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I - INTRODUÇÃO: 

 

Os Fundos de Investimento Imobiliários (FII´s – e, quando no singular, FII ) foram 

introduzidos no Brasil por força da Lei n.º 8.668/19931 e são também regulados por 

instruções normativas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em especial, pela 

Instrução Normativa n.º. 472/2008 da CVM (IN CVM 472). Segundo o texto legal, são 

constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem personalidade jurídica, 

caracterizando-se pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de 

Distribuição de Valores Mobiliários e destinados à aplicação em empreendimentos 

imobiliários.  

 

São obrigatoriamente administrados por uma instituição autorizada2 junto à CVM3, em 

cujo nome são registrados os imóveis adquiridos pelos FII´s, em “caráter fiduciário”. 

  

O modelo dos FII´s tem por origem o conceito econômico-jurídico importado dos 

Estados Unidos – lá tratados como Real Estate Investments Trusts (REIT´s).  A “espinha 

dorsal” do sistema brasileiro reside (i) na fidúcia – chamada de Trust pelo direito 

estrangeiro –, que corresponde à confiança que os cotistas depositam numa instituição 

administradora autorizada e fiscalizada pela CVM, e que passa a ser a proprietária 

fiduciária dos imóveis de propriedade do Fundo, administrando seus ativos em nome 

                                                 
1 “Art. 1º Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, 

caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores 
Mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em 

empreendimentos imobiliários.” 
2 Lei n.º 8.668/1993: “Art. 5º - Os Fundos de Investimento Imobiliário serão geridos por instituição 
administradora autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, que deverá ser, exclusivamente, banco 

múltiplo com carteira de investimento ou com carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, 
sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora ou sociedade distribuidora de títulos e valores 

mobiliários, ou outras entidades legalmente equiparadas”. 
3 Na forma da Lei no. 6.385, de 07 de dezembro de 1976. 



dos cotistas; e (ii) na segregação do patrimônio do FII (ou também chamado de 

patrimônio especial ou de afetação), que não se comunica com o patrimônio da 

instituição administradora, nem tampouco com o patrimônio dos cotistas. Os cotistas 

não são proprietários diretos dos imóveis e dos ativos do Fundo, mas titulares de cotas, 

que representam uma fração ideal do patrimônio do FII. Recebem os cotistas os lucros 

da exploração do ativo comum, podendo livremente dispor de suas cotas, sem as 

exigências cartorárias e registrais peculiares das transações imobiliárias tradicionais.  

 

Nos FII´s, ocorre a bipartição da propriedade entre duas pessoas: de um lado, o 

investidor, titular de suas cotas e proprietário indireto do bem comum e, de outro lado, o 

administrador, que detém a propriedade fiduciária4 dos bens adquiridos em nome do FII 

e representa os interesses dos cotistas.  

 

Destaca-se, no Brasil, a sistemática jurídico-econômica aplicada aos FII´s, que 

simplifica, dinamiza e até estimula o investimento imobiliário, em especial do pequeno 

e do médio investidor. Poderá ele, com um desembolso relativamente pequeno, tornar-

se proprietário indireto de uma fração de um bem comum, muitas vezes representado 

por um ou mais imóveis, na maioria das vezes, de grande valor e de excelente 

rentabilidade (i.e., quotas de um fundo que tenha por ativo um shopping center e a 

respectiva receita das locações de suas lojas)5, com administração profissional e, 

dependendo do caso, com isenção tributária ou tratamento tributário diferenciado. Nesse 

sentido, os FII´s se apresentam como uma solução para trazer para o mercado 

imobiliário uma enorme gama de investidores, que não têm recursos suficientes para, 

individualmente, aplicar em imóveis e, ainda, possibilitar suas participações nos 

resultados de um grande empreendimento imobiliário. 

 

Representam, portanto, importante e moderno veículo econômico para o mercado 

imobiliário, antes limitado a quem detinha elevado capital para investimento e que, 

agora, oportuniza a possibilidade de captação de recursos de investidores com menor 

poder aquisitivo, mas atingindo um muito maior número de pessoas, com a pulverização 

                                                 
4 A propriedade fiduciária sobre bem imóvel é estabelecida por lei especial - Lei n.º 8.668/1993, já que o 

Código Civil trata da propriedade fiduciária sobre bens móveis e como modalidade de garantia.  
5 Existem diferentes tipos de FII´s, têm por ativos imóveis que exploram as atividades de hotéis, shopping 
centers, edifícios comerciais, centro de logísticas, depósitos, etc. 

 



de riscos e ativos. Por outro lado, para os empreendedores e grandes investidores, 

apresentam-se como uma forma de obtenção de recursos ou de financiamento para o 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, sem a necessidade de se recorrer a 

empréstimos bancários e suas altas taxas de juros.  

