Horizonte: UFMG, 
2012. Dissertação de Mestrado. p. 192-199. 
130 FRANÇA, Erasmo V. A. e N. 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 V. A. e N. (Coord.) Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria 
da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. 
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os dispositivos do Código Civil relativos à sociedade em comum e à sociedade simples 

e, analogicamente, as disposições da Lei das S/A.  

Já Sérgio Mourão Corrêa-Lima e Vinícius Pimenta131, de modo similar à Erasmo 

França, caracterizam o fundo de investimento como sociedade de fato e reconhecem 

a ausência de personalidade jurídica deste, o que resulta no exercício comum da 

propriedade dos bens sociais pelo quotistas.  

Como visto, os autores que defendem o modelo societário para os fundos de 

investimento sustentam sua posição a partir da observância dos requisitos contidos 

no art. 981 do Código Civil Brasileiro para a celebração do contrato de sociedade. 

Entretanto, deve-se notar que os fundos de investimento possuem características 

comuns com as sociedades sem que necessariamente se constituam em uma de suas 

espécies. Com efeito, toda sociedade corresponde a uma copropriedade, mas nem 

toda copropriedade se traduz em sociedade.  

Sobre esse aspecto, o posicionamento de Félix Alonso132 parece ser mais 

acertado. O autor identifica elementos comuns entre o condomínio mobiliário e a 

sociedade, quais sejam a participação voluntária de múltiplas pessoas, a existência 

de uma finalidade própria, caracterizada pela perseguição de lucro, e a posse de 

patrimônio. Porém, Alonso refuta a inversão da propriedade dos bens para o fundo, 

ao contrário do que ocorre na sociedade. Aponta a falta de personalidade jurídica dos 

fundos de investimento.  

Além disso, sustenta que na sociedade é necessária a disposição associativa 

entre os sócios e que tal ânimo inexiste entre os condôminos. Argumenta que a 

iniciativa do negócio de investimentos pertence ao administrador, que exerce o núcleo 

inicial do empreendimento e a gestão. O quotista, por sua vez, não teria papel ativo 

na gestão dos ativos do fundo, estando interessado apenas na valorização de seu 

quinhão individual sem envidar esforço para a consecução da finalidade.  

Não haveria, portanto o elemento anímico necessário para a formação de uma 

sociedade, mas apenas ocorreria o agrupamento de pessoas que compartilham uma 

                                            
131 CORRÊA-LIMA, Sérgio Mourão; PIMENTA, Vinícius Rodrigues. Fundos de Investimento. In: WALD, 
Arnoldo; GONÇALVES, Fernando; CASTRO, Moema A. S. (Coord.); FREITAS, Bernardo Vianna; 
CARVALHO, Mário Tavernard Martins de (Org.). Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais – 
Homenagem ao Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
132 ALONSO, F. R. Os fundos de investimento. Condomínios mobiliários. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. V.66. São Paulo: USP, 1971. p. 223-271.  
Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66628/69238>. Acesso em 15 ago. 
2017. 
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relação real e não pessoal, sendo irrelevante a relação dos quotistas entre si. Já nas 

sociedades, mesmo naquelas anônimas e abertas, haveria um grupo, ainda que 

reduzido, de sócios a se ocupar do empreendimento e a exercer a administração. Este 

núcleo exerceria, de modo cooperado, o trabalho para a realização dos fins sociais. 

Tal elemento anímico de cooperação e de esforço conjunto para o desenvolvimento 

da atividade é essencial para a formação da sociedade e permitiria a distinção entre 

esta e o fundo de investimento.  

Em consonância com a exposição de Félix Alonso, Nélson Eizirik et al.133 

argumentam que os fundos de investimento, ao contrário do que ocorre com as 

companhias de investimento, apresentam uma feição contratual e não societária, uma 

vez que não há entre os investidores relação interpessoal associativa – a affectio. 

Sustentam que relação dos investidores do fundo entre si é irrelevante para a 

constituição e funcionamento deste, uma vez que, ao aderirem, a vinculação ocorre 

com o administrador, que presta diretamente a cada um deles os serviços de 

administração e de gestão de seus recursos. 

Esse é um ponto interessante a ser destacado. A constituição do fundo de 

investimento depende de registro junto à CVM, mediante a apresentação de 

documentos pelo administrador. Além disso, é necessário que este faça também o 

registro do instrumento de constituição no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos. Não é necessária a existência de quotista para a constituição do fundo. 

Em outras palavras, a ser válida a teoria societária, a existência e validade do ato 

constitutivo da sociedade independem de qualquer sócio, uma vez que neste 

momento existe apenas a figura do administrador que é externo à sociedade. O 

fantasma de sociedade teria existência real apenas no momento do ingresso dos 

sócios pela aquisição das quotas.  

Ademais, o regulamento do fundo, que segundo Mário Carvalho exerceria o 

papel equivalente ao contrato social ou ao estatuto das sociedades personificadas, é 

documento de lavra exclusiva do administrador. O quotista teria a seu dispor a 

liberdade de aderir ou não a ele no momento de ingresso, em uma situação na qual a 

adesão implicaria poder de comando bastante atenuado dos sócios na sociedade, 

uma vez que a administração já estaria cometida a um terceiro externo, o 

                                            
133 EIZIRIK, N. et al. Mercado de Capitais - regime jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
p.79. 
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administrador. Atribuir a esta adesão uma manifestação de comunhão de interesses 

e de disposição à cooperação, parece ser um modo bastante exagerado de justificar 

a existência do ânimo associativo necessário à sociedade.  

Ainda que se argumente em favor da mitigação da affectio societatis em favor 

de uma noção hodierna de fim social a ser obtido pela constituição e atuação da 

empresa134, o fim social obtido, no caso da caracterização dos fundos de investimento 

como sociedades, pode vir a ser danoso para a coletividade na medida em que a 

sociedade comum, pela ausência de personalidade jurídica, sujeita todos os sócios a 

uma responsabilidade solidária e ilimitada nos casos de dívidas não saldadas pela 

força do patrimônio especial constituído.  

Num caso hipotético de atuação desastrosa do administrador, com a destruição 

do valor do fundo, a responsabilidade integral pelos prejuízos gerados a terceiros seria 

imputável a todo e qualquer o sócio, independente do montante investido na dita 

sociedade. Trata-se de uma iniquidade que a teoria societária não é capaz de eliminar. 

No modelo condominial, na ocorrência de tal situação, cada sócio seria chamado a 

ressarcir os danos causados na proporção de suas quotas.  

Válido também recuperar a observação de Luis Pinto para o qual a opção do 

legislador pela forma de condominial é possível e não gera contradição no seio do 

ordenamento. 

Diante do exposto, reconhece-se a posição de que os fundos de investimento, 

no caso da ordem jurídica vigente no país, apresentam natureza condominial.  Não na 

forma prescrita pelo Código Civil Brasileiro, mas como forma especial de condomínio 

limitada pelas normas legais e infralegais que disciplinam a questão. 

Tendo obtido esta conclusão parcial, faz-se necessário, nesse momento, uma 

investigação a respeito da inserção dos fundos de investimento dentro da estrutura 

institucional e normativa do SFN. Dessa abordagem, serão obtidos elementos para a 

caracterização do regime jurídico administrativo de regulação dos fundos de 

investimento. Esta é a análise que será feita no capítulo a seguir. 

  

                                            
134 FRANÇA, E. V. A. e N.; VON ADAMEK, M.V. Affectio societatis: um conceito jurídico superado no 
moderno direito societário pelo conceito de "fim social". In: Temas de direito societário, falimentar e 
teoria da empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 27-68 
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4 INSERÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NO SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL E REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

No capítulo anterior, foi feita a apresentação do fenômeno dos fundos de 

investimento e foram abordadas as transformações que estes sofreram ao longo da 

história até a atual conformação no Direito brasileiro. Tal narrativa permitiu que se 

discutisse a natureza jurídica dos fundos, os quais foram reconhecidos como parte 

integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN).  

Observou-se, no segundo capítulo, que o horizonte constitucional trazido pela 

Carta da República de 1988 conforma todas as esferas com interfaces jurídicas, 

envolvendo inclusive a Ordem Econômica contemplada no texto. Conforme exposto, 

o componente econômico não se traduz em subsistema isolado dos demais no seio 

da ordem jurídica, imune às suas diretrizes e comandos. Ao contrário, a unidade do 

sistema constitucional se afirma pela harmonia e coexistência de subsistemas que são 

orientados pelos princípios e regras da norma constitucional.  

Assim, o conjunto de valores adotado pelo constituinte originário acabou por 

trazer novo significado para as instituições, dando nova orientação para a atuação 

destas. Além disso, as normas então vigentes e recepcionadas passaram a ser 

tributárias dos vetores interpretativos integrantes do texto constitucional. Daí a 

importância de se buscar uma primeira apreensão do contexto para, então, seguir o 

estudo e analisar tanto o modo como os fundos de investimento estão inseridos dentro 

do SFN quanto a maneira como a regulação administrativa é exercida dentro dele, 

uma vez que o texto constitucional atribuiu ao Estado a função de agente normativo e 

regulador da atividade econômica135.   

 
4.1 O DESENHO INSTITUCIONAL E A ESTRUTURA NORMATIVA DO SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL: A POSIÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

O SFN, estabelecido no art. 192 da Constituição da República de 1988, integra 

a Ordem Econômica prevista no art.170 do mesmo texto e é subordinado aos 

princípios que a definem. Como objetivos do SFN, destacam-se a promoção do 

                                            
135 O caput do art. 174 da Constituição da República de 1988, prevê: “Como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 
privado.” 
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desenvolvimento equilibrado do País e a subordinação deste aos interesses da 

coletividade. Com a promulgação da Emenda Constitucional n°40, o SFN passou a 

ser regulado por leis complementares. A legislação anterior à Constituição da 

República de 1988 sobre a constituição, organização e funcionamento do sistema 

financeiro foi recepcionada como lei complementar, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal (STF)136. 

A estrutura legal do SFN é dada pelas seguintes leis: a) Lei Federal nº 4.595/64, 

que instituiu o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil 

(Bacen); b) Lei Federal nº 4.728/65, que disciplinou o mercado de capitais e c) Lei 

Federal nº 6.385/76, que regulou o mercado de valores mobiliários e criou a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM). 

Com a criação da CVM, foi alterada a estrutura do mercado financeiro. A 

disciplina, fiscalização e sanção dos subsistemas bancário, monetário, creditício e de 

valores mobiliários, até então sujeitos à regulação pelo Bacen foi dividida. Este 

permaneceu competente para regular os subsistemas bancário, monetário e creditício, 

enquanto que a CVM recebeu a competência regulatória para tratar do subsistema 

financeiro de valores mobiliários. Marcelo Trindade137 sustenta que a criação da CVM 

representou uma tripartição do modelo regulatório do mercado financeiro. 

É interessante ressaltar que a conformação do SFN data da década de 1970, 

dentro de um sistema constitucional anterior tanto ao regime trazido pela Constituição 

de 1988 quanto à entrada em voga da ideia de regulação tal qual como concebida 

atualmente. Entretanto, não se pode negar o papel normativo e regulador que foi 

concedido ao Estado para o tratamento do SFN já naquele período. Embora não se 

cogitasse da ideia de uma entidade reguladora de natureza autárquica em regime 

especial na época, a regulação era exercida pelas instituições estatais integrantes do 

SFN evidenciando que a regulação não se restringe apenas às chamadas agências 

reguladoras. 

A passagem para a atual ordem constitucional, embora não tenha alterado o 

desenho institucional do SFN, alterou consideravelmente os objetivos a que este se 

destina. A subordinação à promoção do desenvolvimento equilibrado do País, aliada 

                                            
136 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4. Rel. Min. Sydney 
Sanches. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 1993. Publicação em 25 de junho de 1993.    
137 TRINDADE, M.F. O papel da CVM e o mercado de capitais. In: SADDI, J. (org.) Fusões e 
aquisições: aspectos jurídicos e econômicos. São Paulo: IOB, 2002. p.305. 
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à vinculação aos interesses da coletividade, identificados com a perseguição de meta 

de justiça social, alteraram profundamente a teleologia do SFN e trouxeram nova 

significação dentro de um contexto de Estado Democrático de Direito e de direitos e 

garantias fundamentais reconhecidos aos cidadãos.  

Nesse sentido, o próprio ambiente no qual o mercado financeiro desenvolve as 

respectivas atividades foi modificado de modo a se tornar compatível com os 

princípios da Ordem Econômica introduzidos pelo texto do art. 170 da Constituição da 

República de 1988. De modo semelhante, a finalidade da regulação foi alterada 

porque os valores reputados essenciais para a coletividade foram transformados, 

afirmando-se as ideias fundamentais de dignidade da pessoa, de busca do 

desenvolvimento, de solidariedade social ao lado das noções de livre iniciativa e de 

propriedade privada. 

Como discutido em capítulo anterior, a norma constitucional não opõe o 

mercado ao consumidor. O comando que ela veicula trata da harmonização entre o 

desenvolvimento das atividades de produção e circulação de riquezas, o mercado, e 

o respeito ao consumidor e à sua dignidade.  

Ao posicionar o Estado como agente regulador da atividade econômica, 

vinculam-se aos preceitos constitucionais a criação de políticas públicas, a atuação 

interventiva das instituições reguladoras, o exercício das funções de fiscalização e de 

sanção dos agentes econômicos. Isto porque a legitimidade e todos os poderes 

estatais são decorrentes da ordem jurídica constitucional.    

Com relação à atual competência regulatória dos agentes estatais na estrutura 

do SFN, observa-se que esta é concorrente. Ao CMN compete a expedição de 

diretrizes gerais, na forma de Resoluções, para a disciplina da constituição, 

funcionamento e fiscalização das instituições integrantes do SFN138. O Bacen e a CVM 

atuam de modo a dar efetividade às diretrizes gerais do CMN e a cumprir suas 

atribuições específicas. Cada uma destas organizações dispõe de poder normativo, 

sancionatório e fiscalizatório dentro do seu escopo de atuação. 

A capacidade regulatória do Bacen é exercida através de Resoluções, 

Circulares e Cartas-circulares. Estas tratam, entre outros aspectos de: a) requisitos 

de constituição, de valores mínimos de capital e de funcionamento das instituições 

                                            
138 Conforme inciso VIII do art.4º da Lei Federal nº4.595/64. 
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financeiras que operam no mercado; b) autorização para o funcionamento e c) 

fiscalização das atividades das instituições. Assim, as organizações que a operam no 

mercado de fundos de investimento ficam sujeitas à regulação do Bacen para os 

aspectos por ele regulados139.  

Com efeito, as normas do Bacen relativas à operação de ativos não mobiliários 

são cogentes aos fundos de investimento. Além disso, são aplicáveis aos 

administradores de fundos de investimentos as Resoluções do Bacen nº 2.099/94, 

que trata dos requisitos de constituição e operação das instituições financeiras, e nº 

2.624/99, que regula a constituição e o financiamento dos bancos de investimento. 

Já a CVM foi criada pela Lei Federal nº 6.385/76 para exercer as funções de 

órgão regulador e fiscalizador do mercado de valores mobiliários com objetivos de 

controle, fiscalização e desenvolvimento deste140. Como mencionado anteriormente, 

tais atribuições estavam dentro do escopo de atuação do Bacen e foram cometidas à 

CVM no ato de criação desta. Com o advento do modelo tripartite de regulação do 

SFN, o CMN conservou seu papel de órgão superior do Sistema e a sua competência 

para ditar as políticas a serem observadas em todo o Sistema Financeiro. Com a 

ordenação do mercado de valores mobiliários, coube à CVM, as atribuições de 

disciplina, fiscalização e sanção nesse específico mercado.  

No ano de 1997, com a promulgação da lei federal nº 9.457/97, a extensão do 

poder de polícia administrativa da CVM foi ampliada de modo a possibilitar que esta 

exercesse atuação punitiva mais eficaz sobre os participantes do mercado nos casos 

de desvios de conduta. Para tanto, o texto legal da Lei Federal nº 6.385/76 foi alterado 

e passou a prever sanções mais severas do que o texto original141.  

Posteriormente, com a promulgação das Leis Federais nº 10.303/01 e nº 

10.411/02, bem como a edição do Decreto nº 3.995/01, houve reforma do arranjo 

estrutural da CVM. Até aquele momento, a Comissão era entidade autárquica 

vinculada ao Ministério da Fazenda. Com a Lei Federal nº 10.411/02, a instituição foi 

                                            
139 DELGADO, José Augusto. Reflexões sobre o mercado de valores mobiliários e fundos de 
investimento. Atuação do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. In: WALD, A. (org.) 
Doutrinas Essenciais. Direito Empresarial. V. 8. Mercado de capitais. São Paulo: RT, 2010. p. 169-
191. 
140 BRASIL. Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União. Brasil, 1976.  
Art.8º. 
141 BRASIL. Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União. Brasil, 1976. 
Art.11. 
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elevada à categoria de entidade autárquica em regime especial, tal como as demais 

agências reguladoras criadas a partir da década de 1990.  

As reformas dotaram a CVM de caráter de autoridade administrativa 

independente, retiraram a subordinação hierárquica desta ao Ministério da Fazenda e 

concederam à CVM autonomia financeira e orçamentária. Além disso, os textos acima 

citados ampliaram o conceito de valores mobiliários para incluir novos títulos e 

contratos, alargaram a competência de atuação da CVM e alteraram os 

procedimentos administrativos por ela instaurados. 

