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1. Responsabilidade dos Cotistas por Dívidas dos Fundos de 
Investimentos. 

Nas última décadas foram sendo criados diferentes instrumentos de investimento 
coletivo, visando a diversificação dos riscos, dentre os quais se destacam os Fundos de 
Investimento. 

O Fundo de Investimento, ao permitir a aplicação de recursos de pequeno volume e 
proporcionar o acesso a uma administração especializada neste tipo de arranjo, constitui 
um dos mais notáveis e democráticos instrumentos de alocação de capital. No geral, as 
pessoas que investe em fundos procura uma solução que lhe traga mais rentabilidade e 
mais liquidez. 

Além disso, como ensina o comercialista Nelson Eizerik, os fundos de investimento têm 
uma administração profissional e especializada e isso é o que faz com que ele gere 
rendimentos maiores do que os rendimentos que um investidor individual poderia 
auferir. 

E isto se dá pois os profissionais que atuam na área dispõem de projeções, estudos e 
conhecimento técnico do mercado que os ajudam a fazerem aplicações com maior 
probabilidade de êxito. 

Para aqueles que querem mais segurança no investimento, os fundos diversificam os 
riscos ao aumentarem a variação do portfólio. Trocando em miúdos, se um vendedor de 
picolé na praia leva um estoque de 100 picolés de groselha e nenhum de limão, a chance 
de ele vender para quem gosta de picolé de frutas é muito menor.  O que os Fundos de 
Investimento fazem é sair para vender picolé com picolé sabor limão, chocolate, groselha 
e ainda água gelada, aumentando o portfólio, as opções de lucrar, diminuindo o risco de 
voltar para casa sem ter muita rentabilidade. Simples, não é?

Este Fundos de Investimento devem seguir a regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM. A CVM edita Instruções Normativas que regulamentam e prescrevem 
obrigações para determinados assuntos. 

Para os fundos de investimento, a Instrução Normativa válida, até 2014, era a ICVM 
409/2004 que foi revogada e substituida pela ICVM 555/2014 que passou a reger a 
constituição, administração, funcionamento e divulgação de informações dos Fundos 
de Investimento. 

Esta reforma está muito ligada a valorização dos meios de comunicação, com a 
racionalização do volume, teor e forma de divulgação de informações e, também, com 
a flexibilização dos limites de aplicação em ativos financeiros que estão alocados no 
exterior, ou seja, que financiam a atividade produtiva de uma empresa estrangeira. 

A definição dada pela ICVM 555/2014 é a seguinte: 
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Art. 3º: O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, 
destinado à aplicação em ativos financeiros. 

Art. 4°: O fundo pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto, em que os cotistas podem 
solicitar o resgate de suas cotas conforme estabelecido em seu regulamento, ou fechado, em que as cotas 
somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo.

Este artigo 4° da ICVM 555/2014 mostra que no Brasil se adota a Teoria Condominial, já 
que considera que os Fundos de Investimentos se organizam juridicamente sob forma 
de condomínio, sem personalidade jurídica, constituindo uma comunhão de recursos 
destinados à aplicação em carteiras que são formados pelos mais diversos ativos 
financeiros. 

Como exemplos destes ativos podemos citar, os títulos da dívida pública, ações, 
debêntures e outros títulos ou contratos. 

O condomínio, é um direito real que incide sobre determinado bem e representa uma 
acepção de co-propriedade. Segundo o professor Caio Mário, o condomínio se configura 
quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas, 
igual direito, idealmente, sobre o todo e sobre cada uma de suas partes. Porém, muitas 
características dos condomínios não se ajustam à lógica dos Fundos de Investimentos. 
As cotas dos fundos representam, simplesmente, uma fração ideal do seu patrimônio, e 
não é possível ao cotista requerer, efetivamente, a divisão se sua participação do total. 
Além disso a única pessoa apta a contrair obrigações de seu fundo é o seu administrador. 

Não existe, também como fugir da responsabilidade de aportar recursos adcionais em 
caso de patrimônio líquido negativo, sob a alegação de renúncia aos direitos que provêm 
de suas cotas. 

Por mais que a CVM, por meio de Instruções Normativas, expressamente reitere o Fundo 
de Investimento como um condomínio, a essência desse mecanismo de investimento 
coletivo é muito mais complexa.  Os investidores ao adquirirem uma cota de um fundos 
de investimento, tornam-se titulares de um valor mobiliário:

Lei n. 6.385/1976. 