 

A esse dinamismo econômico somam-se algumas determinações legais que visam 

profissionalizar, dar transparência ao negócio e proteger o patrimônio dos investidores, 

quais sejam, exemplificativamente, a obrigação legal da existência uma instituição 

administradora profissional autorizada e supervisionada pela CVM (art. 28, IN CVM 

472), a realização de auditoria por auditores independente, a divulgação de informações 

relevantes  (art. 39/43, da IN CVM 472), etc. 

 

A despeito do crescimento do setor e da importância econômica do FII, especialmente 

para investidores pessoas físicas, que têm ingressado no mercado imobiliário em busca 

de rentabilidades maiores, o presente trabalho visa destacar, sem esgotar a matéria, a 

importância do estudo de sua natureza jurídica e, por consequência dessa caracterização, 

a identificação da relação jurídica existente entre o FII e seus cotistas e das normas 

jurídicas aplicáveis; porque a legislação reguladora e a tutela para o exercício dos 

direitos dos cotistas dependerá do tipo da relação jurídica estabelecida.  

 

A análise da natureza jurídica dos FII´s, bem como dos direitos, obrigações e vantagens 

dos cotistas, é ferramenta necessária aos investidores, para melhor entendimento acerca 

do instituto jurídico, dos riscos inerentes ao negócio, bem como das normas jurídicas a 

que estarão vinculados. 

 

Isso porque, mais importante do que a existência de um “veículo” moderno e adaptado 

aos fatores econômico-sociais de nossos tempos, é buscar um ambiente de segurança e 

estabilidade jurídica para investidores, administradores, adquirentes, locatários e todos 

mais que tenham relação com os FII´s.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II - CARACTERÍSTICAS 

Os FII´s têm legislação especial e são regulamentados por resolução da CVM, tudo 

como adiante se analisará. Os imóveis e ativos pertencem à coletividade, e não aos 

condôminos individualmente, os quais são titulares de direitos decorrentes das suas 

cotas, mas não são detentores de direitos, individualmente, sobre o ativo do FII. 

 

O FII será constituído por um administrador autorizado pela CVM, que deverá solicitar 

à CVM autorização para sua constituição, apresentando o ato de constituição e seu 

regulamento; este, por sua vez, deverá atender os requisitos estabelecidos no art. 15 da 

IN CVM 472. 

 

Os FII´s classificam-se como espécie do gênero “fundos de investimento”, 

enquadrando-se no conceito de condomínio de investidores, a exemplo de outros tipos 

de fundos, entre eles o de ações, de renda fixa ou variável. 

 

Os imóveis e ativos de titularidade dos FII´s são registrados em propriedade fiduciária 

da instituição administradora, mas ditos bens não integram, nem se comunicam com o 

ativo da mesma administradora6. 

                                                 
6 Lei no. 8.668/1993: “Art. 7º - Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de 
Investimento Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da 
instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o 
patrimônio desta, observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições:  
 I - não integrem o ativo da administradora;  
II - não respondam direta ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição administradora;  
III - não componham a lista de bens e direitos da administradora, para efeito de liquidação judicial 
ou extrajudicial;  
IV - não possam ser dados em garantia de débito de operação da instituição administradora;  
V - não sejam passíveis de execução por quaisquer credores da administradora, por mais 
privilegiados que possam ser;  
VI - não possam ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis.  
 § 1º No título aquisitivo, a instituição administradora fará constar as restrições enumeradas nos 
incisos I a VI e destacará que o bem adquirido constitui patrimônio do Fundo de Investimento 
Imobiliário.  
§ 2º No registro de imóveis serão averbadas as restrições e o destaque referido no parágrafo 
anterior.  
§ 3º A instituição administradora fica dispensada da apresentação de certidão negativa de débitos, 



 

A lei n° 8.668/1993 diz que os FII´s serão constituídos sob a forma de “condomínio 

fechado”, pelo fato de as cotas serem irresgatáveis7.  

 

O FII poderá ter prazo de duração determinado ou indeterminado. Na primeira hipótese, 

assim que o Fundo atingir o seu objetivo social, ele é liquidado e tem partilhado o seu 

ativo entre os cotistas. Já no FII por prazo indeterminado – hipótese mais usual –, 

mantém-se indeterminadamente o funcionamento do Fundo; os cotistas fazem o 

investimento com o objeto de auferir os lucros com a exploração dos ativos dos FII´s ou 

a valorização das cotas, podendo estas serem comercializadas.  

 

Na sua nomenclatura, todo FII deve ter obrigatoriamente incluída a designação de 

“fundo de investimento imobiliário – FII.”. 

 

 As cotas do FII poderão ser oferecidas aos interessados mediante oferta pública no 

sistema de distribuição de valores mobiliários, ou, no caso de fundos não listados na 

Bolsa de Valores, por meio de subscrição privada entre os seus integrantes. 

Correspondem as cotas a frações ideais do patrimônio do FII e devem ser escriturais e 

nominativas8. O seu titular não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e 

empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo e não responde pessoalmente por 

qualquer obrigação legal ou contratual relativa aos imóveis e empreendimentos 

integrantes do fundo ou do administrador, salvo quanto à obrigação de pagamento das 

cotas que subscrever. 