De modo semelhante ao das demais agências reguladoras, a direção da CVM 

é feita por Colegiado composto por um Presidente e quatro Diretores, nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal142. O mandato 

dos dirigentes da Comissão é de cinco anos, vedada a recondução, devendo ser 

renovado a cada ano um quinto dos membros do Colegiado. Os dirigentes da 

Comissão somente perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação 

judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Observa-se 

aqui, a intenção de atribuição de maior autonomia e estabilidade à entidade, e a 

tentativa de se evitar possíveis interferências do Poder Executivo e/ou do setor 

econômico regulado.  

Sobre este aspecto Alfried Plöger143 argumenta que a conjugação de mandato 

fixo de dirigentes de autarquia federal com a criação de fonte de receita adequada ao 

custeio de suas atividades confere à CVM independência administrativa e política, 

possibilitando o exercício das funções de forma mais técnica e independente. 

A Comissão funciona como órgão de deliberação colegiada através dos votos 

dos Diretores e do Presidente, que possui voto qualificado para fins de desempate. 

Todos os membros do colegiado possuem idêntica competência material para 

apreciação das matérias.  

Com relação ao poder normativo, este é exercido através de Instruções e 

Deliberações que buscam a eficiência do mercado regulado. Para tanto, a CVM é 

dotada de poder para estabelecer deveres jurídicos relacionados ao mercado dos 

                                            
142 BRASIL. Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União. Brasil, 1976. 
Art.6º. 
143 PLÖGER. A. Os 30 anos da CVM: lutas e conquistas. In: WALD, A. (org.) Doutrinas Essenciais. 
Direito Empresarial. V. 8. Mercado de capitais. São Paulo: RT, 2010. p. 79-88. 
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valores mobiliários. Observa-se aqui o exercício de uma competência regulatória de 

ordenação do mercado. 

Com efeito, as Leis Federais n° 6.385/76 e n° 6.404/76 condicionam o registro 

na CVM para que companhias possam ter seus valores negociados no mercado de 

valores mobiliários. Trata-se do registro de companhia aberta144.  

Além deste registro, ambas as leis estabelecem que nenhuma emissão pública 

de valores mobiliários pode ser distribuída no mercado de capitais sem prévio registro 

na CVM. Ou seja, o levantamento de recursos para as empresas depende da sujeição 

do emissor à regulação da CVM e à política de divulgação de informações por ela 

regulada. Trata-se aqui do registro de oferta pública de distribuição de valores 

mobiliários145. Convém ressaltar que a CVM tem foco apenas na proteção da 

poupança pública e não guarda qualquer relação com as ofertas privadas ou 

particulares, uma vez que nestas não há o interesse público de manutenção de higidez 

e eficiência do SFN.  

Os registros são o principal instrumento de concretização da política de 

divulgação de informações e correspondem a um dos principais eixos de atuação 

regulatória da CVM. O cerne da política consiste na ampla disponibilização pelas 

companhias das informações necessárias à avaliação de cada oportunidade de 

investimento.  

A exigência de informações possibilita a atuação consciente do investidor, 

avaliando os dados fornecidos e ponderando os riscos envolvidos. Não cabe à CVM, 

no escopo da regulação dos registros, sinalizar a favor ou contra qualquer valor 

mobiliário negociado no mercado, decisão que pertence exclusivamente ao investidor. 

Além dos registros, compete também à CVM a ordenação: a) dos registros dos 

intermediários do mercado; b) da conduta destes intermediários; c) da constituição e 

o funcionamento das entidades autorreguladoras; d) da tipificação das operações 

                                            
144 BRASIL. Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União. Brasil, 1976. 
Art. 21,§ 1º;  
BRASIL. Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União. Brasil, 1976. Art. 
4º, § 1.º;  
CVM. Instrução Normativa nº 202. 
145 BRASIL. Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União. Brasil, 1976. 
Art. 19, caput;  
BRASIL. Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União. Brasil, 1976. Art. 
4º, § 2º; 
CVM. Instrução Normativa nº 400/03. 
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fraudulentas, das práticas manipulatórias, da criação de condições artificiais de 

mercado, da prática não equitativa; e) da atividade de auditoria independente, dentre 

outros assuntos. 

Além do poder normativo, foi também conferido à CVM, o poder-dever de 

executar ou fiscalizar o cumprimento das normas do mercado de capitais. Assim, foi 

dada autorização para que a CVM atue de modo preventivo, como por exemplo, nas 

situações de interrupção ou adiamento de prazo de convocação da Assembleia Geral 

de companhia aberta ou pela expedição de manifestação de entendimento, 

pronunciamentos sobre situações concretas, destinados a dar segurança ao mercado 

e motivados, em geral por consulta ou reclamação de interessados. 

Com relação à função de fiscalização, a CVM tem competência para: a) 

examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, programas 

eletrônicos, arquivos magnéticos, arquivos ópticos ou de qualquer outra natureza de 

todas as pessoas que estão sujeitas à regulação; b) intimar pessoas arroladas para a 

prestação de informações; c) requisitar informações a órgãos públicos; d) apurar atos 

ilegais no mercado de valores mobiliários e aplicar respectivas sanções; e) suspender 

a negociação de ativos; f) suspender ou cancelar registro; g) proibir participantes do 

mercado da prática de determinados atos; h) determinar às companhias abertas que 

republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou 

informações divulgadas. 

Como decorrência da competência fiscalizatória, a CVM tem a possibilidade de 

aplicar as sanções decorrentes do descumprimento das normas do mercado regulado. 

As penalidades administrativas, além do caráter de punição contra os infratores, 

suscitam importantíssimo efeito educativo em relação aos demais agentes do 

mercado, na medida em que estes são impelidos a atuar legalmente, sob pena de 

reprimenda da entidade reguladora. 

O processo administrativo sancionador constitui modalidade de processo 

administrativo pelo qual a autoridade pública aplica penalidades administrativas às 

pessoas submetidas à regulação, em decorrência da prática de atos qualificados em 

lei ou em regulamento como ilícitos administrativos.  

Sujeita-se o processo sancionador ao regime constitucional do processo, 

fundado no devido processo legal e contraditório. Não se exclui a possibilidade de 

apreciação judicial da matéria. A CVM está legalmente autorizada a aplicar 
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penalidades administrativas no mercado de valores mobiliários. Se necessário, o 

processo administrativo sancionador pode ter sua fase acusatória precedida de etapa 

investigativa. 

Outra modalidade de atuação sancionadora pela CVM consiste na realização 

de termos de compromisso. Este tem lugar quando existe na CVM processo 

administrativo sancionador, ou mesmo apenas procedimento administrativo 

investigativo instaurado para reprimir infrações à legislação do mercado de capitais. 

Nessa situação, o acusado ou o investigado pode propor ao Colegiado da CVM a 

assinatura de termo de compromisso junto com a entidade reguladora, com vistas a 

suspender o processo sancionador ou o procedimento investigativo. 

A proposta de assinatura de termo de compromisso não importa confissão do 

proponente quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude da conduta 

analisada. Todavia, a proposta só pode ser aceita pela CVM caso o proponente se 

obrigue através do termo ao cumprimento de dois requisitos legalmente previstos. O 

primeiro consiste na cessação da prática de atividades ou atos considerados ilícitos 

pela CVM. Já o segundo, na correção das irregularidades apontadas pela CVM, 

inclusive com a indenização dos prejuízos eventualmente sofridos por investidores ou 

pela própria CVM, enquanto protetora do mercado. 

Das múltiplas possibilidades de atuação da CVM, observa-se que esta exerce 

autêntica regulação no mercado de valores mobiliários. Isso porque a ação estatal 

ocorre subordinada ao regime jurídico-administrativo e de modo a orientar a ação dos 

agentes atuantes no mercado de modo compatível com os preceitos constitucionais 

da Ordem Econômica. Nesse mesmo sentido, o posicionamento de José Eduardo 

Guimarães Barros146, para o qual o poder de regulação da CVM é dotado de 

legalidade e legitimidade, apresentando-se como oportuno e capaz de atender ao 

mercado globalizado de valores mobiliários. 

Além disso, ao ordenar e disciplinar o mercado, a CVM desempenha suas 

atribuições de modo a implementar as políticas públicas de promoção do mercado 

com impactos nos campos econômico e social. Com efeito, a estruturação do mercado 

financeiro, como discutido anteriormente, visa a possibilitar que os agentes 

                                            
146 BARROS, J.E.G; SANTOS, A. P. dos; WELLISCH, J.S.M. Notas sobre o poder normativo da 
Comissão de Valores mobiliários: CVM na atualidade. In: WALD, A. (org.) Doutrinas Essenciais. 
Direito Empresarial. V. 8. Mercado de capitais. São Paulo: RT, 2010. p. 25-42. 
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econômicos possam captar recursos da poupança popular para o financiamento de 

suas atividades produtivas e a consequente geração de riquezas para a sociedade.  

Nesse contexto, diante da relevância e da ordem pública dos bens jurídicos 

envolvidos, o exercício da função normativa pela CVM visa a resguardar o próprio 

mercado de práticas danosas, tais como a manipulação de preços, operações 

fraudulentas, práticas não equitativas e geração de condições artificiais de demanda.  

É importante notar que a preservação do mercado de tais práticas e o 

condicionamento dos agentes à atuação conforme à Constituição correspondem à 

superação da crença liberal clássica de que apenas a autorregulação privada do 

mercado seria suficiente para ordenar a produção de riquezas de modo eficiente e 

com máximo benefício para a sociedade. As experiências vividas, especialmente em 

momentos de crise, indicaram o caminho para que o poder regulatório passasse a ser 

exercido pela intervenção indireta e pelo fomento da economia, afastando-se dos 

extremos da intervenção direta e da ausência total de ação em favor do mercado.   

Especificamente no que tange aos fundos de investimento, as quotas se 

constituem em valores mobiliários conforme a previsão expressa dos incisos V e IX 

do art. 2º da lei nº 6.385/76147. Desta maneira, fica estabelecida a submissão do 

funcionamento dos fundos de investimento à regulação da CVM.  

De fato, a Instrução Normativa nº 555, aprovada em dezembro de 2014, 

revogou a Instrução Normativa nº 409 e regulou a constituição, a administração, o 

funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento. Breve 

análise dos requisitos deste normativo é apresentada na seção a seguir para delimitar 

o escopo da regulação administrativa sobre o objeto deste trabalho.  

 
 
 
 
 
 

                                            
147 BRASIL. Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União. Brasil, 1976. 
Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: [...] V – as cotas de fundos de investimento 
em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos; [...] 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. 
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4.2 NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS AOS FUNDOS DE 
INVESTIMENTO 

 

Conforme indicado anteriormente, a Instrução Normativa CVM nº 555 regulou 

os requisitos administrativos para a constituição, a administração, o funcionamento e 

a divulgação de informações dos fundos de investimento. 

 Com relação à classificação, estes podem ser categorizados de acordo com 

critérios que consideram a forma ou o tipo de ativo integrante da composição da 

carteira.   

Quanto à forma148, os fundos de investimento podem ser classificados como 

abertos, nos quais há condomínio aberto, ou seja, os quotistas podem solicitar o 

resgate de suas quotas a qualquer tempo, ou fechados, nos quais as quotas somente 

são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo.  

Quanto aos ativos integrantes da composição da carteira149, os fundos são 

classificados em: a) Fundo de Renda Fixa; b) Fundo de Ações; c) Fundo Multimercado 

e d) Fundo Cambial. 

As quotas do fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio. 

Conferem iguais direitos e obrigações aos quotistas. O valor da quota é resultante da 

divisão do valor do patrimônio líquido pelo número de quotas do fundo, apurados, 

ambos, no encerramento do dia150. 

A constituição do fundo é feita por deliberação de um administrador a quem 

incumbe aprovar, no mesmo ato, o seu regulamento151. Podem ser administradores 

de fundo de investimento as pessoas jurídicas autorizadas pela CVM para o exercício 

profissional de administração de carteira152. 

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 contratados153. O 

administrador pode contratar, em nome do fundo, com terceiros devidamente 

habilitados e autorizados, os seguintes serviços: a) a gestão da carteira do fundo; b) 

                                            
148 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art. 4o. 
149 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.108. 
150 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.11. 
151 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.6º. 
152 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.2º,I. 
153 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.78. 
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consultoria de investimentos; c) atividades de tesouraria, de controle e processamento 

dos títulos e valores mobiliários; d) distribuição de quotas; e) escrituração da emissão 

e resgate de quotas; f) custódia de títulos e valores mobiliários e demais ativos 

financeiros; e g) classificação de risco por agência especializada.  

O administrador 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 CVM154. Nos casos de contratação de 

terceiros, nas hipóteses de gestão de carteira, atividades de tesouraria ou 

escrituração, o contrato deve conter cláusula que estipule a responsabilidade solidária 

entre o administrador do fundo e os terceiros contratados155. 

O funcionamento do fundo depende do prévio registro na CVM, o qual, por 

sua vez, é condicionado ao envio de documentação do administrador à autarquia156. 

A documentação exigida inclui o regulamento e a lâmina de informações essenciais, 

salvo no caso dos fundos destinados a investidores qualificados, nos quais é 

necessário somente o regulamento. 

O regulamento e a lâmina de informações essenciais são os documentos que 

contêm todas as informações relevantes para o investidor relativas à política de 

investimento do fundo e aos riscos envolvidos157. Devem estar à disposição dos 

investidores potenciais durante o período de distribuição.  

Devem, também, conter, entre outros aspectos, informações sobre: a) metas 

e objetivos de gestão do fundo, bem como seu público alvo; b) política de investimento 

e faixas de alocação de ativos, discriminando o processo de análise e seleção destes; 

c) relação dos prestadores de serviços do fundo; d) especificação, de forma clara, das 

taxas e demais despesas do fundo; e) apresentação detalhada do administrador e do 

gestor; f) condições de compra de quotas do fundo, compreendendo limites mínimos 

e máximos de investimento, bem como valores mínimos para movimentação e 

permanência no fundo; g) condições de resgate de quotas e, se for o caso, prazo de 

carência; h) identificação dos riscos assumidos pelo fundo; i) informação sobre a 

política de administração dos riscos assumidos pelo fundo, inclusive no que diz 

respeito aos métodos utilizados para gerenciamento destes riscos; j) informação sobre 

                                            
154 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.80. 
155 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.79, § 2º. 
156 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.7º. 
157 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.2º,XLII; Art.8º,I e VII. 
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a tributação aplicável ao fundo e a seus quotistas, contemplando a política a ser 

adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido158. 

A extensa sequência de requisitos administrativos aos quais se submetem o 

quotista, o administrador e o próprio fundo de investimentos apontam que a proteção 

simultânea do mercado e dos investidores que dele participam se reveste de grande 

importância para o agente regulador.  

A ação estatal procura equilibrar, de um lado, a promoção de captação dos 

recursos pelos agentes econômicos, dinamizando as relações de circulação de 

riquezas numa sociedade complexa e, de outro lado, a defesa da liberdade de atuação 

dos investidores que se dispõem a atuar no mercado de valores mobiliários.  

Assim, com o fito de conciliar tais objetivos e de garantir a sanidade e a 

continuidade do mercado, a CVM atua pela promoção de uma política pública de 

divulgação de informações, de modo a possibilitar que as ofertas e decisões de 

investimento ocorram de maneira consciente e dentro dos limites éticos do campo 

negocial.         

Sobre esse aspecto e de modo bastante acertado, Nélson Eizirik159 comenta 

que a exigência de registros e documentos por parte da CVM é uma imposição de 

caráter instrumental, uma vez que o registro é um meio para que as informações a 

respeito dos valores mobiliários possam ser recebidas e posteriormente tornadas 

públicas aos investidores, garantindo assim maior transparência ao funcionamento do 

mercado e mitigação dos riscos.   

Ademais, o descumprimento dos requisitos administrativos exigidos pela 

autarquia reguladora implica na suspensão da oferta do fundo aos investidores e 

sujeita o administrador a sanções de natureza administrativa, sem prejuízo de 

eventuais consequências civis ou penais. Novamente, aqui se percebe que a 

presença de elementos de ordem pública acabam por condicionar a relação entre o 

quotista e o administrador do fundo de investimento. A seção a seguir explora, de 

modo um pouco mais pormenorizado esta relação, buscando elementos que 

caracterizem a relação jurídica que se estabelece entre ambos e perquirindo de que 

modo se estabelece o equilíbrio contratual entre os envolvidos.    

  

                                            
158 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.42 e Art. 44. 
159 EIZIRIK, Nelson. et al.  Mercado de Capitais - regime jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. p.136. 
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4.3 A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE QUOTISTA E ADMINISTRADOR  
 

O quotista e o administrador do fundo constituem-se nos sujeitos que ocupam 

os polos de uma relação jurídica originada pela aquisição e registro das quotas do 

fundo. O estabelecimento desta relação impõe, a cada um dos sujeitos, um feixe de 

direitos e deveres. O liame, materializado no negócio jurídico de gestão do patrimônio 

do quotista pelo administrador, apoia-se numa relação de confiança que se estabelece 

entre ambos. Da relação jurídica, impõem-se às partes os deveres de probidade e 

lealdade decorrentes do princípio da boa-fé objetiva, sendo vedadas condutas que o 

ofendam.   