Art. 2°. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 

V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em 
quaisquer ativos. 
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Por isso, não estamos diante de uma simples co-propriedade. Os Fundos de Investimento 
tem por objetivo que cada investidor participe de um projeto comum, por meio da 
reunião de capitais para o desenvolvimento de uma atividade singular, com o objetivo 
de obter a maior rentabilidade para todos os participantes. 
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2. Natureza Jurídica

Apesar expressa previsão feita pela CVM, na ICVM 555/2014, a natureza jurídica dos 
Fundos de Investimento continua sendo objeto de importante discussões doutrinárias. 

Alguns autores defendem que se trata de um condomínio especial, e outro ainda 
defendem como um contrato de sociedade entre os participantes do fundo. Diante disso, 
Erasmo Valadão defende que a configuração do Fundo de Investimento é de autêntica 
sociedade entre seus participantes. E isto se dá pela diferenciação que este autor faz 
entre sociedade e condomínio. 

Na sociedade, os bens estão em função da atividade, enquanto na comunhão, a atividade 
está em função do bem. Na sociedade, a atividade é o ponto central, na comunhão, 
o ponto central é o bem. Na sociedade, os bens têm um valor, na medida em que 
constituem um instrumento para o exercício da atividade. Daí a contínua mudança da 
rotina patrimonial da sociedade, ao contrário da estabilidade normal dos bens que estão 
em condomínio. 

No condomínio, também, a atividade é aquela necessária para a fruição do bem. Neste 
sentido, Fábio Konder Comparato, ensina que a distinção deve ser pesquisada na 
natureza da causa e gozo em comum da mesma coisa. 

Sem qualquer referência a uma atividade coletiva além dessa. Em outras palavras, a 
comunhão é do objeto e não dos objetivos.  Na sociedade, ao contrário, essa comunhão 
de escopo é essencial. A utilização em comum dos bens sociais não existe por ela 
mesma. Mas sim, como um meio para atingir um objetivo comum que é a produção de 
lucro, renda, ser rentável. 

Voltando para os ensinamentos de Erasmo Valadão, portanto, no Fundo de Investimento, 
não há um bem específico sobre o qual se exerça um domínio comum, mas uma 
contínua modificação da consistência patrimonial, em contraposição à estabilidade do 
condomínio. 

O Fundo vai investir, por exemplo, em valores mobiliários de valor primário das companhias, 
ou em títulos diversos, como os títulos públicos ou de renda fixa. O Fundo pode ter, 
inclusive, comitês de investimento, que mostra que a atividade de aplicação é superior e 
sujeita aos bens como instrumento. 

Nestes termos, Erasmo Valadão, ao constatar o exercício da atividade econômica pelo 
Fundo, entende que ele seria uma sociedade em comum. Não tendo persoanlidade 
jurídica, a sociedade não pode ser titular de um patrimônio em separado, como ocorre 
com as sociedades personificadas. 

Daí a mençao da ICVM 555/2014 à comunhão entre os participantes. Há realmemte uma 
comunhão entre eles, com relação aos bens sociais que, com as dívidas, constitutem 
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um patrimônio especial a ser executado em primeiro lugar pelos credores em caso de 
inadimplemento das obrigações sociais. 

Considerando que os fundos englobam recursos comuns, destinados à aplicação em 
certos e específicos títulos, ou valores mobiliários que são adquiridos pelos investidores 
e que se tornam titulares das cotas do fundo. 

E cujo patrimônio do fundo, pertence aos investidores, na medida em que o fundo não 
tem personalidade jurídica e que a gestão dos recursos é feita conforme os interesses 
dos investidores. 

De fato, podemos concluir que os cotistas do Fundo de Investimento, ao aportarem 
os respectivos recursos, celebram voluntariamente um negócio jurídico, revelando o 
compromisso de todos com a realização de um fim comum. Isto evidencia a existência 
da affectio societatis. O próprio ato de aportar mais recursos e diminuir os riscos, o que 
é somente possível com a união de investidores, evidencia o objetivo comum e também 
a affectio societatis. 

Outros autores como Pontes de Miranda e Raquel Sztajn, muito embora reconheçam 
a natureza de condomínio do Fundo de Investimento, afirma que o regramento da 
sociedade seria mais apropriador para os Fundos de Invstimento.  A professora Rachel 
Sztajn observa, que ao invés de definir o Fundo como condomínio fechado, teria sido 
mais próprio definir como uma sociedade aberta, não personificada, com organização 
igual a das companhias. 

Isto porque a adoção de uma estrutura organizacional conhecida facilitaria a aplicação, 
mesmo que subsidiária, da Lei n. 6.404/1976, a Lei de Sociedades Anônimas. 
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