 

O objetivo do FII deve estar sempre vinculado à exploração de um empreendimento 

imobiliário, tendo o art. 459, da IN CVM 472, estabelecido o tipo de ativos nos quais o 

fundo poderá participar. 

                                                                                                                                               
expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, e da Certidão Negativa de Tributos e 
Contribuições, administrada pela Secretaria da Receita Federal, quando alienar imóveis 
integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário”.  

 
7 Art. 9º  Não é permitido o resgate de cotas. 

 
8 Art. 7º - A propriedade das cotas nominativas presumir-se-á pelo registro do nome do cotista no livro de 
"Registro dos Cotistas" ou da conta de depósito das cotas. 

 
9 “IN CVM 472 – Art. 45: A participação do fundo em empreendimentos imobiliários poderá se dar por meio da 
aquisição dos seguintes ativos: 



 

 

 

III - NATUREZA JURÍDICA  

A definição da natureza jurídica dos FII´s e, por consequência, da legislação aplicável 

nas hipóteses de lacunas na legislação especial, a exemplo dos outros tipos de “fundos 

de investimento”10, encontra divergência na doutrina nacional. Duas correntes 

destacam-se: a condominial e a associativa ou societária, inobstante se reconheça outras 

linhas de pensamento com menor número de defensores11. Seguindo as correntes 

principais, alguns autores identificam os FII´s como espécie da categoria condomínio 

voluntário, regulados por legislação especial, mas equiparados, nas lacunas, às regras 

aplicáveis ao condomínio civil geral. Outros apontam a natureza jurídica de condomínio 

sui generis, regulamentado por legislação especial, com caráter associativo e com 

                                                                                                                                               
 I – quaisquer direitos reais sobre bens imóveis ;II – desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro 
ou de autorização pela CVM, ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e 
certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de 
fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores 
cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII; III – ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se 
enquadre entre as atividades permitidas aos FII; IV – cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que 
tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de investimento 
em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; V – 
certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 
2003; VI – cotas de outros FII; VII – certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em 
direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII 
e desde que sua emissão ou negociação tenha sido registrada na CVM; VIII – letras hipotecárias; e IX – letras de 
crédito imobiliário.” 
10 Nas palavras de Fernanda Kellner de Oliveira Palermo, in “ O fundo de investimento imobiliário” - Doutrina Jus 
Navigandi em http://jus.uol.com.br: “Na década de setenta, a elaboração jurídico-doutrinária entre os doutrinadores 
nacionais ainda era escassa. Os institutos da época chocavam-se com os do direito estrangeiro, pois haviam autores 
pátrios que consideravam os fundos como: ‘sociedade em conta de participação’, enquanto outros os consideravam 
como ‘expectativas de condomínio’ ou ‘spes condominii’ e ainda outros (dentre estes Pontes de Miranda) os 
consideravam como: ‘Condomínios’. No direito estrangeiro (Alemanha, Itália, Espanha) houve a acolhida jurídica 
às novas formas dos negócios de investimentos e a conseqüente introdução de um novo instituto: o condomínio 
mobiliário”.  

11 Além da correntes da natureza condominial e societária ou associativa, Ricardo de Santos Freitas, na 
obra Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento – São Paulo: Quartier Latin, 2005, ao analisar o 

gênero Fundo de Investimento, aponta: (i) a Teoria da Comunidade de Bens não Condominial: 
estabelecida a partir da legislação portuguesa, com a diferenciação da comunhão e a da co-propriedade e 
o reconhecimento  de uma comunhão de direitos, não entendida como co-propriedade, mas com aplicação 
subsidiária das normas da co-propriedade – no Brasil, porém, co-propriedade e condomínio se equivalem; 

(ii) a Teoria da Propriedade em Mão Comum: estabelecida a partir da legislação germânica, com o 
reconhecimento de uma comunhão pro indiviso e a inversão da relação de valores em relação ao direito 

romano, priorizando a comunidade, mais do que o indivíduo, inclusive com a impossibilidade deste 
solicitar a divisão do bem comum e a proteção a ele dada contra dívidas do indivíduo junto a terceiros – a 

crítica que se faz é que, nos FII´s, existe a possibilidade de dispor sobre as cotas; e (iii) a Teoria da 
Propriedade Fiduciária: estabelecida a partir da propriedade fiduciária exercida pela administradora, que 

representaria os cotistas pela figura do mandato, com o reconhecimento da natureza obrigacional dos 
direitos do cotistas – a crítica que sofre tal teoria reside em  que, na hipótese de liquidação, o 

administrador transfere apenas recursos financeiros e não uma parte ideal dos ativos do Fundo.   



aplicação, nas lacunas e por analogia, no que não for incompatível com a legislação 

especial, das leis aplicáveis às sociedades. 