O contrato de fundo de investimento pode ser entendido como um contrato 

com objeto definido, mas cercado de obrigações e deveres correlatos, como de regras 

nas áreas bancária e financeira. O contrato centra-se na recepção, na conservação e 

na aplicação do numerário, para a devolução em data e ocasião definidas pelo 

interessado, observadas as regras estabelecidas. A administração da verba, enquanto 

em poder da instituição é elemento básico do ajuste, podendo ser objeto de obrigação 

própria, em contrato que a preveja160. 

No que tange ao quotista, o domínio da quota confere ao titular o direito de 

participação no fundo e de acesso aos frutos do investimento. Por outro lado, obriga–

se o quotista a: a) declarar que está ciente dos riscos associados ao investimento e 

b) responder por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, sem prejuízo da 

responsabilidade do administrador e do gestor, se houver, em caso de inobservância 

da política de investimento ou dos limites de concentração previstos no regulamento 

e na Instrução CVM nº 555161.  

Nesse sentido, bastante ilustrativo é o magistério de Sheila Perricone162 que 

conceitua a quota como um título representativo de uma fração ideal do patrimônio de 

um fundo de investimento. De acordo com o conceito, a quota é ofertada ao público e 

confere ao seu titular: a) o direito de participação no fundo; b) o direito de auferir os 

rendimentos que advierem da valorização dos ativos integrantes da carteira do fundo 

e/ou da política de investimento adotada pelo administrador; c) o direito de efetuar 

                                            
160 BITTAR, Carlos Alberto. Contratos Comerciais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p.163. 
161 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.15. 
162 PERRICONE, Sheila. Fundos de investimento: a política de investimento e a responsabilidade dos 
administradores. In: Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem. n.º 11. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p.86. 
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resgates, novas aplicações, eventuais transferências das quotas nos termos 

regulamentares e d) o ônus de arcar com eventuais prejuízos que forem apurados 

pelo fundo. 

Em relação ao administrador, surgem os direitos de: a) não ter o seu próprio 

patrimônio atacado em caso de resultado negativo do fundo; b) ser remunerado pelo 

serviço que prestar, remuneração esta materializada pela taxa de administração; c) 

exigir dos quotistas o cumprimento de suas obrigações.  

Além dos direitos do administrador, reciprocamente, constituem-se, entre 

outros, os deveres de: a) diligenciar para que sejam mantidos os registros obrigatórios 

do fundo; b) elaborar e divulgar as informações aos quotistas e à CVM; c) custear as 

despesas com propaganda do fundo, inclusive com a elaboração da lâmina de 

informações essenciais; d) manter serviço de atendimento ao quotista, responsável 

pelo esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações; e) observar as 

disposições constantes do regulamento e da lâmina de informações essenciais; f) 

cumprir as deliberações da assembleia geral; g) fiscalizar os serviços prestados por 

terceiros contratados pelo fundo163. 

Na relação jurídica, quotista e administrador dividem os riscos associados ao 

fundo de investimento. A dinâmica deste envolve uma álea natural. A busca de maior 

rentabilidade das carteiras tem correlação com aumento dos riscos assumidos. Os 

contratos de fundo de investimento são caracterizados como contratos de risco, 

aleatórios e sujeitos às incertezas da fortuna164. 

Em busca de maior esclarecimento com relação à álea envolvida em negócios 

desta natureza, a decomposição do risco165 auxilia na análise e na compreensão do 

modo como se estabelece o equilíbrio contratual. O risco, no caso dos fundos de 

investimento, pode ser decomposto, em: a) risco de mercado, associado à flutuação 

dos valores dos ativos no mercado, também chamado de volatilidade; b) risco de 

liquidez, relativo à impossibilidade de liquidação de ativos da carteira na data 

                                            
163 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.90. 
164MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. 2ª. Parte. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p.67. 
165DUARTE JÚNIOR, A. M. Gestão de Riscos para Fundos de Investimentos. São Paulo: Prentice 
Hall, 2005. 
CHRISTOFFERSEN, P. F. Elements of Financial Risk Management. San Diego/CA: Academic 
Press, 2003. p.4-5.    
HORSCHER, K. A. Essentials of Financial Risk Management. Hoboken/NJ: John Wiley & Sons, 
2005. 
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desejada; c) risco de crédito, que envolve o inadimplemento das obrigações 

assumidas em relação aos ativos constituintes da carteira; d) risco de operação, 

relacionado aos procedimentos de funcionamento e à gestão dos ativos do fundo; e 

e) risco legal, associado a infrações da ordem jurídica na constituição ou operação do 

fundo, bem como da aquisição de ativos componentes da carteira fora das 

especificações estabelecidas para o fundo. 

 Ao adquirir a quota do fundo, a interpretação da norma contida no texto do 

art.15 da Instrução CVM nº 555 indica que o investidor assume a responsabilidade 

pelos riscos de mercado, liquidez e crédito.  Ao administrador cabe a responsabilidade 

sobre os riscos legais e de operação. Deve-se salientar que cada uma das partes 

assume os riscos dentro dos limites de atuação proba e leal que caracterizam a boa-

fé objetiva, cláusula geral que orienta o estabelecimento de todos vínculos contratuais. 

A ofensa a este princípio rompe a álea natural do contrato e responsabiliza a parte 

ofensora a suportar integralmente o risco do negócio jurídico166.  

Além disso, deve-se notar que o equilíbrio contratual assenta-se na divisão de 

riscos. A taxa de administração, entre outras coisas, quantifica os riscos a que o 

administrador se sujeita. Eventuais alterações na divisão dos riscos refletem-se no 

valor das taxas cobradas, podendo inclusive, inviabilizar a continuidade do fundo ou 

mesmo do mercado em caso de desequilíbrio extremo. O aspecto dos riscos 

assumidos é de fundamental relevância para a definição do tipo de responsabilidade 

ao qual está sujeito o administrador. Esta avaliação será feita posteriormente neste 

trabalho.  

Antes contudo, é necessário analisar a  possibilidade de incidência do regime 

de proteção ao consumidor à relação entre o quotista e o administrador. A 

caracterização administrativa da relação entre ambos permitiu o estabelecimento de 

uma pré-compreensão sobre o regime regulatório dos fundos de investimento, 

restando assim, como próxima tarefa, a investigação a respeito da incidência da 

norma consumerista.   

                                            
166 Nesse sentido, a posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.131.073/MG. Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 05/04/2011. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2011. Publicado em 13 de junho de 
2011. 
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5 APLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Conforme visto anteriormente, ao disciplinar os fundos de investimento, os 

reguladores estatais buscaram tutelar administrativamente a higidez e a eficiência do 

SFN nos aspectos atinentes ao funcionamento e à operação do mercado. Dessa 

forma, os direitos concedidos e as obrigações impostas aos quotistas e aos 

administradores revestem-se de interesse público na medida em que a preservação 

do SFN visa, de modo mediato, à garantia da própria Ordem Econômica prevista no 

art. 170 do texto constitucional. Com relação a esta ordenação, é o mesmo art. 170, 

em seu inciso V que fundamenta outro aspecto de tutela das relações sociais: a 

proteção ao consumidor.   

A finalidade deste comando normativo não é a manutenção do mercado para 

si próprio, mas a busca de valorização da pessoa humana e a perseguição de justiça 

social através de preceitos de livre iniciativa e livre concorrência. Entendeu o 

constituinte que num ambiente de liberdade, a justiça social poderia se materializar na 

forma de equitativa distribuição de riquezas e de possibilidade de meios materiais 

suficientes para a existência digna para as pessoas.   

Para além da abordagem de proteção da Ordem Econômica, o texto do art. 

5°, inciso XXXII, ao afirmar que o “Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”, insculpiu tal proteção no rol dos direitos e garantias fundamentais e 

comprometendo o Estado com atuação efetiva para a concretização da norma que se 

reveste de caráter de ordem pública e de interesse social.   

Foi esse mandamento constitucional de proteção, combinado com o comando 

do art. 48 do ADCT/CF88, que fundamentou a promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), a Lei Federal n° 8.078/90.  

O CDC definiu um microssistema coerente, homogêneo e autônomo que 

regula as relações de consumo e fornece as balizas interpretativas para as questões 

a elas afetas. Como será analisado a seguir, tal microssistema não é hermético e 

comunica-se com outros aspectos da ordem jurídica, para que o conjunto do 

ordenamento seja coerente e harmônico. 
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5.1 ARCABOUÇO NORMATIVO DA DEFESA DO CONSUMIDOR E SEU 
RESPECTIVO REGIME JURÍDICO 

 

A necessidade de tutela ao consumidor ganhou bastante relevo com o 

desenvolvimento da chamada sociedade de consumo. Conforme a lição de Ada 

Pellegrini Grinover et. al.167, esta é caracterizada por: a) oferta crescente de produtos 

e serviços, b) domínio do crédito e do marketing, c) dificuldades no acesso dos 

consumidores à justiça e d) fortalecimento cada vez mais intenso dos fornecedores e 

produtores em detrimento do consumidor. 

Nesse contexto de ampliação do desequilíbrio entre as partes da relação de 

consumo, os consumidores passaram a assumir posições cada vez mais vulneráveis, 

tanto em termos técnicos quanto econômicos. Optou o CDC por um modelo de 

intervenção do Estado no domínio socioeconômico através da elaboração de normas 

jurídicas de consumo, ao reconhecer que a autorregulação dos mercados não seria 

suficiente para trazer a concretização do mandamento constitucional, fundado na 

busca de igualdade de oportunidades e na igualdade de tratamento entre os 

indivíduos.  

Assim, a promulgação do CDC trouxe à baila um regime jurídico autônomo que 

visou à harmonização da relação de consumo como meio para obter a proteção ao 

consumidor prevista no texto constitucional. Tal regime jurídico autônomo baseia-se 

em vetores interpretativos utilizados para trazer ao equilíbrio às relações de consumo, 

ainda que estas se sujeitem a outros subsistemas jurídicos. Trata-se de buscar uma 

interpretação sistemática e de máxima efetividade normativa. 

O CDC possui caráter de lei principiológica. Esta característica permite que o 

intérprete lance mão dos recursos de que dispõe, tendo em vista a interação entre os 

princípios e regras nele estabelecidos. Aponta Luiz Antonio Rizzato Nunes168 que o 

uso da técnica de interpretação lógico-sistemática é fundamental para o entendimento 

das normas do CDC e indica a relevância da interpretação de base teleológica, para 

a compreensão dos princípios e finalidades do microssistema. 

 

                                            
167 GRINOVER, Ada P. et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 6  
168 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p.115. 
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O cerne da questão sobre a atração do regime do CDC à relação jurídica é a 

verificação de existência de um vínculo de consumo entre as partes. Este vínculo se 

caracteriza pela presença de um consumidor em um dos polos da relação e de um 

fornecedor no polo oposto. O objeto da relação entre ambos é o fornecimento de um 

produto ou serviço.  

O texto legal do CDC169 estabelece o conceito de consumidor como “toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final”. Já o fornecedor é entendido como “toda pessoa física ou jurídica [...] que 

desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços”.  

O produto é caracterizado como qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial ao passo que o serviço é entendido como qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista. 

A compreensão do conceito de consumidor tem como elemento central a noção 

de destinatário final. A interpretação do alcance da expressão não é unívoca na 

literatura especializada. 

Alguns autores sustentam a necessidade de interpretação restrita da expressão 

e podem ser agrupados dentro da chamada corrente subjetiva ou finalista. A 

interpretação dada por eles é de que pode ser considerado consumidor apenas o 

sujeito que adquire o bem ou serviço para si, sendo vedada qualquer utilização de 

caráter profissional ou empresarial para o produto ou serviço adquirido.  

O uso para exercício de atividade econômica, civil ou empresária 

descaracterizaria o requisito essencial à formação da relação de consumo, pois, neste 

caso, não haveria a retirada do bem ou serviço do mercado e não se poderia identificar 

o consumidor como o elemento final da cadeia de consumo, aquele que exerce a 

fruição do bem, uma vez que o objeto da relação permaneceria instrumento do ciclo 

produtivo de outros bens ou serviços. 

                                            
169 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 1990.  
Arts. 2° e 3°. 
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Nesse sentido, José Geraldo Brito Filomeno170 aponta que o conceito de 

consumidor deve ser analisado pelo critério econômico do atendimento de uma 

necessidade própria, impedindo-se o consumidor de desenvolver outra atividade 

negocial com o bem ou serviço adquirido. 

Em sintonia com José Geraldo Brito Filomeno, Maria Antonieta Zanardo 

Donato171 posiciona o consumidor como destinatário ao mesmo tempo fático, pela 

retirada do bem ou serviço do ciclo produtivo, e econômico, pela vedação à utilização 

profissional do produto ou serviço com objetivo de obtenção de novos benefícios 

econômicos. 

Cláudia Lima Marques172, em fase com autores citados, interpreta que a 

proteção dada pelo CDC é focada no destinatário final fático e econômico, sendo 

vedada a utilização profissional para perseguição de lucros com o bem ou serviço 

adquirido. Postula uma interpretação mais restrita da expressão destinatário final. 

Pontua que a proteção de empresas deve ser feita com utilização dos sistemas 

protetivos de direito civil ou comercial.   

Fábio Ulhoa Coelho173 explica que a teoria finalista tem fundamento num 

conceito jurídico subjetivo de consumidor. O traço distintivo deste seria a qualidade 

não profissional. Indica este autor também que, na corrente finalista, o componente 

econômico terminativo da circulação do bem ou serviço é essencial para a 

identificação do consumidor, cujo ato de consumo seria destinado a suprir uma 

necessidade não econômica ou à satisfação eminentemente pessoal do ser humano. 

Assim, seria excluída da proteção do CDC, a figura do consumo intermediário, aquele 

cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição. 

Já Nancy Andrighi174 observa que a teoria finalista ou subjetiva permite a 

caracterização da pessoa jurídica, destinatária final fática e econômica do produto ou 

serviço caso a pessoa jurídica não detenha finalidade lucrativa, ou seja, não exerça 

                                            
170 FILOMENO, J. G. B. Capítulo I – Disposições gerais. In: GRINOVER, A. P. et al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor. 7.ed. São Paulo: Forense Universitária, 2001. p. 26-27. 
171 DONATO, M. A. Z. Proteção ao consumidor: conceito e extensão. São Paulo: RT, 1993. p. 90-91. 
172 MARQUES, C. L. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4.ed. São Paulo: RT, 2002. p. 
145-146. 
MARQUES, C. L.; BENJAMIN, A. H. V.; MIRAGEM, B. Comentários ao código de defesa do 
consumidor.4. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 115-116. 
173 COELHO, F. U. O Empresário e os Direitos do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 45. 
174 ANDRIGHI, F. N. O conceito de consumidor direito e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Revista de Direito Renovar. n.29. maio/ago. Rio de Janeiro: Renovar, 2004 p. 1-11.  
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atividade econômica. Além disso, nos casos em que há tal finalidade, o 

enquadramento como consumidora dependeria da observância simultânea dos 

seguintes critérios: a) o produto ou serviço adquirido ou utilizado não possuir qualquer 

conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica desenvolvida; b) estar 

demonstrada a vulnerabilidade ou hipossuficiência (fática, jurídica ou técnica) da 

pessoa jurídica perante o fornecedor.  

A segunda teoria que busca analisar a noção de consumidor é a chamada 

“maximalista” ou objetiva. Considera-se, nesta, que o elemento objetivo do ato de 

consumo é a pedra de toque para caracterizar a relação jurídica e colocar o 

destinatário final fático do bem ou serviço adquirido como consumidor, aquele que o 

retira do mercado, encerrando objetivamente a cadeia produtiva. Sérgio Cavalieri 

Filho175 argumenta, sobre este entendimento, que se trata de uma interpretação 

ampliativa da expressão destinatário final.  

Para os seguidores desta corrente, a utilização do bem ou serviço de modo 

privado ou profissional não interfere na incidência da lei para a caracterização do 

consumidor, pois apenas a condição fática de destinatário final seria relevante, 

devendo-se desconsiderar o elemento econômico, tão caro aos pensadores da 

corrente subjetiva. 

Fábio Ulhoa Coelho176 observa que a noção de consumo se traduz na utilização 

de forma a depreciar, como meio de troca, o valor do bem ou serviço. Assim, o 

conceito do consumidor do CDC seria objetivo e enfatizaria a posição deste como elo 

final da cadeia de distribuição de riqueza.  

Em consonância com Coelho, Angélica Arruda Alvim et. al.177 posicionam-se 

no sentido de que o ponto crucial para a definição de consumidor é a retirada do bem 

do mercado (ato objetivo) não importando se o sujeito que adquire o bem atua de 

modo profissional ou não (elemento subjetivo). Apenas a demonstração fática da 

destinação final dada pelo sujeito, seja ele pessoa física ou jurídica, seria suficiente 

para compreendê-lo como consumidor.  