 

A legislação que instituiu os FII´s é recente e os conflitos ainda não tiveram seus 

fundamentos analisados e decididos pelo Judiciário; motivo pelo qual, após pesquisas 

aos principais Tribunais do país, constatou-se que o tema ainda não foi analisado em 

caráter específico e final. 

 

Dispõem a Lei 8.668, de 25 de junho de 1.993  e a Instrução Normativa n° 472/2008, da 

CVM, que os FII´s são constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem 

personalidade jurídica. Em uma leitura superficial ou literal do dispositivo legal, poderia 

se chegar à conclusão de que os FII´s têm a natureza jurídica de um condomínio 

fechado criado e regulado por lei específica, equiparados ao condomínio civil geral 

(voluntário e necessário), e em capítulo apartado da legislação societária. Nesse sentido, 

os defensores da corrente que aponta a natureza jurídica dos FII´s como forma 

condominial indicam a existência de uma propriedade detida em condomínio por uma 

pluralidade de proprietários: os cotistas seriam co-proprietários do FII. 

 

A nosso ver, contudo, tal entendimento não se justifica. Isso porque a propriedade é 

tratada como direito real. Por sua vez, a natureza jurídica de um FII poderia melhor se 

enquadrar na categoria de um condomínio especial – criado e regulado por legislação 

especial –, mas com características societárias e obrigacionais, que resulta de convenção 

que tem o caráter de negócio associativo12. A comunhão que se estabelece no âmbito 

dos FII´s é mais ampla do que a comunhão de bens, pois pressupõe também a 

                                                 
12 No dizer de Fernanda Kellner de Oliveira Palermo, “(...) o FUNDO imobiliário resulta de convenção que tem o 
caráter de negócio associativo. À semelhança dos FUNDOS de ações, renda fixa, derivativos, etc., são regulados e 
fiscalizados pela CVM, por se tratar de captação de recursos do público para investimento. A quota de um FUNDO 
imobiliário é valor mobiliário, conforme estabelece o artigo 3º da Lei n.º 8.668/93. A administração dos fundos 
imobiliários foi atribuída pela lei que os criou a instituições financeiras como: bancos múltiplos com carteira de 
investimento ou com carteira de crédito imobiliário, bancos de investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras e distribuidoras de valores mobiliários ou outras legalmente equiparadas. A propriedade dos 
bens pertence ao FUNDO e as quotas é que são da propriedade dos condôminos” - artigo citado. 



comunhão de direitos obrigacionais – a exemplo do que se suscede na organização 

societária. 

 

Apesar de a lei o ter classificado como “condomínio fechado, sem personalidade 

jurídica”, a verdadeira natureza de um instituto jurídico pode não estar atrelada somente 

a este ou aquele termo empregado pelo legislador — principalmente pelo fato do 

mesmo ter sido importado de conceitos legais estrangeiros13. Ou seja, não obstante o 

nomen juris, não há um vínculo jurídico do FII exclusivamente com o instituto do 

condomínio geral (voluntário ou necessário) ou edilício, tal como tratado no Código 

Civil14. Note-se que o próprio legislador, ao retirar do investidor a denominação de 

condômino – tratando-o como cotista –, aponta para o afastamento do conceito 

tradicional de condomínio, e reserva a expressão “condomínio fechado” apenas para 

destacar que as quotas não podem ser resgatadas – por isso, “fechado”. 

 

O condomínio de um FII, em virtude de sua especificidade, não adota os mesmos 

regramentos do condomínio civil15, seguindo orientação peculiar ditada pela Lei n° 

                                                 
13 Ricardo de Santos Freitas, obra citada, pág. 205, refere que: “Percebe-se logo que a previsão legal não 
se presta a definir o que seja um fundo de investimento. É equivocada e insuficiente. A primeira crítica 
assenta-se na impropriedade em qualificar como condomínio, dado que o conjunto de relações emanam 
da figura estabelecida pelo regime legal não se enquadra satisfatoriamente no intsituto civilista e face, 
ainda, à inadequação deste para atender supletivamente às confrontações impostas pela dogmática. (...) 
Outrossim, ingressados os recursos, o fundo passa a desenvolver atividade econômica, atribuindo-se ao 
cotista direitos não só patrimoniais, mas também políticos, (...).  A insistência do tratamento legal em se 

referir à comunhão de recursos deve ser atribuída, a nosso ver, às vicissitudes do fenômeno da importação 
de conceitos estrangeiros sem a devida reflexão.”  

14 Ricardo de Santos Freitas, obra citada, pág. 180/181, refere que: “... entendemos que se o legislador 
tenta enquadrar a forma jurídica criada, dentro de um instituto de direito que notoriamente não lhe serve, 
ganha relevo, ou mesmo imperiosidade, a investigação doutrinária sobre a desiginação e sua semântica. 
Por trás da designação e de sua semântica revela-se a preocupação do pesquisador com sua adequação à 
forma de organização que desse conjunto de normas legais e regulamentares. Caso contrário, corre-se o 

perigo de deixar a doutrina se conformar com o noemn iuris atribuído pelo legislador, fazendo decorrer a 
aplicação integrativa de princípios informadores do Direito Civil a um instituto de clara natureza 

mercantil. Esse é sempre o propósito de indagações doutrinárias acerca de natureza jurídica em qualquer 
área do Direito, podendo, por vezes, ter reduzida aplicação prática, mas seguramente não no presente 

caso, ...” 
15 Ricardo de Santos Freitas, obra citada, pág. 162/163, refere que: “Como se vê, as dificuldades para 
tentar enquadrar os fundos de investimento em um instituto de natureza civilista são evidentes. Sua 

natureza não é seguramente de direito real, que apresenta uma feição estática, pois o dinamismo dessas 
estruturas e sua conexão com a produção econômica, ainda que substacialmente financeira, é evidente. 

Aproxima-se muito mais das figuras do direito societário, razão pela qual esta tese encontra-se hoje 
enfraquecida”. 



8.668/1993 e pela resolução da CVM. Como exemplo, citem-se as disposições atinentes 

à sua constituição; o registro de distribuição de cotas; as disposições do regulamento, 

que sequer se assemelham a uma convenção condominial (e muito mais se parecem com 

um estatuto social); a obrigatoriedade de contabilidade especial e de gestão profissional 

por administradora registrada na CVM; a fiscalização dos quotistas; a assembleia geral 

no modelo de uma companhia; e, em especial, a adoção de figuras próprias das 

sociedades, como a fusão, a incorporação e a cisão, assim como a dissolução e a 

liquidação. Por determinação legal, tem de ter uma administradora (que funciona como 

Diretoria-Executiva) autorizada pela CVM, e os cotistas não podem resgatar suas 

quotas. A propriedade dessas pessoas são as quotas que adquiriram – quando algum 

cotista não quer mais participar, vende ou cede suas quotas para outrem. Nesse sentido, 

mesmo os defensores da tese condominial, reconhecem a inaplicabilidade de várias 

regras reguladores do condomínio geral.   

 

No condomínio civil comum ou no edilício, não se encontram essas figuras típicas do 

direito societário, porquanto o próprio Código Civil trata ou de divisão da coisa comum 

ou da sua extinção, jamais de fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação. 

 

Destaca-se que, num FII com quotas negociadas na Bolsa de Valores ou no mercado de 

Balcão (SOMA), é possível se identificar o caráter associativo, representado pelo 

objetivo comum de auferir o lucro e a valorização patrimonial, por meio da exploração 

do ativo comum, semelhante às companhias de capital aberto.  

 

Além do caráter associativo referida acima, nos FII´s cujas cotas não são listadas no 

mercado secundário (BOLSA ou SOMA), vislumbra-se, também, na maioria dos casos, 

o affectio societatis (figura reconhecidamente de caráter societário) entre os seus 

cotistas, que se unem com o objetivo de desenvolver empreendimentos imobiliários 

específicos e na forma associativa. Nesse tipo de FII, constata-se que a opção pela 

forma “fundo imobiliário” decorre muito mais de conveniência tributária, estratégica e 

de liquidez, representando o FII um “veículo” para a consecução do fim comum e 



associativo de explorar um empreendimento imobiliário. Ou seja, os cotistas confiam 

um ao outro o know-how de determinado tipo de atividade econômica, associando-se de 

forma voluntária e pessoal com os outros cotistas. 

 

O condomínio civil caracteriza-se pelo “co-domínio” exercido sobre o mesmo bem por 

mais de uma pessoa16. Nessa modalidade, cada condômino pode usar a coisa comum; 

todavia, de modo a não impedir que os outros usem de igual direito, e sem prejudicar os 

interesses da comunhão, limitando-se, destarte, o direito de cada condômino. Cada um 

possui parte ideal da coisa comum, incerta e não localizada, com direitos sobre sua 

totalidade em igualdade de posições.  

 

De forma diversa, no “condomínio especial” estabelecido pelo legislador no âmbito dos 

FII´s, exemplificativamente, o cotista não pode usar o bem comum, nem exercer os 

direitos compatíveis com a indivisão ou, tampouco e principalmente, reivindicá-los de 

terceiros, defender a posse ou alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la17. O limite dos 

direitos do cotista se restringe ao âmbito de suas cotas – enquanto valores mobiliários e 

representativas de uma fração ideal do patrimônio do FII. Sua relação se dá de forma 

imediata com a sua cota (e, principalmente, com seu direito a voto, no âmbito da 

assembleia geral, de participar dos lucros do empreendimento e de livremente dispor de 

suas cotas), e não com o bem comum, de titularidade do FII. A defesa dos direitos 

imobiliários do Fundo dá-se na esfera da propriedade fiduciária, exercida por meio de 

sua administradora. 