Refutam, desta forma, a equiparação de uso final com uso privado, pois 

argumentam que tal equiparação não está autorizada na lei e não cabe ao intérprete 

                                            
175 CAVALIERI FILHO, S. A relação jurídica de consumo e seus elementos: programa de direito do 
consumidor. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 60. 
176 COELHO, F. U. O Empresário e os Direitos do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 45. 
177 ALVIM, A. A. et al. Código do Consumidor Comentado. 2.ed. São Paulo: RT, 1995. p.18-31 
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restringir onde a norma não o faz. Ademais, sustentam que, como destinatária final, é 

desnecessária a demonstração de a pessoa jurídica ser parte vulnerável ou 

hipossuficiente nos campos fático, econômico, técnico ou jurídico perante o 

fornecedor. 

Já João Batista de Almeida178 pontua que a descaracterização da relação de 

consumo, na teoria objetiva, se dá em caso de rompimento da posição de destinatário 

final. Ocorre nas situações em que o bem ou serviço vem a ser utilizado como 

intermediário em processo de revenda, transformação, beneficiamento ou montagem. 

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, percebe-se a existência de 

julgados em que se permite vislumbrar posicionamentos das duas correntes 

discutidas. Como exemplo de adoção da teoria finalista, citam-se os acórdãos dos 

Recursos Especiais de número 218.505/MG, 264.126/RS e 475.220/GO179. Já os 

precedentes contidos nos acórdãos dos Recursos Especiais de número 208.793/MT, 

329.587/SP e 488.274/MG demonstram a aceitação da corrente objetiva180.  

Com o passar do tempo, entretanto, nota-se a decantação das decisões no 

sentido de ampliar a compreensão da expressão destinatário final para pessoas 

físicas ou jurídicas que enfrentam o mercado de consumo em condições de 

vulnerabilidade. Assim, nas decisões mais recentes, a jurisprudência do STJ tem 

reconhecido a possibilidade de abrandamento do rigor do critério finalista e a 

consequente aplicação do CDC a pessoas e sociedades empresárias nas situações 

concretas em que fique evidenciada a vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, 

jurídica ou econômica destas frente aos fornecedores181. A justificativa para tal 

                                            
178 ALMEIDA, J. B. de. A proteção jurídica do consumidor. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.38. 
179 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 218.505/MG. Rel. Min. Barros Monteiro. 
Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2000. Publicação em 14 de fevereiro de 2000. 
______. Recurso Especial nº 264.126/RS. Rel. Min. Barros Monteiro. Diário de Justiça Eletrônico. 
Brasília, 2000. Publicação em 27 de agosto de 2000. 
______. Recurso Especial nº 475.220/GO. Rel. Min. Paulo Medina. Diário de Justiça Eletrônico. 
Brasília, 2003. Publicação em 15 de setembro de 2003. 
180 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 208.793/MT. Rel. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2000. Publicação em 1° de agosto de 2000. 
______. Recurso Especial nº 329.587/SP. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Diário de Justiça 
Eletrônico. Brasília, 2002. Publicação em 24 de junho de 2002. 
______. Recurso Especial nº 488.274/MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. Diário de Justiça Eletrônico. 
Brasília, 2003. Publicação em 23 de junho de 2003. 
181 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 476.428/SC. Rel. Min. Nancy Andrighi. 
Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2005. Publicação em 09 de maio de 2005. 
“Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. 
Mitigação. Pessoa Jurídica. Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. 
Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição do produto. Equiparação 
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posicionamento tem sido a busca pelo equilíbrio entre as partes das relações 

contratuais. 

Ao abordar a questão da hipossuficiência, Nancy Andrighi182 sustenta que esta 

não se define tão somente pela capacidade econômica, nível de informação ou valor 

do contrato. Pode-se também pode demonstrar a hipossuficiência em situações como: 

a) a dependência de um produto ou serviço; b) monopólio da produção do bem ou sua 

qualidade insuperável; c) extremada necessidade do bem ou serviço ou d) pelas 

exigências da modernidade atinentes à atividade da pessoa ou empresa. A autora 

ainda observa que, a noção de hipossuficiência se desvincula do aspecto econômico-

financeiro e a delimita dentro da capacidade probatória dos envolvidos. 

 
 

                                            
(art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação 
do compromisso. Vício oculto. 
- A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física 
ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de 
um fornecedor, de outro. 
- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável 
vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca 
do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de 
consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações 
específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a 
aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique 
evidenciada a relação de consumo. 
- São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas 
comerciais abusivas”. 
______. Recurso Especial nº 716.877/SP. Rel. Min. Ari Pargendler. Diário de Justiça Eletrônico. 
Brasília, 2007. Publicação em 23 de abril de 2007. 
“CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. A expressão destinatário final, de que trata 
o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não 
econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de 
consumo em condições de vulnerabilidade”. 
______. Recurso Especial nº 1.080.719/MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. Diário de Justiça Eletrônico. 
Brasília, 2009. Publicação em 17 de agosto de 2009. 
______. Recurso Especial nº 1.010.834/GO. Rel. Min. Nancy Andrighi. Diário de Justiça Eletrônico. 
Brasília, 2010. Publicação em 13 de outubro de 2010. 
“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE 
BORDAR. FABRICANTE. ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
NULIDADE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. 
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o 
Min. Barros Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou finalista de consumidor. 
2. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a 
determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, 
jurídica ou econômica.” 
182 ANDRIGHI, F. N. O conceito de consumidor direito e a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. Revista de Direito Renovar. n.29. maio/ago. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 1-11. 
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5.2 O POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL A RESPEITO 
DA INCIDÊNCIA DO REGIME CONSUMERISTA NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

A delimitação interpretativa da possibilidade de alcance da expressão 

destinatário final ao investidor rendeu bastante controvérsia na doutrina, assim como 

as questões de formatação do fundo como serviço e de caracterização do organizador 

do fundo como fornecedor.  

Inicialmente, convém apontar que, nos dias atuais, com a ampliação do número 

de instituições bancárias e financeiras que operam com a utilização de canais digitais 

de atendimento, a oferta de serviços de orientação financeira e de gestão de carteiras, 

bem como o fornecimento e administração de plataformas para realização de 

aplicações financeiras tem aumentado consideravelmente. Amplificou-se o campo de 

prospecção de potenciais investidores para a realização das atividades de 

intermediação financeira pelos bancos e instituições do mercado de capitais.  

Além disso, tem-se notado também a atuação concertada de instituições 

financeiras e de administradores de fundos de investimento para a ampliação de sua 

base de captação de investidores. De um lado, facilita-se o acesso de novos 

participantes ao mercado, favorecendo a ampliação, uma maior robustez e o 

amadurecimento deste. De outro, não se tem certeza se o novo contingente de 

investidores, composto majoritariamente por pessoas físicas, passa a integrar o 

mercado financeiro com mínimas condições de conhecimentos técnicos a respeito das 

modalidades de investimento e dos serviços que lhe são ofertados. 

Ao analisar a situação específica dos fundos de investimento, observa-se que 

o fundo de investimento, de acordo com o §2° do art. 3° enquadra-se no suporte fático 

previsto para serviço, uma vez que corresponderia à atividade de natureza financeira 

oferecida ao mercado. O administrador, ao constituir o fundo de investimento e partir 

em busca de investidores para aquisição das quotas, exerce atividade econômica.  

De modo semelhante, o organizador do fundo de investimento, ao se sujeitar 

ao regime administrativo das normas emitidas tanto pelo Bacen quanto pela CVM e 

oferecer as quotas ao mercado, atua como fornecedor deste serviço específico, nos 

termos do caput do art. 3° do diploma legal. No campo da regulação administrativa, é 
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possível interpretar que o administrador ou as pessoas por ele contratadas prestam 

serviços aos quotistas do fundo183.   

A caracterização do quotista do fundo de investimento como consumidor, nos 

termos do caput do art. 2°, depende da verificação de que este se utiliza do serviço 

como destinatário final e da sua vulnerabilidade no caso concreto.  

Com efeito, cumpre salientar que a literatura especializada relacionada aos 

investimentos não convergiu em torno da questão de atribuição de caráter de 

consumo para a relação entre quotista e administrador do fundo184. Diversas são as 

objeções à incidência do CDC na relação entre quotista e administrador do fundo de 

investimento na literatura.  

A primeira delas refere-se, em termos econômicos, à oposição entre consumo 

e poupança. A realização de investimento por parte do quotista corresponderia à 

formação de poupança. Esta estaria fora do escopo do CDC, que se ocuparia somente 

das relações econômicas relacionadas ao mercado de consumo, deixando de fora o 

mercado produtivo.  

Considera-se como consumo, neste caso, a utilização imediata de bens e 

serviços para a satisfação de necessidades humanas. Como ilustração deste 

posicionamento, Nélson Eizirik185 argumenta que 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. 3°, §2° porque, 

ao incluir as atividades bancárias, financeiras, creditícias e securitárias entre os 

“serviços”, o Código de Defesa do Consumidor refere-se somente àquelas 

desenvolvidas no mercado de consumo.  Em sentido semelhante, as manifestações 

de Arnoldo Wald186 e Waldírio Bulgarelli187.  Entretanto, esta formulação comete um 

                                            
183 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.78. 
184 Como exemplos de autores que negam o caráter de consumo à relação do quotista como o 
administrador dos fundos de investimentos são citados:  
EIZIRIK, N. Temas de direito societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005;  
WALD, Arnoldo. O Direito do consumidor e suas repercussões em relação às instituições financeiras. 
In: Revista dos Tribunais. São Paulo, RT. v. 666, abr. 1997;  
BULGARELLI, Waldírio. Questões contratuais no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Atlas, 1998. 
185 EIZIRIK, N. Temas de direito societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.547. 
186 WALD, Arnoldo. O Direito do consumidor e suas repercussões em relação às instituições financeiras. 
In: Revista dos Tribunais. São Paulo, RT. v. 666, abr. 1997. p. 13. 
187 BULGARELLI, Waldírio. Questões contratuais no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Atlas, 1998. p.31-35 
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equívoco ao buscar a delimitação jurídica da relação de consumo com base apenas 

em conceitos da economia.  

De fato, o alcance da relação de consumo prevista no CDC não está limitado 

aos conceitos econômicos de mercado produtivo ou de mercado de consumo. A 

norma consumerista incide sobre relações existentes em qualquer um desses 

mercados desde que caracterizado um consumidor como destinatário final do produto 

ou serviço oferecido ao mercado pelo fornecedor, conforme analisado na seção 

anterior.  

Ademais, não parece sustentável argumentar que os princípios constitucionais 

de proteção ao consumidor sejam aplicáveis a alguns setores da Ordem Econômica 

e não possuam efetiva normatividade com relação a outros. A atual compreensão e 

interpretação da norma constitucional, ao reconhecer os princípios como autênticas 

normas indica que estes possuem amplo alcance em virtude de sua textura aberta. 

Atuam assim positivamente, como mandamentos de otimização, e de modo negativo, 

ao impedir a violação do conteúdo por eles veiculado. 

 Aceitar que a distinção entre o mercado produtivo e o mercado de consumo 

possa limitar o alcance da norma protetiva do consumidor implicaria o reconhecimento 

implícito de uma hierarquia no seio da ordem econômica, violando simultaneamente 

o conteúdo de isonomia do princípio da igualdade e vulnerando o postulado de igual 

valor e normatividade de todos os princípios que regem a ordem econômica. 

A segunda objeção à incidência das normas consumeristas à relação entre 

quotistas e administrador no fundo de investimento parte da doutrina que enxerga nos 

fundos a existência de um ente societário188. Para Mário Carvalho, a norma do CDC 

não é aplicável porque a relação entre o quotista e o administrador seria de natureza 

intrassocietária, devendo ser regida pelos institutos do Direito Empresarial.  

Com relação a essa objeção, cumpre recuperar o entendimento alcançado em 

capítulo anterior deste trabalho. Foi refutada a atribuição de natureza jurídica 

societária do fundo de investimento. Apontou-se, nos fundos de investimento, a 

ausência de verdadeiro ânimo associativo entre os quotistas. Criticou-se o 

                                            
188 Como exemplo são citados:  
FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. p.217-218;  
CARVALHO, Mário T. M. Regime Jurídico dos fundos de investimento. Belo Horizonte: UFMG, 
2012. Dissertação de Mestrado. p.230-237. 
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entendimento de Ricardo de Santos Freitas de que os fundos de investimento 

corresponderiam a modalidade societária criada com base em ato normativo 

infralegal, Instrução Normativa da CVM na hipótese, e não em lei. A possibilidade de 

uma sociedade em comum foi também refutada com base no entendimento de que 

ela seria contraditória com a própria finalidade social da empresa por posicionar os 

quotistas em situação mais precária em caso de prejuízos ocorridos no fundo de 

investimento. 

Da análise executada anteriormente, reconheceu-se uma natureza jurídica 

condominial ao fundo de investimento, ainda que as normas gerais referentes ao 

condomínio não possam ser aplicadas a ele.  

Ao discutir a evolução histórica dos fundos, foi visto que a solução condominial 

foi o arranjo adotado no direito pátrio. Como consequência disso, é importante 

ressaltar que o direito positivo tem adotado a natureza dos fundos de investimento 

como condominial e não societária.  

Convém apontar, também, que o administrador do fundo, na regulação 

administrativa, é tomado como prestador de serviços externo ao condomínio e não 

como integrante do suposto ente societário. 

A terceira objeção à possibilidade de incidência da norma consumerista ao 

fundo de investimento diz respeito à suposta exclusividade do regime jurídico 

administrativo para a regulação dos fundos e de outros valores mobiliários. Segundo 

Nélson Eizirik, defensor desta ideia, a existência de uma instância regulatória no 

campo administrativo excluiria a incidência das normas consumeristas, pois o ente 

administrativo, em função de sua especialidade, possuiria o monopólio da 

competência para o tratamento das questões relativas à matéria. Nos termos da Lei 

Federal n° 6.385/76, a Comissão de Valores Mobiliários detém amplos poderes de 

regulamentação e fiscalização de todas as entidades que emitem ou colocam valores 

mobiliários no mercado, dentre as quais se enquadram os fundos de investimento.  

Posiciona-se o referido autor no sentido de que, a CVM, verificando qualquer 

infração às normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado, pode 

instaurar procedimento administrativo sancionador, visando à aplicação de 

penalidades administrativas. Aduz também que a CVM mantém, em caráter 

permanente, um serviço de proteção a todos os investidores em valores mobiliários, 

de reconhecida especialização. Conclui que: a) aquele que adquire quotas de um 
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fundo de investimento financeiro é considerado investidor do mercado de valores 

mobiliários e não consumidor; b) o mercado de valores mobiliários é submetido à 

regulamentação e fiscalização da CVM, agência reguladora que dispõe de amplos 

poderes para proteger os investidores189. 

 O entendimento alcançado nesse trabalho é, neste caso, o de que a simples 

existência de um ente administrativo para a regulação dos valores mobiliários não é 

idônea a excluir a incidência das normas de Direito do Consumidor, uma vez que estas 

possuem fundamento constitucional.  

Há de se perquirir quais os objetivos e a natureza da regulação administrativa. 

Conforme posicionamento anteriormente explicitado, é reconhecido que a regulação 

estatal visa à tutela da higidez e eficiência do Sistema Financeiro Nacional, mormente 

quanto ao funcionamento e à operação do mercado. Trata-se da manutenção do SFN 

como condição para a garantia da ordem econômica insculpida no art. 170 do texto 

constitucional.  

Já a fundamentação do regime de Direito do Consumidor refere-se a aspecto 

constitucional distinto, embora conexo com o assunto. Como analisado anteriormente, 

o CDC resguarda o respeito a um direito fundamental de proteção ao consumidor, cujo 

conteúdo se faz presente apenas lateralmente no escopo de atuação da CVM. Esta, 

ao oferecer serviço de proteção ao investidor ou estabelecer procedimento 

sancionador, o faz com objetivo precípuo de assegurar a saúde institucional do SFN. 

A proteção constitucional ao consumidor deve ser interpretada com fundamento 

nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III) e 

da igualdade (art. 5º, caput). Esta tarefa não foi confiada exclusivamente a uma 

instituição. Bem ao contrário, vincula todas as instituições do Estado à sua 

observância.  

   Ademais, entende-se que a noção de aplicação exclusiva de um único regime 

jurídico em detrimento de outro com delimitação e alcance distintos, corresponde à 

interpretação não sistemática do ordenamento jurídico. Ao sacrificar o princípio 

constitucional de defesa do consumidor e privilegiar a organização do Sistema 

Financeiro Nacional, estaria o intérprete constitucional a desconsiderar a 

normatividade do primeiro princípio constitucional. Assim, haveria violação do 

                                            
189 EIZIRIK, N. Temas de direito societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.547. 
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princípio da máxima efetividade ou da interpretação efetiva, em cujo conteúdo se 

estabelece vedação à hermenêutica que retire ou diminua a força normativa das 

normas constitucionais190. 

Com efeito, é reconhecido que o regime do CDC não é excludente do regime 

administrativo que rege os fundos de investimento. Nesse aspecto, o CDC possui 

capacidade de atingir toda e qualquer relação jurídica que possa ser caracterizada 

como de consumo e que esteja também regrada por outra norma jurídica 

infraconstitucional. Isto porque se trata de Lei Principiológica, caracterizada como 

aquela que ingressa no sistema jurídico, fazendo um corte horizontal, e alcançando 

as demais prescrições do ordenamento191. 

Assim, o que deve ser perseguido é a integração sistemática das normas, uma 

vez que as cores do regime do CDC aderem sobre o substrato normativo emanado 

pelos integrantes do SFN. 

A controvérsia a respeito da aplicação do CDC às instituições, produtos e 

serviços financeiros atingiu os Tribunais Superiores, os quais enfrentaram a questão. 

O STF, ao julgar o mérito da ADI 2.591, proposta pelo Conselho Nacional do Sistema 

Financeiro (Consif) contra a incidência do CDC às relações bancárias, refutou a tese 

de que o regime normativo próprio do SFN excluiria a possibilidade de incidência do 

CDC192.  

Ao contrário, prevaleceu a tese de que a atribuição normativa do SFN se 

restringe aos aspectos de organização e funcionamento do sistema financeiro, não 

sendo aplicável à defesa do consumidor, que se sujeita ao regime do CDC. O pleno 

do STF concluiu pela possibilidade de incidência do CDC às instituições bancárias.  

Embora não tenha havido manifestação expressa do STF com relação aos 

fundos de investimento, a tese aceita para a formação da maioria é plenamente 

coerente com a situação fática experimentada pelos fundos. O entendimento 

desenvolvido neste trabalho aponta para a aplicabilidade do regime consumerista à 

                                            
190 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. 
Coimbra: Almedina, 1998. p. 1187. 
BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 26ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 129-140. 
MIRANDA, J. Teoria do Estado e da Constituição. 4.ed.São Paulo: GEN, 2015. p. 448 e ss. 
191 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
p.110.  
192 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591. Rel. Min. Eros 
Grau. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2006. Publicação em 29 de setembro de 2006. 
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relação entre o quotista e o administrador do fundo por entender que este último 

realiza prestação de serviço financeiro ao primeiro. 

De modo semelhante, o STJ já havia sumulado o entendimento de que as 

instituições financeiras estão sujeitas ao regime do CDC193. Os principais argumentos 

de suporte ao entendimento foram194: a) o § 2º do art.3º do CDC traz previsão 

expressa de que os serviços de natureza bancária, financeira e creditícia são 

considerados serviços para os fins do CDC; b) as relações contratuais verificadas no 

negócio bancário permitem práticas que podem contrariar os princípios do CDC 

fazendo que o cliente esteja protegido, pelo disposto no art. 29, que estende o conceito 

de consumidor a todos os que estão sujeitos às práticas nele contidas; c) o 

afastamento do CDC das atividades bancárias deixaria os clientes desamparados; d) 

a aplicação do CDC às atividades bancárias dotaria os poupadores de instrumentos 

de proteção de aplicação de cunho social; e) a não aplicação do CDC às relações 

bancárias poderia resultar na possibilidade de excessos por parte das instituições 

financeiras. 

Conforme ocorrido no caso da tese discutida no âmbito do STF, os 

argumentos esgrimidos no STJ para justificar e dar sustentação à incidência das 

normas consumeristas aos produtos e serviços oferecidos pelas instituições bancárias 

e financeiras também permanecem válidos e aplicáveis ao caso particular do 

administrador de fundo de investimento, corroborando a intelecção de que o regime 

do CDC incide sobre a relação entre o quotista e o administrador, se verificados os 

requisitos de caracterização do consumidor.   

Assim cabe reconhecer que a jurisprudência dos Tribunais Superiores mostra 

convergência no sentido de que é possível a aplicação do CDC à relação entre 

quotista e administrador. Luiz Antonio Rizzato Nunes195 possui entendimento na 

mesma direção.  

Quanto ao reconhecimento do investidor-consumidor, ressalta-se a 

necessidade de verificação dos pressupostos da relação de consumo como: a) o 

                                            
193 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 297 – “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 
às instituições financeiras.” Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2004. Publicado em 8 de setembro 
de 2004.  
194 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 106.888/PR. Rel. Min. César Asfor 
Rocha. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2002. Publicação em 05 de agosto de 2002. 
195 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 
2011.  
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consumidor caracterizado na forma de destinatário final e b) a verificação da 

vulnerabilidade in concreto do consumidor. 

Nesse sentido, convém retomar a discussão da seção anterior que apontou, 

nas decisões do STJ196, a consagração do critério finalista mitigado para interpretação 

do conceito de consumidor. Como visto, as decisões recentes reconheceram que a 

relação jurídica qualificada por ser de consumo não se caracteriza apenas pela 

presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte 

vulnerável de um lado, o consumidor, e de outro, um fornecedor. Se da análise da 

hipótese concreta decorrer vulnerabilidade entre o consumidor e o fornecedor, deve-

se, de acordo com o julgamento, aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. 

 A caracterização da vulnerabilidade no caso dos fundos de investimento deve 

levar em conta os aspectos fáticos, técnicos e econômicos. No caso concreto, a 

verificação de vulnerabilidade não deve se restringir ao aspecto puramente 

econômico. Devem ser avaliados simultaneamente o grau de conhecimento do 

quotista-consumidor em relação ao mercado no qual pretende investir e a prestação 

de informações suficientes para que este possa tomar sua decisão de investimento, 

assumindo sua parcela nos riscos do empreendimento. 

 
 

5.3  INCIDÊNCIA DO REGIME DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À 
RELAÇÃO ENTRE QUOTISTA E ADMINISTRADOR  

 

Conforme verificado na discussão da seção anterior, apesar da resistência de 

autores, tais como Nélson Eizirik, Arnoldo Wald, Waldírio Bulgarelli, Ricardo Freitas e 

Mário Carvalho, foi possível chegar à conclusão parcial pela incidência das normas 

do microssistema de defesa do consumidor à relação entre o quotista e o 

administrador. 

Como consequência desse fenômeno, os fundos de investimento passam a se 

sujeitar simultaneamente a normas provenientes da regulação jurídico-administrativa, 

bem como a outras normas oriundas do regime consumerista, suscitando o 

questionamento sobre o surgimento de uma eventual antinomia, numa situação mais 

                                            
196 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial STJ nº 476.428/SC. Rel. Min.Nancy 
Andrighi. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2002. Publicação em 09 de maio de 2005. 
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grave, ou sobre o alcance e a eficácia de cada uma destas fontes normativas, caso 

se entenda que pode haver coexistência das referidas normas. 

Cumpre destacar que os critérios tradicionais de eliminação de antinomias 

trazidos pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro197 não oferecem uma 

solução satisfatória ao caso concreto. De modo semelhante, a tradicional lição de 

Norberto Bobbio198 sobre os critérios de anterioridade, especialidade e hierarquia 

também não soluciona o problema, pois implicaria a exclusão de um dos regimes 

jurídicos, administrativo ou de defesa do consumidor, incidentes sobre os fundos de 

investimento. Uma solução dessa natureza, indiretamente, significaria o sacrifício de 

parte dos princípios constitucionais aplicáveis ao fato concreto.  

A resposta mais adequada aponta para a inexistência de verdadeira antinomia, 

indicando que as esferas de regulação administrativa e civil não são excludentes. 

Entretanto, faz-se necessária a utilização de instrumental teórico adequado para 

abordar o assunto. A teoria do diálogo das fontes parece fornecer as ferramentas 

necessárias para abordar a questão.  

A teoria do diálogo das fontes foi concebida por Erik Jayme199. Este argumentou 

que no contexto da pós-modernidade, caracterizada pela complexidade e pela 

pluralidade de leis ou fontes normativas, busca-se harmonia ou coordenação entre 

estas diversas normas do ordenamento jurídico, compreendido como um sistema. 

Trata-se de procurar uma eficiência não só hierárquica, mas também funcional do 

sistema plural e complexo por meio do que o autor definiu como “coerência derivada 

ou restaurada”.  

No Brasil, coube a Cláudia Lima Marques200 a introdução e a difusão dos 

conceitos da teoria. A autora reconhece, no direito brasileiro, que os fenômenos de 

descodificação, tópica e a microrrecodificação (como a do CDC) trouxeram uma forte 

pluralidade de leis ou fontes. Pontua também que a solução atual ou pós-moderna 

                                            
197 BRASIL. Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de introdução às normas do Direito 
Brasileiro. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, 1942. 
198 BOBBIO, N. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Polis/UnB,1990. p.92 
199 JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. In: The Hague 
Academy of International Law. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. 
V.251. Boston: Brill, 1995.   
200 MARQUES, C. L. Superação das antinomias pelo diálogo das fontes: o modelo brasileiro de 
coexistência entre o código de defesa do consumidor e o código civil de 2002. In: Revista da Esmese. 
n⁰ 7. 2004, p.43. 
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para este problema é sistemática e tópica ao mesmo tempo e que a superação de 

paradigmas foi substituída pela convivência ou coexistência destes.  

Indica que leis com campos de aplicação distintos convivem em um mesmo 

sistema jurídico que precisa ser sistematizado novamente pela aplicação, de forma 

justa, das fontes em diálogo. Pelo diálogo das fontes, objetiva-se uma interpretação 

jurídica coerente e unitária do ordenamento, refutando-se a ideia de aplicação isolada 

das leis que o compõem. Rompe-se, assim, o paradigma de exclusão das normas 

para a busca de coexistência e de convivência harmônica das fontes normativas.    

Assim, Cláudia Lima Marques201 sustenta a possibilidade de três diálogos entre 

fontes normativas. O primeiro, chamado de diálogo sistemático de coerência, se dá 

quando uma lei serve de base conceitual para a outra. Nesta situação, preserva-se o 

âmbito de aplicação de ambas as leis, evitando a sobreposição e utilizando como 

critério o fundamento teleológico das normas. 

Já nas situações em que se está diante de aplicação coordenada de duas 

fontes, uma norma pode completar a outra, de forma direta (diálogo de 

complementaridade) ou indireta (diálogo de subsidiariedade).  

A terceira alternativa ocorre quando os conceitos estruturais de uma 

determinada fonte sofrem influências da outra, numa situação definida como diálogo 

de influências recíprocas sistemáticas. A coordenação de fontes, nesse caso, se 

realiza não apenas mediante a influência da lei geral sobre a lei especial, mas 

mediante influências recíprocas entre as normas. Permite-se, assim que a precisão 

conceitual definida pela jurisprudência, para princípios ou institutos comuns dos dois 

sistemas normativos, pode ser aplicada em ambos. 

No caso dos fundos de investimento, constata-se que as normas consumeristas 

e de regulação administrativa devem conviver, pois se apresentam como normas 

cujos campos de aplicação apresenta uma interface, sem, contudo, ser unitário.  

Ao estabelecer que os direitos previstos no Código não excluem outros 

decorrentes da legislação interna ordinária e de regulamentos expedidos pelas 

autoridades administrativas competentes, o artigo 7° do CDC202 expressamente 

                                            
201 MARQUES, C. L.; BENJAMIN, A. H. V.; MIRAGEM, B. Comentários ao Código de Defesa do 
Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 34-35.  
MARQUES, C. L. Diálogo das fontes: do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. São 
Paulo: RT, 2012. p. 75-77.   
202 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 1990.  
Art. 7°. 
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autoriza e reconhece a possibilidade de diálogo com outras fontes do ordenamento. 

Com efeito, no caso considerado, essa comunicação se dá com o regime jurídico 

administrativo de regulação financeira das instituições do SFN. 

 Ademais, no caso específico dos diálogos entre o CDC e a legislação especial 

do mercado de capitais, tem-se a mediação necessária dos princípios constitucionais 

de proteção ao consumidor, da dignidade da pessoa humana e da igualdade, uma vez 

que é buscada a aplicação coordenada e sistemática das normas jurídicas orientadas 

pelo vetor de proteção elemento vulnerável das relações jurídicas. 

Nesse contexto, o que se observa é a ocorrência do fenômeno caracterizado 

por Cláudia Lima Marques203 como diálogo sistemático de complementariedade e 

subsidiariedade das fontes administrativa e civil. Os textos normativos dos 

reguladores estatais do SFN e o regramento civil consumerista dos fundos de 

investimento se coordenam e se complementam no que se refere à relação entre o 

quotista e o administrador. Tutelam-se, desta maneira, tanto o bem jurídico da 

proteção ao quotista-consumidor em face do administrador-fornecedor quanto a 

segurança e a eficiência do mercado financeiro. 

Cabe, contudo, a observação de que não haverá relação de consumo em todo 

e qualquer fundo de investimento. Como discutido, a relação de consumo pressupõe 

a existência, em um dos polos, de um sujeito vulnerável, o consumidor, destinatário 

final do produto ou serviço. Excluem-se, portanto, do campo de atração do regime 

consumerista as situações nas quais o investidor não é o destinatário final do serviço 

prestado pelo administrador do fundo de investimento ou não se verifica 

vulnerabilidade na relação entre o investidor e o administrador. 

Com relação a esses aspectos, o diálogo de complementariedade com o 

regime administrativo fornece balizas úteis para a interpretação. Com efeito, a 

Instrução Normativa nº 554 da CVM redefiniu as diferentes categorias de investidores. 

Ao modificar dispositivos da Instrução Normativa nº 539, que trata da adequação dos 

produtos, serviços e operações ao perfil do investidor, o texto normativo delimitou as 

categorias de investidores profissionais e qualificados. 

                                            
203 MARQUES, Cláudia Lima. Superação das antinomias pelo diálogo das fontes: o modelo brasileiro 
de coexistência entre o código de defesa do consumidor e o código civil de 2002. In: Revista da 
Esmese. n⁰ 7. 2004, p.45. 
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Nos termos da Instrução Normativa nº. 539, são considerados investidores 

profissionais204, entre outros: a) instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Bacen; b) companhias seguradoras e sociedades de 

capitalização; c) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; d) 

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; e) fundos 

de investimento; f) clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por 

administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; g) agentes 

autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de 

valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios. 

Observa-se que o regramento administrativo qualifica o investidor como 

profissional nas situações em que o este é pessoa jurídica integrante do sistema 

financeiro ou veículo de investimento. Nesse caso, quebra-se o requisito de 

destinatário final do serviço exigido para a configuração da relação de consumo, que 

não pode ser invocada pelo investidor.  

Além disso, nos casos de investimento realizado por pessoas físicas, há a 

necessidade de preenchimento de documento escrito em que o investidor declara 

possuir conhecimento sobre o mercado financeiro, atestando ser capaz de entender 

e ponderar os riscos financeiros relacionados à aplicação de recursos em valores 

mobiliários. Considerando o princípio de boa-fé objetiva que rege as relações 

contratuais, é possível afastar, nesse caso, a existência de vulnerabilidade entre o 

investidor e o administrador.  

Outra categoria de investidor trazida pela Instrução Normativa nº 539 é a do 

investidor qualificado205. Nos termos do texto, são considerados investidores 

qualificados: a) investidores profissionais; b) 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; c) as pessoas naturais que tenham sido 

aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas 

                                            
204 CVM. Instrução Normativa nº. 539. Art. 9⁰-A 

205 CVM. Instrução Normativa nº. 539. Art. 9⁰-B 



101 

 

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; d) clubes de investimento, desde que tenham a carteira 

gerida por um ou mais quotistas, que sejam investidores qualificados. 

Valem aqui os mesmos comentários feitos sobre os investidores profissionais 

com relação ao destino final e à ausência de vulnerabilidade. De fato, ao posicionar o 

investidor como qualificado, o regramento administrativo interpreta que o investidor 

dessa categoria possui conhecimento sobre o mercado e não pode ser considerado 

vulnerável em relação ao administrador.  

Por se tratar de uma relação equilibrada, a norma administrativa, de um lado, 

permite que os investidores qualificados tenham acesso a categorias mais restritas de 

ativos de risco mais elevado e, de outro, dispensa o administrador do dever de verificar 

a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do investidor.  

A conclusão sistemática a que se chega, pelo reconhecimento do diálogo de 

complementariedade das fontes normativas, é que a classificação do investidor como 

qualificado ou profissional, no regime administrativo, pode ser utilizada para a 

exclusão da incidência do CDC à relação entre este e o administrador do fundo de 

investimento, uma vez que, nessas hipóteses, não se verifica a vulnerabilidade do 

primeiro em face do último. O regime de direito civil aplicável a esses casos é o 

regramento geral dos negócios jurídicos trazido pelo Código Civil Brasileiro. 

A incidência do regime do CDC aos fundos de investimento fica, assim, limitada 

aos investidores não qualificados e não profissionais. Ademais, nos casos concretos, 

faz-se necessária ainda a verificação de existência do requisito de existência de 

vulnerabilidade do investidor em face do administrador para caracterizar a relação 

jurídica como de consumo. Uma vez verificada a relação dessa natureza, aplicam-se 

a este liame todos os princípios de proteção ao consumidor veiculados pelo CDC206. 

Dentre aqueles que apresentam mais evidente possibilidade de concretização, 

sem excluir os demais, listam-se: a) princípio da informação, a garantir ao quotista-

consumidor o direito de obter informações sobre o fundo; b) princípio da isonomia, a 

resguardar o tratamento igual ao investidor, ainda que de pequeno porte; c) princípio 

da eficiência, a proporcionar ao consumidor a manutenção de serviço adequado; e d) 

                                            
206 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 
1990.  Art. 4°. 
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princípio da publicidade, a condicionar a exposição do investidor a comunicações e 

propostas verdadeiras. 