 

 

Aspecto relevante que deve ser também destacado – e que aponta outra diferença entre 

os institutos antes referidos – é o caráter transitório do condomínio civil no direito 

brasileiro, decorrente também da elasticidade do próprio direito de proprietário, 

                                                 
16 Ter-se-á o condomínio civil quando “a mesma coisa pode ser objeto de direito real pertencente simultaneamente 
a várias pessoas. Nesse caso, a relação jurídica em sujeito plural, caracterizando-se pela indivisão do objeto e divisão 
dos sujeitos. É o direito sobre a coisa que se reparte entre diversas pessoas”. 

 
17 CC/2002, art. 1.314: “Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer 
todos os direitos compatíveis com a indivisão, reinvindicá-la de tercerio, defender a sua posse e alhear a 

respecitva parte ideal, ou gravá-la. 



estabelecendo-se a faculdade de, “a todo tempo, exigir a divisão do bem comum” (art. 

1.320 do CC/2002), situação que não se aplica nos FII´s.  

 

Também de forma diferente do que ocorre no condomínio civil (arts. 1.315 a 1.318, 

CC/2002), o cotista do FII possui apenas a obrigação de integralizar o valor das cotas 

subscritas, não respondendo pelas despesas de conservação ou de divisão do bem 

comum (que são suportadas pelo próprio patrimônio do Fundo). 

 

Isso porque, no âmbito dos FII´s, se opera a segregação entre o patrimônio do FII e o 

patrimônio de sua administradora ou patrimônio de seus cotistas – também chamado de 

patrimônio especial ou de afetação18 –, situação que também se opera na esfera das 

empresas. Os bens e dívidas do FII constituem patrimônio especial – separados do 

patrimônio do cotista –, ou seja, o patrimônio do FII não se comunica com o patrimônio 

individual dos cotistas, não respondendo o ativo do FII por dívidas pessoais do cotista e 

vice-versa - sendo os cotistas titulares indiretos do ativo do FII, mas de forma 

segregada. Já na copropriedade decorrente do condomínio geral, o bem integra o 

patrimônio comum do seu titular e responde pelas dívidas gerais do seu proprietário. 

 

Nesse sentido, Ricardo de Santos Freitas19, em importante obra destinada ao estudo da 

análise jurídica da natureza jurídica do gênero “fundo de investimento”, aponta que, 

sendo o patrimônio de um fundo especial ou segregado e pertencendo este patrimônio 

especial a ele mesmo, inevitável que se reconheça que, em torno deste, gravitariam 

                                                 
18 FREITAS, Ricardo de Santos obra citada, pág. 144/145: “A figura do patrimônio especial (também 

referida como patrimônio de afetação, destacado ou separado) que deve ser entendida como o conjunto de 
bens econômicos de um sujeito, destinados por lei a um fim específico e que  respondem tão somente por 

dívidas do sujeito contraídas na persecução desse fim ou por expressamente determinadas em lei, não 
podendo ser objeto de expropriação por parte de credores relativamente a dívidas contraídas por qualquer 

outro motivo. Dito com outras palavras, é um conjunto de bens que se reconhece ter uma finalidade 
específica, e que, embora pertencendo a um sujeito, não poderão ser expropriados por credores deste, a 

menos que a execução refira-se a dívidas contraídas em conseqüência da persecução do atingimento desse 
fim ou a casos expressamente autorizados por lei. O sujeito passa a ter um patrimônio especial e um 

patrimônio comum, que é todo o restante de seu patrimônio que não estiver englobado dentro do 
patrimônio especial. Olhando do outro lado da moeda, credores do patrimônio especial também não 

poderão expropriar bens integrantes do patrimônio comum do sujeito. Esta dupla finalidade é 
fundamental ao desenvolvimento econômico de uma nação, pois alcança também um duplo centro de 

interesse. Beneficia imensamente ao empresário, pois permite que ele possa se lançar aos negócios 
limitando o risco de sua empresa. Mas interessa também, e muito, à sociedade, pois permite que a 

empresa não seja afetada por dívidas pessoais do sócio. O patrimônio especial deste não responderá por 
dívidas do patrimônio comum, o que garante o regular desenvolvimento dos negócios sem que a empresa 

pare ou deixe de cumprir sua função social”. 
19 Obra citada, pág. 146/147. 



“ feixes de relações obrigacionais a conferir-lhe uma subjetivação jurídica tal que 

permite identificá-lo como uma organização relativa a um patrimônio e não 

simplesmente como um patrimônio. Se estivermos diante de uma organização relativa a 

um patrimônio, estaremos diante de uma organização associativa, isto é, saímos do 

campo puramente de direito real e adentramos o do direito societário”. 

  

Outra característica fundamental do condomínio civil – que também não se aplica aos 

FII´s – é o direito de preferência que cada condômino possui em caso de alienação da 

parte ideal de outro, estabelecendo o legislador um mecanismo para a extinção do 

condomínio, de modo a centralizar as partes ideais em um único proprietário.   

 

Sobre a ótica da administração da coisa comum, os FII´s também não se enquadram nas 

normas que regulam o condomínio civil20, tendo em vista que os cotistas se submetem à 

administração profissional e devidamente autorizada pela CVM, não existindo ainda 

qualquer preferência do cotista na hipótese de locação dos bens que compõem o ativo 

do FII. 

 

 

Portanto, começa a se desenhar a atipicidade do instituto dos FII´s, classificados 

legislativamente como “condomínios fechados, sem personalidade jurídica”, mas, como 

visto, com características muito distintas do condomínio geral e muito próximas, para 

não dizer equiparadas, à sistemática empresarial. 

 

Os FII´s foram instituídos para estabelecer uma relação de ordem contratual entre seus 

participantes, dando-lhes não a propriedade imobiliária, mas a propriedade “mobiliária”, 

por meio das cotas e dos respectivos direitos e obrigações. Vale lembrar que 

condomínio é instituto jurídico do direito de propriedade, regrado no CC/2002 pelos 

artigos 1.314 a 1.358, ao passo que os contratos (gênero em que se inclui o de 

                                                 
20 CC 2002, art. 1.323: “Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o 

administrador, que poderá ser estranho ao condomínio; resolvendo alugá-la, preferir-se-á, em condições 
iguais, o condômino ao que não o é”. 



sociedade) são regidos pelas normas dos direitos das obrigações (arts. 421 a 1.195 

CCB)21.  

 

Ora, não se pode conceber uma “copropriedade imobiliária” em que os titulares desse 

direito real não possam “exercer qualquer direito real sobre a coisa”, nada “respondendo 

sobre os imóveis”. Não existe em “condomínio” obrigação de “publicação de 

demonstrações financeiras” ou “fiscalização da CVM”, e muito menos se pode 

imaginar, em propriedade comum imobiliária, qualquer hipótese de “fusão, 

incorporação ou cisão”. Esses são, induvidosamente, institutos típicos do direito 

societário. 

 

Permite-se, assim, afirmar que as características dos FII são diferentes daquelas 

encontradas no condomínio geral no Código Civil. Muito menos se aplicariam as regras 

do condomínio edilício, previstas tanto no codex civil como na Lei 4.591/64 (aliás, o 

condomínio edilício é a demonstração de que o legislador pretendeu criar figuras 

anômalas ao Condomínio geral). 

 

A natureza jurídica do FII apresenta uma forma atípica, diferente da figura do 

condomínio geral, representando a existência de um instituto novo, definido por lei 

própria como um condomínio especial e sem personalidade jurídica, mas com muitas 

semelhanças com o direito societário. 

 

                                                 
21 MAURO RODRIGUES PENTEADO, em estudo que serviu de prefácio à monografia do Prof. CELSO BARBI 
FILHO21, examinando as formas societárias sob a ótica no atual Código Civil Brasileiro, ensina: “O contrato de 
sociedade, ao reverso, que vem definido na epígrafe da Seção I, art. 997 e segs. do Livro II, Parte Especial, como 
“contrato social”, é da espécie dos contratos plurilaterais...Nos contratos plurilaterais o que se visa é a melhor 
utilização dos bens, serviços e recursos postos em comum, através da cooperação das partes, tendo em vista seus 
interesses convergentes” (...) “Exerce o contrato, assim, uma função instrumental, disciplinadora das sucessivas 
relações das partes nessa cooperação comum, o que permite sua apreciação sob dois ângulos: a) de um lado, na 
medida em que propicia a estruturação de uma organização própria, para a obtenção do melhor aproveitamento dos 
bens postos em comum, diz-se que o contrato plurilateral é organizativo...Tudo a denotar que o contrato plurilateral 
constitui gênero que compreende várias espécies, sendo o de sociedade a mais expressiva, na classe dos 
organizativos, em que a cooperação é viabilizada mediante a estrutura de uma organização ou a disciplina da 
utilização dos bens postos em comum pelas partes, daí resultando a obtenção de lucros, subsequentemente 
distribuídos entre os contratantes”. Dissolução Parcial de Sociedades Limitada, “Mandamentos Editora” Belo 
Horizonte, p. 23. 



Identifica-se, na verdade, uma sensível evolução do condomínio tradicional, estático e 

próprio de bens corpóreos, instituindo-se o condomínio de investimentos ou mobiliário 

como forma de gerar liquidez, rentabilidade e, ainda,  de modernizar e agilizar a forma 

de transferência da propriedade.  

  

Percebe-se a clara intenção do legislador de dotar o mercado imobiliário de um 

instrumento capaz de atrair um maior número de investidores, dar segurança, liquidez, 

rentabilidade e, basicamente, agilizar as operações de transferência de domínio 

imobiliário, o que se dá por meio da venda de cotas. 