Outro ponto relevante da incidência do regime do CDC aos fundos de 

investimento consiste na atribuição ao quotista-consumidor do direito básico de 

facilitação da defesa de seus direitos. De fato, a incidência do art. 6º, inciso VIII do 

CDC207 permite a inversão do ônus da prova, a favor do quotista, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. 

Breve comentário também deve ser tecido quanto à eventual existência de 

cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de fundos de investimento 

sujeitos à incidência do regime consumerista.  

Com efeito o § 2º do artigo 4º da Lei Federal nº 9.307/96, conhecida como a lei 

de arbitragem, dispõe que, nos contratos de adesão, a eficácia da cláusula 

compromissória está condicionada à iniciativa ou concordância expressa do aderente. 

Ademais, a instituição deve ser feita por escrito em documento anexo ou em negrito, 

com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Já no CDC, há previsão 

expressa de nulidade em caso de imposição compulsória de convenção de 

arbitragem, conforme o texto do artigo 51, inciso VII. 

A interpretação sistemática dos dois dispositivos parece apontar para a 

validade e aplicabilidade simultânea de ambos. O regime consumerista veda apenas 

a imposição da arbitragem de forma compulsória ao consumidor, porém não impede 

que este venha a propô-la ou a concordar expressamente com a instituição dela. 

Nesse sentido, citam-se a interpretação de Nélson Nery Jr.208 e o acórdão do 

julgamento do Recurso Especial nº 1.189.050/SP209.  

No caso específico da incidência do regime consumerista aos fundos de 

investimento, a validade da cláusula compromissória está condicionada à observância 

                                            
207 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 
1990.  Art. 6°. 
208  “Esse dispositivo da lei de arbitragem não é incompatível com o CDC, art. 51, VII, razão pela qual 
ambos os dispositivos legais permanecem vigorando plenamente. Com isso queremos dizer que é 
possível, nos contratos de consumo, a instituição da cláusula de arbitragem, desde que obedecida, 
efetivamente, a bilateralidade na contratação e a forma da manifestação da vontade, ou seja, de comum 
acordo”. 
NERY JÚNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores 
do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 591. 
209 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.189.050/SP. Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2016. Publicação em 14 de março de 2016. 
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do § 2º do artigo 4º da Lei Federal nº 9.307/96. Em caso de imposição compulsória ao 

investidor-consumidor, a cláusula é nula. 

A exploração dos demais aspectos resultantes da incidência do regime de 

defesa do consumidor será apresentada no capítulo a seguir que trata da delimitação 

dos deveres e da responsabilidade do administrador-fornecedor resultante da 

incidência desse regime e de seu diálogo com o regime jurídico-regulatório.  
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6 CONTORNO DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE DO 
ADMINISTRADOR-FORNECEDOR NO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

 

Após a análise do microssistema de defesa do consumidor e da conclusão 

pela aplicabilidade deste à relação entre quotista e administrador do fundo de 

investimento, é possível seguir ao próximo degrau desta exposição.  

Com base nos princípios e regras do CDC, aplicáveis à relação do quotista-

consumidor com o administrador-fornecedor, procura-se delinear o contorno dos 

deveres e da responsabilidade a que este se sujeita.  

Busca-se, também harmonizar a interpretação das normas contidas no CDC 

com os dispositivos constantes no campo da regulação administrativa, efetivando 

assim o diálogo sistemático de complementariedade e subsidiariedade das fontes 

administrativa e civil, reconhecido no capítulo anterior. 

 
 
6.1 DEVER DE PROBIDADE E SEUS REFLEXOS 

 

De início, convém relembrar o ensinamento de Karl Larenz210 sobre a pessoa 

como conceito ético fundamental. O autor alemão, partindo das raízes da religião 

cristã e da filosofia kantiana, compreende o ser humano como um fim em si mesmo, 

um sujeito dotado de dignidade, que não pode ser utilizado como meio para que outros 

atinjam as suas finalidades.  

Como corolário deste valor, cada sujeito tem, perante qualquer outro, o direito 

de ser respeitado pelo fato de ser pessoa. De modo análogo, surge também, um dever 

de respeito a todos os demais sujeitos. Tal relação de respeito mútuo dá origem ao 

que Karl Larenz conceitua como a relação jurídica fundamental sobre a qual se 

estruturam todas as demais relações jurídicas. 

O princípio de dignidade incorporado pela Constituição da República de 1988 

é compatível com o personalismo ético teorizado por Larenz. A vigência de uma ordem 

constitucional que o adota implica a valorização e o protagonismo da pessoa. 

Consequentemente, os institutos de direito privado assumem novo significado de 

                                            
210 LARENZ, K. Derecho Civil. Parte general. Madrid: Editorial de derecho privado, 1978. p.44-45. 
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modo a perder a tendência excessivamente patrimonial e individualista para receber 

uma abordagem de reconhecimento da prevalência da pessoa humana211.  

No campo do direito contratual, o contrato, analisado pelo prisma dos direitos 

constitucionalmente estabelecidos, passa a incorporar uma nova dimensão com o 

ganho de uma função social e de uma vinculação à proteção aos direitos 

fundamentais. Nesse sentido, comportamento das partes num contrato passa a 

limitado pelo dirigismo do Estado decorrente do princípio da boa-fé212. 

Atualmente, a boa-fé objetiva encontra previsão expressa tanto no Código Civil 

Brasileiro como no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de uma cláusula geral 

que limita o conteúdo da autonomia privada e a condiciona ao atendimento de uma 

dimensão ética abraçada pelo texto constitucional213. 

Gustavo Tepedino214 afirma que o processo de fragmentação dos conceitos 

jurídicos estimulou a utilização da técnica das cláusulas gerais. Estas permitem ao 

operador do Direito a efetivação dos princípios no caso concreto. O autor critica a ideia 

de que a codificação do direito do Consumidor consistiria em microssistema legislativo 

fechado.  

Para ele, todas as normas constituem o conjunto do ordenamento e a lei deve 

ser aberta e permeável aos preceitos constitucionais. Gustavo Tepedino sustenta a 

utilização dos valores trazidos pelo CDC a outros tipos de relação jurídica desde que 

verificados os pressupostos essenciais de hipossuficiência. Além disso, é favorável à 

tese de difusão do princípio da boa-fé à teoria geral dos contratos. Entende também 

que a cláusula geral consiste em técnica legislativa que confere maior flexibilidade ao 

intérprete, pois permite que este faça prevalecer os valores do ordenamento, 

principalmente num contexto de sociedade em transformação constante. 

Em sentido semelhante, Ruy Rosado de Aguiar Júnior215, ao analisar a cláusula 

geral de boa-fé nas relações de consumo, sustenta que esta é tratada como vetor 

normativo de interpretação. Aponta que os contratos possuem um aspecto externo 

                                            
211 GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil. Contratos: abrangendo o 
Código Civil de 1916 e o Novo Código Civil). São Paulo: Saraiva, 2005. p.32. 
212 TORRES, A.C.B. Direito civil-constitucional: a função social do contrato e a boa-fé objetiva como 
limites à autonomia privada. In: NALIN, P. Contrato & Sociedade: a autonomia privada na legalidade 
constitucional. v. 2 Curitiba: Juruá, 2006. p. 13-45. 
213 AMARAL, F. Direito civil: introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.359. 
214 TEPEDINO, G. Temas de direito civil. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.217 e ss. 
215 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. A Boa-fé na relação de consumo. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 14, abr./jun. São Paulo:RT, 1995. p. 20 a 27 
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relacionado à função social, conectada à ordem econômica, e outro aspecto interno 

relacionado com a planificação econômica das partes para a realização de seus fins. 

Segundo o autor, a boa-fé deve observar o aspecto externo e orientar a intervenção, 

dotada de plena força vinculante, no aspecto interno.   

Assim, a boa-fé objetiva apresenta-se como regra de conduta, fonte de direito 

e obrigações. Traduz um comportamento que se refere a um padrão jurídico, que 

impõe a todos o dever de agir com lealdade, confiança, transparência antes, durante 

e após a contratação. Dessa forma, integram-se ao objeto, deveres de conduta proba 

que passam a fazer parte da relação jurídica. O descumprimento de tais deveres se 

traduz na violação do conteúdo ético da própria relação jurídica. O dever de probidade 

resulta do princípio da boa-fé objetiva e se apresenta como dever fundamental das 

partes do negócio jurídico.  

O respeito e a necessidade de conduta escorreita se espraiam em todos os 

aspectos da relação jurídica, condicionando todas as condutas do administrador. Do 

cotejo dos deveres do administrador na regulação da CVM com o microssistema do 

CDC, observa-se que, em nome da harmonia e coordenação entre os regimes, tais 

deveres administrativos passam a integrar simultaneamente o conteúdo material do 

dever de probidade do administrador veiculado no regime consumerista.  

Dessa forma, impendem ao administrador os deveres de: a) diligenciar para 

que sejam mantidos os registros obrigatórios do fundo; b) elaborar e divulgar as 

informações aos quotistas e à CVM; c) custear as despesas com propaganda do 

fundo, inclusive com a elaboração da lâmina de informações essenciais; d) manter 

serviço de atendimento ao quotista, responsável pelo esclarecimento de dúvidas e 

pelo recebimento de reclamações; e) observar as disposições constantes do 

regulamento e da lâmina de informações essenciais; f) cumprir as deliberações da 

assembleia geral; g) fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo 

fundo216. 

Com efeito, a conduta proba do administrador especificada no texto do art.92 

da Instrução Normativa CVM nº 555 é também aplicável ao regime do CDC por ser 

congruente com o regime de boa fé que o caracteriza.  

                                            
216 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.90. 
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O administrador e o gestor do fundo de investimento estão obrigados a 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. 

Devem também exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os 

direitos decorrentes do patrimônio e das atividades do fundo, ressalvado o que 

dispuser o regulamento sobre a política relativa ao exercício de direito de voto do 

fundo.  

Estão obrigados a empregar, na defesa dos direitos do quotista, a diligência 

exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, 

e adotando, se necessário, as medidas judiciais cabíveis. 

Ademais, administrador e o gestor, com exceção da remuneração recebida, 

devem transferir ao fundo qualquer benefício ou vantagem que possam alcançar em 

decorrência de sua condição. 

Uma das implicações mais relevantes do dever de probidade ocorre na 

vedação à gestão temerária dos recursos do fundo, prática que acarreta rompimento 

do equilíbrio contratual. De acordo com o conteúdo material do dever, o administrador 

está obrigado a atuar nos limites do regulamento aprovado, não devendo expor os 

investidores a riscos mais elevados do que aqueles que foram contratados. Além 

disso, qualquer modificação da política de investimento deve ser aprovada 

antecipadamente pela assembleia de quotistas do fundo. Em caso de 

descumprimento pela atuação fora das balizas do regulamento, a violação do dever 

de probidade enseja a responsabilidade do administrador para a reparação dos danos.  

O julgamento, pelo STJ, do Recurso Especial n° 1.131.073/MG217 corrobora 

esse entendimento ao considerar que o princípio da boa-fé e seus deveres anexos 

devem ser aplicados na proteção do investidor-consumidor que utiliza os serviços de 

fornecedores de serviços bancários.  

                                            
217 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.131.073/MG. Rel. Min. Nancy Andrighi, 
julgado em 05/04/2011. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2011. Publicado em 13 de junho de 
2011. 
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Existe, também, a exigência prestação ao consumidor de informações 

adequadas, suficientes e específicas sobre o serviço que está sendo prestado, 

assunto que será abordado com mais detalhes na próxima seção. Reconheceu-se que 

a mera presunção de conhecimento ou de anuência do consumidor não está inserida 

na álea natural do contrato e não é fundamento para desonerar o administrador da 

obrigação de ressarcir ao quotista-investidor os valores aplicados. Trata-se, portanto, 

de um ônus do administrador a tarefa de demonstrar a autorização expressa do 

investidor-consumidor quanto à adesão ao fundo.  

Outro aspecto decorrente do dever de probidade é a vedação às práticas 

abusivas contra o consumidor218, tais como o administrador prevalecer-se da fraqueza 

ou ignorância deste último, para impingir-lhe a adesão ao fundo de investimento. Outra 

prática abusiva proibida é a exigência ao consumidor de vantagem manifestamente 

excessiva na forma de taxas administrativas ou emolumentos.  Ainda, a elevação, sem 

justa causa dos valores cobrados pelos serviços de administração do fundo ou mesmo 

a aplicação de fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 

estabelecido. 

Veda-se também ao administrador a colocação, no mercado, de fundos 

estruturados ou administrados em desacordo com as normas regulatórias expedidas 

pela CVM ou demais instituições do SFN. Além disso, são condutas vedadas ao 

administrador a utilização de cláusulas abusivas nos contratos219. Cumpre lembrar 

que, em caso de ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de 

adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura-se afronta 

ao princípio da transparência, estipulado no caput do art. 4º do CDC e que será 

discutido na seção a seguir. 

 
 
6.2 DEVER DE INFORMAÇÃO 
 

A gestão de ativos mobiliários envolve, por sua natureza, riscos, ainda que não 

haja má prestação do serviço pelo profissional. Por outro lado, de modo geral, 

administradores e investidores encontram-se em situação de desequilíbrio porquanto 

                                            
218 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 1990. 
Art. 39. Incisos IV, V, VIII, X e XIII.   
219 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 
1990. Art. 51 e 54.   
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estes, normalmente não tem controle direto sobre os ativos da carteira, delegando a 

gestão àqueles.  

Além disso, há também investidores leigos no funcionamento altamente 

especializado do mercado financeiro. Ao não dominar os conhecimentos técnicos 

específicos atinentes ao mercado e aos ativos negociados, tais investidores ficam à 

mercê das decisões dos profissionais.  

Essa hipossuficiência técnica coloca o quotista-consumidor do fundo de 

investimento em uma situação de vulnerabilidade, que o leva, na grande maioria das 

situações a adotar uma postura de confiança e concordância com as ações praticadas 

pelo administrador.  

O dever de informar do administrador ganha relevância diante desse contexto 

de: a) desequilíbrio na relação quotista-administrador; b) riscos inafastáveis e 

inerentes ao investimento e c) impossibilidade de responsabilização dos 

administradores pela totalidade dos riscos inerentes à atividade  

Confere maior grau de equilíbrio entre o profissional e o quotista, o acesso 

deste às informações acerca, entre outras coisas: a) das características do fundo e 

dos ativos utilizados para o investimento; b) dos riscos de mercado, crédito e liquidez 

associados aos valores mobiliários; c) das possíveis consequências desses 

investimentos; d) dos custos decorrentes das operações e e) das formas e prazos de 

resgate do capital investido.    

De posse de informações claras, precisas e completas acerca dos eventuais 

riscos decorrentes do investimento proposto pelo fundo, o quotista pode, com maior 

propriedade, consentir ou não sua adesão a este.  

Há, contudo, de se questionar o que estaria compreendido no conteúdo do 

dever de informar do administrador. A primeira observação a ser feita reside no fato 

de que o dever de informar corresponde, no polo oposto da relação jurídica, ao direito 

do quotista-consumidor de acessar a informação. O direito fundamental de acesso à 

informação está previsto no inciso XIV do art. 5° da Constituição da República de 

1988. 

A densificação da norma constitucional no sistema de defesa do consumidor 

posicionou o direito de acesso à informação como um dos fundamentos do princípio 

da Transparência, veiculado no caput do art. 4° do CDC. Este dá um passo para além 

do dever de probidade que é ínsito à relação jurídica.  
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Cria ao fornecedor um dever positivo de prestação de informação. De fato, o 

texto legal do inciso III do art. 6° do CDC garante ao consumidor, como direito básico, 

o acesso à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. 

Conforme o ensinamento de Cláudia Lima Marques, a ideia central do princípio 

da Transparência é possibilitar uma aproximação e uma relação contratual mais 

sincera e menos danosa entre consumidor e fornecedor. Transparência para a autora 

significa informação clara e correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a 

ser firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, 

mesmo na fase pré-contratual220.  

Em sintonia com este aspecto, Fábio Ulhoa Coelho comenta que “não basta ao 

empresário abster-se de falsear a verdade, deve ele transmitir ao consumidor em 

potencial todas as informações indispensáveis à decisão de consumir ou não o 

fornecimento”221. 

Cláudia Lima Marques e Luiz Rizzato Nunes preceituam que o dever de 

informar abrange todos os aspectos relevantes na formação do consentimento, 

destacando os riscos, as chances de êxito e os potenciais efeitos colaterais222.  

No fundo de investimento, a informação clara e precisa a ser prestada ao 

investidor-consumidor deve dar inequívoco destaque às condições de adesão do 

quotista e à política de investimentos a ser desenvolvida pelo administrador. Deve 

também abordar os riscos decorrentes desta.  

Dessa forma, o administrador do fundo de investimento se compromete a 

prestar todas as informações necessárias ao quotista-consumidor desde antes da 

aquisição das quotas. Sujeita-se ao regime da oferta, vinculando-se a ela e obrigando-

se a fornecer informações corretas, claras, precisas e ostensivas223.  

                                            
220 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das 
relações contratuais. 4. ª ed.rev. atual. e amp. São Paulo: RT, 2002. p. 594-595. 
221 COELHO, Fábio U. O crédito ao consumidor e a estabilização da economia. In: Revista da Escola 
Paulista de Magistratura, 1/96, set./dez. São Paulo: EPM, 1996. 
222 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das 
relações contratuais. 4. ª ed.rev. atual. e amp. São Paulo: RT, 2002; 
NUNES, L. A. R. Comentários ao código de defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000. 
p.105.  
223 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 1990. 
Art. 30 e 31.   
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Nesse sentido, observa-se novamente o diálogo sistemático de 

complementariedade e subsidiariedade das fontes administrativa e civil consumerista 

na perseguição de congruência e harmonia entre os regimes. 

Os dispositivos da Instrução Normativa CVM n° 555, que estabelecem os 

deveres de informação do administrador são compatíveis com o regramento 

delimitado pelas normas do CDC.  

Com efeito, o regime administrativo, impõe ao administrador que a divulgação 

de informações sobre o fundo deve ser abrangente, equitativa e simultânea para todos 

os cotistas, inclusive, mas não limitadamente, por meio da disponibilização dos 

materiais relacionados ao fundo nos canais eletrônicos e nas páginas na rede mundial 

de computadores do administrador. Compõem o material a ser divulgado o 

regulamento, a lâmina de informações essenciais, a demonstração de desempenho e 

o formulário de informações complementares224. 

Em sintonia com as exigências do CDC, as informações prestadas pelo 

administrador devem ser verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o 

investidor a erro. Devem ser escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa, 

bem como devem ser úteis à avaliação do investimento.  

A norma administrativa adverte o administrador de que as informações 

divulgadas não podem assegurar ou sugerir a existência de garantia de resultados 

futuros ou isenção de risco para o investidor. Ademais, as informações factuais devem 

vir acompanhadas da indicação de suas fontes e ser diferenciadas de interpretações, 

opiniões, projeções e estimativas para que o investidor possa discernir entre 

elementos fáticos e especulativos. 

Além disso, vincula-se o administrador ao conteúdo do regulamento e da lâmina 

de informações do fundo, que devem ser claros e inequívocos. As disposições dos 

documentos devem ser plenamente compreendidas pelo investidor-consumidor antes 

de sua vinculação ao fundo, sendo aplicáveis ao contrato as disposições gerais 

trazidas no diploma consumerista225, as quais estabelecem que: a) o consumidor deve 

ter conhecimento prévio das condições do negócio; b) a interpretação das cláusulas 

de se dar de modo mais favorável ao consumidor; c) existe vinculação do fornecedor 

                                            
224 CVM. Instrução Normativa n° 555. Art.40. 
225 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 1990. 
Art. 46,47,48,49,50,e 52. 
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aos ajustes pré-contratuais; d) o consumidor deve ser informado sobre os custos 

associados ao serviço. 

Entende-se, também, que o dever do administrador-fornecedor de prestar as 

informações do fundo deve-se reger de modo análogo ao dado pelos dispositivos do 

CDC que visam a resguardar a saúde e a segurança dos consumidores226.  

A dinâmica do fundo de investimento se constitui em atividade de risco, 

conforme analisado anteriormente, ainda que esta não envolva diretamente a saúde 

ou a segurança do consumidor.  A interpretação de que os fundos de investimento 

devem ter tratamento de mitigação do risco, através do acesso do consumidor à 

informação, de maneira semelhante ao dos demais riscos previstos no microssistema 

do CDC é reconhecida como correta e é coerente tanto com o princípio de informação 

que orienta a estruturação do mercado de capitais quanto com o regramento 

administrativo expedido pela CVM. 

Importa também ressaltar que o fornecimento de todas as informações 

necessárias ao investidor elide a responsabilidade do administrador com relação aos 

riscos de mercado, liquidez e crédito, pois estes são assumidos pelo investidor no 

momento em que, conscientemente, adquire e mantém as quotas do fundo. A 

ausência ou o defeito na prestação de informações violam o conteúdo de princípio da 

Transparência e prejudicam o investidor-consumidor por não permitir que este tome 

decisões livres e lastreadas em conhecimento suficiente da realidade do fundo. 

Caracterizam, portanto, infração contratual do administrador, que passa a ser 

responsável pelo defeito do serviço prestado.  

 Com efeito, a não prestação adequada das informações devidas ensejará a 

responsabilização civil do administrador, independentemente de culpa, uma vez que 

este não é responsável somente pela gestão da carteira, mas também pela prestação 

de informações sobre todos os elementos relativos ao fundo.  

Assim, o administrador pode ser responsabilizado pela quebra do dever de 

informar ainda que não haja a má prestação do serviço técnico de gestão de ativos. 

Ademais, tal responsabilidade subsiste, independentemente de ser a obrigação 

principal de meio, como será discutido na seção a seguir.  

                                            
226 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 
1990. Arts.8º, 9º. e 10º.   
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Nesse sentido, é apontado o posicionamento da jurisprudência recente do STJ. 

No julgamento do Recurso Especial nº 1.164.235/RJ, a Terceira Turma acompanhou 

por unanimidade o voto da Rel. Min. Nancy Andrighi. Esta observou que, não obstante 

fosse imprevisível evento que resultasse em prejuízo do investidor, “se observada 

pelas instituições financeiras, na gestão dos fundos, a conduta proba imposta pela 

legislação consumerista, em especial a atenção ao dever de informação e 

transparência, os prejuízos suportados pelo recorrido poderiam ser amenizados”227. 

Dessa maneira, tendo visto o conteúdo do dever de informação, passa-se ao 

estudo da questão da responsabilidade civil do administrador na próxima seção.  

 
 

6.3 RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR 
 

Toda manifestação da atividade humana traz consigo a problematização da 

questão da responsabilidade228. Partindo-se dessa premissa, o Direito não pode 

deixar de se preocupar com as questões atinentes à responsabilidade civil.  

Com efeito, a responsabilidade civil, quanto aos requisitos de imputação, pode 

ocorrer a partir da culpa e em virtude dela, se adotada a teoria da responsabilidade 

subjetiva, ou a partir da simples constatação da ocorrência do dano e do nexo de 

causalidade para com a conduta comissiva ou omissiva do agente, para casos de 

responsabilidade objetiva. Decorre da natureza da responsabilidade civil, o modo de 

incidência do instituto.   

A responsabilidade civil pode ser dividida em responsabilidade extracontratual 

(aquiliana) e contratual. Em decorrência dessa classificação, na responsabilidade 

aquiliana ocorrem hipóteses de responsabilização subjetiva e hipóteses de 

responsabilização objetiva. Já em casos de responsabilidade contratual, a doutrina 

aponta a distinção quanto às obrigações de meio e obrigações de resultado229. 

O desenvolvimento histórico e a evolução jurídica dos fundos de investimento 

conduziram ao posicionamento de que o administrador exerce atividade como 

fornecedor de serviços aos quotistas, conforme interpretação extraída deste trabalho 

                                            
227 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 1.164.235/RJ Rel. Min. Nancy Andrighi. 
Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2011. Julgado em 15 de dezembro de 2011. 
228 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 3. 
229 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 5. Ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 41. 
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e do julgamento da ADI 2591230. Assim, como corolário desse reconhecimento, exige-

se que o administrador seja diligente ao exercer seu ofício, sob pena de 

responsabilização tanto no campo administrativo, conforme as normas produzidas 

pela CVM, quanto no campo do direito civil, nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Na qualidade de prestador de serviços, o vínculo estabelecido comumente com 

os investidores é de natureza contratual, pois deriva de um contrato. Assim, a 

responsabilidade civil do administrador, em linhas gerais, decorre do inadimplemento 

de cláusulas livremente pactuadas, do descumprimento de uma obrigação contratual.  

Observa-se, contudo, a possibilidade de responsabilidade extracontratual 

quando a atuação do administrador se dá com defeito na formação do acordo de 

vontades, quer pelo fato de o quotista estar inconsciente ou desinformado das 

condições ou riscos do negócio. De igual modo, também é observada a 

responsabilidade delitual nos casos em que o contrato é nulo, a exemplo dos 

procedimentos que tem objeto ilícito, como nos casos de operações financeiras 

contrárias à lei. 

Deve haver, no desempenho das atividades do administrador, a observância 

do dever genérico de não lesar, que é típico da responsabilidade aquiliana 

(extracontratual).  

Convém ressaltar que a gestão de ativos mobiliários envolve, por sua natureza, 

riscos, ainda que não haja má prestação do serviço pelo profissional. Conforme 

apontado anteriormente, os riscos de mercado, liquidez e de crédito são parte 

integrante da ontologia dos fundos de investimento.   

De fato, a álea associada à variação das cotações dos ativos desta natureza 

foge, muitas vezes, do controle do administrador, podendo resultar em prejuízos aos 

investidores, mesmo com todo o zelo e diligência deste na condução dos negócios. 

Outro elemento a ser considerado decorre da incidência do regime 

consumerista sobre a relação do quotista com o administrador do fundo de 

investimento. Com efeito, a regra geral estabelecida no CDC é a da responsabilidade 

objetiva do fornecedor, havendo exceções nas situações de atuação de profissionais 

liberais.  

                                            
230 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591. Rel. Min. Eros 
Grau. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2006. Publicação em 29 de setembro de 2006. 
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Nesse contexto é que deve ser estudada a interpretação da norma contida no 

art. 14 do CDC, que trata da delimitação do defeito e do fato do serviço no caso dos 

fundos de investimento. De início, adverte-se que a consideração de responsabilidade 

irrestrita do administrador diante da totalidade dos riscos da atividade certamente 

inviabilizaria o exercício de negócios desta natureza.  

Assim, o administrador deve sempre agir com diligência. Deve-se observar 

também, por força do princípio da boa-fé objetiva e contratual, que são obrigações 

assessórias e implícitas ao administrador, conforme discutido anteriormente, os 

deveres de: a) instruir o quotista sobre os riscos do negócio e as precauções a serem 

tomadas; b) cuidar para que haja um consentimento livre e consciente mediante as 

informações prestadas de maneira clara; c) abster-se de abusar ou desviar os poderes 

que lhes foram conferidos pelo contrato, não podendo praticar quaisquer atos que 

exorbitem os limites e as características dos valores mobiliários previstos no 

prospecto. 

 Com relação à distinção entre obrigações de meio e de resultado no campo 

contratual, para a caracterização de cada modalidade, deve-se perquirir se o resultado 

está ou não ao alcance daquele que desenvolve a atividade objeto da relação jurídica. 

Diz-se que a obrigação é de meio quando o devedor não se obriga a conseguir 

um resultado, mas sim a empregar todos os meios adequados e necessários que 

estejam sob o seu alcance e domínio para consegui-lo. Assim, caso o sujeito passivo 

de uma obrigação de meio aja com a diligência necessária nos meios, mas não 

alcance os resultados, não será considerado inadimplente231. 

Em outros termos, na obrigação de meio o sujeito passivo se obriga a tentar 

alcançar os resultados, com um esforço constante, técnica, diligência, 

profissionalismo, destreza e cuidado, de acordo com a sua capacidade e dentro das 

condições reais possíveis para a realização da obrigação. A contratação, nesses 

casos, se dá em virtude da própria atividade exercida232. 

Já a obrigação de resultado é aquela na qual o sujeito passivo, além de ser 

diligente, compromete-se a alcançar o fim pactuado, só havendo cumprimento da 

                                            
231 CAVALIERI FILHO, S. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 41. 
232 STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 287. 
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obrigação se o resultado tiver sido obtido. A saber, para que este seja considerado 

adimplente, deve haver a obtenção do fim pretendido de forma efetiva. 

Em outros termos, o devedor é responsabilizado pela consecução dos 

resultados determinados e precisos e, quando estes não são alcançados, o devedor 

é considerado inadimplente. 

Assim, tem-se que, à similitude do caso dos advogados e médicos, os 

administradores em geral têm uma responsabilidade contratual de meio, pois a 

prestação principal do administrador é a gestão dos ativos do fundo, obrigando-se a 

tratá-los corretamente com o objetivo de aumentar o seu valor monetário, e não o 

resultado, incerto pela própria natureza dos riscos envolvidos no investimento. 

Com efeito, Ricardo Freitas233 identifica a responsabilidade do administrador de 

um fundo de investimento como uma obrigação de meio e aponta que não pode o 

administrador ser responsabilizado pelo simples fato de não ter atingido um 

determinado resultado. 

Na questão da responsabilidade do administrador por fatos do serviço, o CDC, 

em seu art.14234, estabelece como regra geral a responsabilidade objetiva do 

fornecedor. No caso dos fundos de investimento, é necessária a interpretação do 

conteúdo do serviço prestado pelo administrador para que a aplicação da teoria do 

risco da atividade seja limitada à parcela de riscos da qual ele é responsável.  

Isso porque o contrato de administração implica na divisão dos riscos da 

atividade conforme discutido anteriormente. A eventual ocorrência de prejuízo ao 

investidor não pode ser creditada ao administrador em todas as situações, como 

preconizado na responsabilidade integral. Faz-se necessária a delimitação do alcance 

da expressão fato do serviço no caso dos fundos de investimento.  

                                            
233 FREITAS, R. S.. A responsabilidade civil dos administradores de fundos de investimento. In: 
MOSQUERA, R. Q.(coord.). Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. São 
Paulo: Dialética, 1999, p. 229-254. 
234 BRASIL. Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diário Oficial da União. Brasília, 1990.  
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.  
§ 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. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O 
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, 
o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal 
dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. 
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Em busca de uma solução, impende relembrar que o investidor assume uma 

parcela dos riscos do negócio, correspondente aos riscos de mercado, de liquidez e 

de crédito. Essa divisão de riscos caracteriza o equilíbrio contratual que se estabelece 

no fundo de investimento. 

Nas situações em que o administrador obedece rigorosamente a política de 

investimento do fundo, a apuração de resultados negativos devido a flutuação dos 

valores de mercado dos ativos do fundo não é idônea a caracterizar o vício na 

prestação do serviço porque não há no caso configuração do nexo de causalidade 

entre a conduta do administrador e o resultado, uma vez que o investidor-consumidor 

tinha ciência antecipada do risco a que estava submetido e, ainda assim, autorizou o 

administrador a agir dentro dos limites do regulamento. Nesse caso, há de se 

argumentar que houve tão somente a concretização desfavorável ao consumidor de 

situação cuja possibilidade ele tinha conhecimento e tinha se comprometido a 

suportar.   

Em consonância com o entendimento acima apresentado, a quarta turma do 

STJ decidiu por unanimidade que não é possível falar em fato do serviço em caso de 

resultado negativo do fundo de investimento e que o gestor de negócios não assume 

“obrigação de resultado, vinculando-se a lucro certo, mas obrigação de meio, de bem 

gerir o investimento, visando à tentativa de máxima obtenção de lucro”235.  

Sobre o assunto, o entendimento de Sheila Perricone236 é diverso. Esta aduz 

que das regulamentações baixadas pela CVM e pelo Bacen não há qualquer menção 

à responsabilidade objetiva dos administradores dos fundos de investimento. Antes, 

pelo contrário, verifica-se que tais normas tendem a indicar como parâmetro de 

responsabilidade, o elemento culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou dolo. 

 Diante do não estabelecimento expresso, na esfera administrativa, de 

responsabilidade objetiva dos administradores dos fundos de investimento, conclui a 

autora que, por analogia, a responsabilidade civil é subjetiva no caso em estudo. 

Argumenta também que não há que se falar em culpa no caso de depreciação dos 

ativos da Carteira de um fundo de investimento que resultar, eventualmente, em 

                                            
235 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça . Recurso Especial n° 799.241/RJ. Rel. Min. Raul Araújo. 
Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2012. Julgado em 14/08/2012. 
236 PERRICONE, Sheila. Fundos de investimento: a política de investimento e a responsabilidade dos 
administradores. In: Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem. n.º 11. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p.91-96. 
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patrimônio líquido negativo, fato este decorrente das oscilações destes ativos no 

mercado financeiro e de capitais. Trata-se do risco de mercado que os investidores 

em fundos de investimento se declaram cientes ao ingressar em tais fundos, inclusive 

havendo possibilidade de serem chamados a aportar recursos adicionais em caso de 

ocorrência de patrimônio líquido negativo. 

Em linha com Sheila Perricone é o magistério de Eduardo Montenegro Dotta237. 

Ao analisar a responsabilidade do administrador à luz do Código Civil Brasileiro 

conclui pela responsabilidade subjetiva do administrador uma vez que este se 

submete a uma obrigação de meio, ou seja, se compromete a envidar esforços para 

a consecução do resultado favorável ao investidor, sem, contudo, se vincular ao 

resultado.  

Entretanto, o posicionamento de Sheila Perricone e Eduardo Dotta sujeita-se à 

crítica de não abordar a questão da incidência do regime consumerista e de seu 

comando de responsabilização objetiva do fornecedor. A solução adotada por ela não 

parece ser a mais adequada. Melhor e mais harmônica interpretação é a da 

manutenção da responsabilidade objetiva por defeitos na prestação dos serviços do 

fundo, sendo estes compreendidos como as atividades relacionadas ao risco de 

operação, excluindo-se os riscos de mercado, crédito e liquidez assumidos pelo 

investidor.  

Em consonância com o entendimento aqui discutido, Paulo Schonblum238 

comenta que “é de ser reconhecida a vulnerabilidade e a hipossuficiência do 

investidor-consumidor, respeitando-se, principalmente, os Princípios da Boa-Fé 

(objetiva) e da Transparência (‘dever de oportunizar’)”. Conclui que as instituições 

financeiras têm uma obrigação de meio no que se refere ao investimento e de 

resultado no que concerne às informações prestadas ao investidor.  

Com relação aos administradores de fundos de investimento, os normativos 

expedidos tanto pelo Bacen como pela CVM, ao definirem os deveres e 

responsabilidades, estabelecem, no campo administrativo, apenas a responsabilidade 

subjetiva, fundada em dolo ou culpa. O próprio texto normativo da Instrução CVM 

                                            
237 DOTTA, Eduardo Montenegro. A Responsabilidade das Administradoras de Fundos de 
Investimento no Novo Código Civil. São Paulo: Texto Novo, 2005. 
238 SCHONBLUM, Paulo M. W. Contratos bancários. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2009, 
p.352. 
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nº555 impede que o administrador assuma compromisso de resultado239. Entretanto, 

é de se observar que tal limitação não impõe que a responsabilidade civil adote 

solução idêntica àquela do campo administrativo ou, eventualmente, do campo penal. 

A responsabilidade penal do administrador, no caso de crimes financeiros, é 

organizada de modo distinto dos aspectos de responsabilidade civil ou administrativa 

anteriormente abordados. Em apertada digressão, cumpre apontar que o art. 4º da Lei 

Federal nº 7.492/86 prevê tipo penal para a gestão fraudulenta ou temerária de 

instituição financeira.  

Ivan Lira de Carvalho240 observa que o bem juridicamente tutelado pela lei é a 

credibilidade do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, indica que a descrição da 

espécie delitiva no texto legal: a) adveio de regular processo legislativo; b) não se 

oferece a tutelar fatos ocorridos antes da sua vigência; c) a definição tipológica está 

concisa e claramente lançada. Refuta, portanto, qualquer afronta ao princípio da 

legalidade no tipo penal. Sustenta que é necessária a ocorrência do dolo, mesmo que 

eventual, para que se complete o elemento subjetivo do injusto, uma vez que não há 

previsão de modalidade culposa para os crimes de gestão fraudulenta ou temerária.  

Em suma, na esfera penal, para os crimes financeiros a responsabilização do 

agente pela prática das condutas se dá de modo subjetivo e com a verificação da 

existência de dolo. Permite-se, assim, a distinção entre a responsabilidade no campo 

penal e nos demais campos. Na esfera administrativa, a responsabilização também 

se dá de modo subjetivo. Entretanto, pode ocorrer pela comprovação de dolo na 

conduta ou pela verificação de ocorrência de culpa.  

Já na esfera civil, pela incidência do CDC à relação entre o quotista e o 

administrador do fundo de investimento, a responsabilidade do administrador, pelos 

atos de gestão do fundo e pela observância das normas legais para a operação deste 

se dá de modo objetivo, independente de dolo ou culpa, bastando a verificação do 

evento danoso e do nexo de causalidade entre a conduta do administrador e o 

resultado produzido. Cabem aqui as ressalvas de que: a) a atuação do administrador 

implica um compromisso de meio e não de resultado e b) o investidor, ao adquirir a 

quota, assume os riscos de mercado liquidez e crédito dos valores mobiliários que 

                                            
239 CVM. Instrução nº 555. Art.89 Inciso V.  
240 CARVALHO, Ivan Lira de. A gestão fraudulenta ou temerária de entidade financeira - algumas 
controvérsias. In: Revista dos Tribunais. v. 765. São Paulo: RT, 1999. p. 465-469.  
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adquire, não podendo imputar ao administrador eventuais resultados negativos 

relacionados a esses aspectos pela simples flutuação de preços no mercado. 

Assim, diante do exposto e por se tratar de questão de coerência normativa do 

ordenamento, entende-se que ao administrador de fundo de investimento deve ser 

aplicado o disposto caput do art.14 do CDC, compreendendo-se o alcance da 

expressão fato do serviço de modo restrito aos riscos assumidos pelo administrador 

durante o ingresso e a permanência dos quotistas no fundo de investimento. Não se 

pode atribuir uma responsabilidade subjetiva em clara oposição ao texto normativo do 

referido artigo do CDC. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Conforme visto inicialmente, a Constituição da República de 1988 trouxe um 

complexo de normas fundamentais que definiram a forma jurídica de conformação 

concreta um sistema econômico capitalista, integrado ao sistema jurídico-

constitucional, pela delimitação de uma Ordem Econômica. Ao estabelecer os 

princípios para essa ordenação, o texto constitucional vinculou tanto a produção 

normativa infraconstitucional quanto a atuação estatal às finalidades eleitas pelo 

constituinte, quais sejam o respeito à dignidade dos indivíduos, a perseguição de 

justiça social, o respeito e valorização do trabalho e da livre iniciativa, a proteção ao 

consumidor. Justificou-se assim a possibilidade de intervenção do Estado no domínio 

econômico para a efetiva concretização dos objetivos a serem alcançados. 

A emergência desse regime marcou um momento de reordenação dos papéis 

do Estado e da Sociedade pela reestruturação da forma de intervenção estatal no 

domínio econômico. O papel de atuação direta deste na atividade econômica foi 

reduzido e deixou de ser a principal modalidade prevista no texto constitucional, 

delineando assim o perfil do chamado Estado Regulador, sem perda do lastro de bem-

estar e justiça social. 

Nesse contexto, a regulação passou a exercer papel central. Da análise da 

literatura, foram delimitadas algumas características deste conceito: a) a teleologia de 

cumprimento dos mandamentos constitucionais de justiça social; b) o reconhecimento 

de que a atuação estatal implica efeitos nas dimensões econômica e social; c) a 

subordinação ao regime jurídico-administrativo; d) a vinculação da regulação a um 

conjunto ordenado de políticas públicas; e) a atuação estatal mediante um conjunto 

de medidas legislativas, administrativas e convencionais; f) a existência de uma 

dimensão ordenadora associada à regulação; g) a inclusão das atividades de 

fiscalização, incentivo e planejamento do domínio econômico no escopo da regulação. 

A estruturação do mercado de capitais, dentro desse panorama jurídico-

econômico, vincula os agentes do mercado ao cumprimento dos preceitos nele 

contidos. Ademais, condiciona a própria atuação estatal a regular o mercado de forma 

a preservar os direitos fundamentais e a perseguir os valores eleitos pela constituição.  

Nesse aspecto, foi visto que a proteção ao consumidor, lastreada pelo princípio 

de dignidade da pessoa, consiste em uma dessas balizas interpretativas vinculando 
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todos os atores da Ordem Econômica à sua observância e garantia. Com isso, torna-

se possível harmonizar a existência do mercado com a satisfação dos princípios de 

justiça social e solidariedade contidos na norma constitucional. Dessa forma, verificou-

se que não há na hermenêutica da Ordem Econômica oposição entre o mercado e o 

consumidor. O que ocorre é o condicionamento do mercado através da regulação 

estatal para a ordenação do próprio ambiente de negócios que visa simultaneamente 

à conservação do sistema financeiro e à garantia de proteção ao consumidor. 

Partindo-se dessa compreensão, na sequência, buscou-se caracterizar o fundo 

de investimento e sua natureza jurídica. Da análise dos elementos que deram o 

contorno atual ao instituto, foram observadas as características de securitização e 

substituição de títulos. Estas corresponderam a fatores que contribuíram para a 

emissão de valores mobiliários de maior liquidez, o que acabou por favorecer a 

popularização dos fundos de investimento e o desenvolvimento do mercado.  

Da evolução dos fundos de investimento para os países de origem anglo-saxã 

e do grande desenvolvimento desta indústria no mercado norte-americano, foi 

reconhecido o impulso ao surgimento dos primeiros fundos de investimento no 

território brasileiro. A rigidez dos requisitos jurídicos de organização dos primeiros 

fundos de investimento e as dificuldades de emissão de novas ações foram os 

principais empecilhos ao desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro até a 

década de 1960. A solução de fundo em condomínio desenvolvida no país 

representou um grande incentivo para a atração de recursos e o florescimento do 

mercado de capitais no Brasil.  

Ao analisar as características dos fundos de investimento no Direito norte-

americano em cotejo com os atributos dos fundos no Direito brasileiro, foi observada 

a distinção entre as Investment Companies, de natureza societária ou contratual, que 

possuem o patrimônio afetado a uma pessoa específica no caso norte-americano, e 

os fundos em condomínio brasileiros, nos quais os recursos não são atribuídos ao 

administrador ou à empresa responsável pela administração. Assim, verificou-se que 

não existe no Brasil autêntica sociedade de investimento conforme o Direito norte-

americano e foi possível constatar a maior semelhança do modelo brasileiro com 

países da Europa continental, cujo direito tem raízes romanas, tais como França e 

Portugal.  
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No caso dos fundos de investimento, foi visto que há limitações com relação ao 

exercício do direito de propriedade dos quotistas. Observou-se também, da análise 

dos institutos do Direito Civil que as normas relativas ao condomínio contidas nos 

Códigos de 1916 e de 2002 não são suficientes para explicar e regular 

adequadamente a relação entre quotistas, fundo de investimento e administrador, o 

que suscitou o debate sobre natureza jurídica dos fundos de investimento no direito 

pátrio. 

Verificou-se que os autores que defendem o modelo societário para os fundos 

de investimento sustentam sua posição a partir da observância dos requisitos contidos 

no art. 981 do Código Civil Brasileiro para a celebração do contrato de sociedade. 

Reconheceu-se que os fundos de investimento possuem características comuns com 

as sociedades, tais como a participação voluntária de múltiplas pessoas, a existência 

de uma finalidade própria, caracterizada pela perseguição de lucro, e a posse de 

patrimônio. Entretanto, criticou-se a possibilidade de uma natureza societária dos 

fundos de investimento pela ausência da necessária disposição associativa dos 

quotistas para a formação de uma sociedade, pois não é característica do fundo a 

cooperação e esforço conjunto dos quotistas para o desenvolvimento da atividade, 

diferentemente do que ocorre nas sociedades.  

Foram também criticadas as possíveis consequências de submissão dos 

quotistas a um regime de solidariedade e responsabilidade ilimitada caso viesse a ser 

reconhecido um caráter de sociedade comum não personificada aos fundos de 

investimento, o que na prática acabaria por prejudicar a segurança jurídica do 

investidor e por negar o próprio fim social da empresa. 

Da discussão e crítica dos autores da literatura especializada, foi possível 

concluir pela inexistência de um caráter societário no fundo de investimento e foi 

reconhecida a ocorrência de um regime especial de condomínio, com regras próprias 

e distintas do modelo da Codificação Civil. Verificou-se que a opção do legislador pela 

forma de comunhão é possível e não gera contradição no seio do ordenamento. 

Após a caracterização pormenorizada do objeto de estudo e da compreensão 

de sua natureza jurídica, passou-se a analisar o regime jurídico de regulação 

administrativa dos fundos de investimento. Na sequência da exposição, foi feita a 

caracterização do SFN dentro do regime Constituição da República de 1988. 

Concluiu-se que, embora não tenha havido alteração do desenho institucional do SFN, 
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houve subordinação deste à promoção do desenvolvimento equilibrado do País e à 

vinculação aos interesses da coletividade. Como resultado, houve nova significação 

do SFN dentro de um contexto de Estado Democrático de Direito e de direitos e 

garantias fundamentais reconhecidos aos cidadãos. 

Dentro deste novo conceito foi estudada a CVM e a sua capacidade regulatória. 

Foram estudados os principais mecanismos regulatórios disponíveis para a autarquia, 

o que demonstrou a autêntica regulação que esta exerce sobre o mercado de valores 

mobiliários, parte integrante do SFN. Com relação ao poder normativo, foi observado 

que este é exercido em busca de eficiência do mercado regulado. Foi visto também 

que a CVM tem atribuição para estabelecer aos administrados deveres jurídicos 

relacionados ao mercado dos valores mobiliários, o que se traduz no exercício de uma 

competência regulatória de ordenação do mercado. 

Além do aspecto normativo, o poder-dever de executar e/ou fiscalizar o 

cumprimento das normas do mercado de capitais, outro aspecto relacionado à noção 

de regulação, foi conferido à CVM, de modo a tornar ampla a sua ação regulatória 

dentro do escopo de atribuições desta. Ademais, em decorrência da competência 

fiscalizatória, a CVM possui a função sancionatória para aplicar as sanções 

decorrentes do descumprimento das normas do mercado regulado e, assim, garantir 

a higidez do SFN e a concretização dos princípios da ordem econômica 

constitucionalmente delimitada. 

Verificou-se que o fundo de investimento está submetido ao campo regulatório 

da CVM e que o regime jurídico-administrativo delimitado por esta estabelece uma 

série de direitos e deveres tanto ao quotista quanto ao administrador do fundo. 

Ademais, a própria relação jurídica entre ambos é condicionada parcialmente por este 

regime.  

Da análise da estrutura normativa do SFN e das atribuições de cada entidade 

nele inseridas, verificou-se que as diversas prescrições legais e infralegais, conduzem 

a um regime normativo administrativo que visa à conservação e à eficiência do próprio 

SFN e à consequente proteção da Ordem Econômica prevista no art. 170 do texto 

constitucional.  

Entretanto, a higidez da economia não é a única norma constitucional atinente 

aos fundos de investimento. A proteção ao consumidor, fundada como direito 

fundamental no texto do art. 5° da Constituição da República de 1988 foi reconhecida 
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como outra fonte normativa a condicionar a relação jurídica entre quotista a 

administrador de fundo de investimento.  

Após a reconstrução do arcabouço que sustenta o regime consumerista, foi 

feita a discussão dos posicionamentos doutrinário e jurisprudencial a respeito da 

incidência do CDC aos serviços de natureza financeira, em especial no caso dos 

fundos de investimento. Tal análise permitiu a crítica dos posicionamentos contrários 

à incidência e o entendimento conduziu à aceitação das normas de direito do 

consumidor às relações em tela. Foi possível observar a solidez da hermenêutica 

adotada para a integração sistemática do regime de Direito do Consumidor com as 

normas de natureza administrativa. Reconheceu-se a existência do diálogo entre as 

fontes normativas e a incidência simultânea dos dois subsistemas jurídicos. Foi 

observado que esta é a interpretação tendente a maximizar a efetividades dos 

preceitos constitucionais em jogo. 

Da possibilidade de aplicação do regime consumerista, passou-se a discussão 

a respeito dos contornos dos deveres do administrador do fundo de investimento. Em 

primeiro lugar, tratou-se dos deveres de probidade, fundado na boa-fé objetiva. Foram 

delineados os traços dos deveres, em larga medida integrando as prescrições 

administrativas de conduta proba. Além disso, foi observado que o dever de probidade 

limita a atuação do administrador aos limites do regulamento do fundo, vedando 

qualquer assunção de riscos adicionais à carteira. 

A seguir, analisou-se o dever de informação como corolário do princípio da 

Transparência na relação entre o fornecedor e o consumidor. Num cenário de riscos 

elevados pela própria natureza do empreendimento, verificou-se a importância do 

dever de informação como meio para possibilitar de escolhas conscientes dos 

quotistas e para manter riscos em níveis aceitáveis. Além disso, foi discutido o 

fornecimento de informações completas ao quotista como meio de exclusão da 

responsabilidade do administrador em caso de concretização dos riscos do negócio 

assumidos por aqueles. 

Foi reconhecida também a característica especial dos fundos de investimentos 

com relação à repartição dos riscos associados ao negócio. Observou-se a 

impossibilidade de atribuição ao administrador de toda a álea associada ao fundo. A 

repartição do risco faz que o quotista aceite a transferência dos riscos de mercado, 
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liquidez e crédito em troca da possibilidade de obtenção de maiores ganhos, ficando 

os riscos de operação sob a responsabilidade do administrador.  

A existência da repartição de riscos afeta a interpretação das normas relativas 

aos defeitos e aos fatos do serviço prestado pelo administrador, uma vez que a 

configuração do nexo de causalidade do dano só pode ser atribuída ao administrador 

pelos riscos e situações sob seu controle. Assim, surgiu a conclusão parcial de que a 

responsabilidade deste se dá, pela incidência do regime de proteção ao consumidor 

no campo contratual, de modo objetivo para os fatos ou defeitos da operação do fundo 

e de descumprimento de normas legais, não estando incluída no escopo da 

responsabilidade a flutuação dos preços dos ativos do fundo de investimento. 

Diante do exposto, é possível concluir que a relação entre o quotista e o 

administrador do fundo de investimento consiste num feixe complexo de direitos e 

deveres que une ambas as partes do negócio jurídico. Dentro desta complexidade, 

coexistem deveres e responsabilidades do administrador do fundo de investimento 

que se referem à garantia de proteção ao investidor-consumidor e à garantia de 

higidez e eficiência do próprio sistema financeiro. A distinção entre a teleologia de tais 

deveres e responsabilidades não os torna excludentes. Ao contrário, reconhece que 

estes são complementares e necessários para o regime jurídico dos fundos de 

investimento. Nesse contexto, os deveres do administrador à luz da aplicação do CDC 

aos fundos de investimento puderam ser traçados de modo coerente e sistemático 

com o conjunto do ordenamento jurídico. 
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