 

Na essência, o fato de transformar o investimento imobiliário em mobiliário22 – 

representado por suas cotas – agrega outras vantagens ao investidor: possibilita a 

pulverização do investimento, da lucratividade e do risco e, principalmente, deixam de 

existir uma série de exigências legais e custos causados pelo formalismo da transação 

imobiliária, já que se negocia cotas, que são como ações, sem a necessidade de 

escrituras, certidões, assinatura do cônjuge, etc, e, dependendo do caso, com boa 

liquidez (representada pelo valor de negociação das cotas no mercado secundário) e 

acessível a todo o tipo de investidor, onde quer que esteja localizado. 

 

Desprende-se também, no âmbito da administração do patrimônio comum, da 

necessidade de conhecimento e expertise imobiliária do investidor, assim como da 

necessidade de elevado capital para aquisição do bem imóvel. Evitam-se ainda as 

dificuldades enfrentadas pelo investidor imobiliário na administração de sua 

                                                 
22 Como ensina SÉRGIO BELLEZA FILHO, “a cota de FUNDO imobiliário é ativo mobiliário de renda 
variável, como as ações de empresas”. (...) “Os FUNDOS Imobiliários, à semelhança dos FUNDOS de 
ações, renda fixa, derivativos, etc., são regulados e fiscalizados pela CVM, por se tratar de captação de 
recursos do público para investimento. A quota de um FUNDO imobiliário é valor mobiliário, conforme 

estabelece o artigo 3º da Lei 8.668/93. Aliás, um FUNDO imobiliário é bastante semelhante à uma 
empresa, com seus acionistas, aumentos de capital, assembléias, distribuições de resultado, etc”. (...)  

“Vale ressaltar que não há resgate nos FUNDOS imobiliários. Para liquidar parte ou o total do 
investimento é necessário vender, para terceiros, as cotas possuídas, como acontece com as ações de 

empresas de capital aberto”. (grifamos) - Artigo publicado no site www.fundoimobiliario.com.br.  



propriedade, que fica a cargo de uma instituição administradora especializada e que está 

vinculada às decisões tomadas pelos cotistas em assembleia geral.  

 

É da essência dos FII´s a mobilidade da propriedade, o que se dá por meio não da 

transferência do imóvel – cuja titularidade, no Registro de Imóveis, está em nome da 

administradora em caráter fiduciário –, mas sim por meio da compra e venda das suas 

cotas, que podem ser negociadas de forma particular entre os cotistas ou no mercado 

secundário (BOLSA ou SOMA). 

 

Constata-se, ainda, a nosso ver, que a própria redação dos dispositivos da IN CVM 472 

segue o espírito e a redação da Lei n.º 6.404/76, baseando-se a CVM na disciplina 

societária. Esse fato denota que o FII constitui um patrimônio especial e separado, e a 

ele se impõem regras próprias que o afastam do condomínio civil tradicional e o 

aproximam muito mais das regras societárias.  

 

Verifica-se, assim, a pouca importância que tem o nomen iuris de condomínio. Todo 

aquele que participa do FII está vinculado à legislação especial e assemelha-se, em 

muitos momentos, ao sócio de uma sociedade, que exercerá diretamente os direitos e as 

obrigações sociais representados pelas cotas – frações ideais do FII – e, portanto, 

indiretamente, a copropriedade dos bens que compõem o acervo social.  

 

Da análise do sistema legal empresarial, por sua vez, constata-se que o artigo 98123 do 

Código Civil aponta a definição legal dos elementos necessários para a configuração de 

uma sociedade empresarial, quais sejam (i) a contribuição com bens ou serviços; (ii) o 

exercício da atividade econômica; e (iii) a partilha dos resultados. 

 

                                                 
23 “ Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, 
com bens ou serviços, para o exercício da atividade econômica, e a partilha, entre si, dos resultados”. 



No âmbito do FII, tais elementos estão claramente identificados, seja na obrigação do 

cotista em contribuir com prestação de caráter patrimonial para a persecução da sua 

finalidade (não se admite a contribuição com serviços nessa modalidade), seja na sua 

organização visando o desenvolvimento da atividade econômica, ainda, seja na 

obrigação da distribuição dos resultados auferidos com o exercício da atividade 

econômica; inclusive, neste último elemento, com imposição legal de distribuição 

obrigatória de elevado percentual dos lucros auferidos pelo FII em cada semestre. 

 

Analisando-se, ainda nessa mesma ótica, a previsão contida no Parágrafo único, do art. 

98324 do mesmo diploma legal, embora o Caput do artigo determine que a sociedade 

empresária deva se enquadrar dentro de um dos tipos societários previstos nos artigos 

1.039 a 1.092 ou dentro do tipo sociedade simples disciplinada nos artigos  997 a 1.038, 

constata-se que o FII apresenta os elementos necessários para a configuração de uma 

sociedade empresária, voltado para o desenvolvimento da atividade econômica de forma 

voluntária e associativa e instituído por lei especial.    

 

Ou seja, na concepção de Ricardo de Santos Freitas25,  as diversas espécies de fundos de 

investimento estão estabelecidos em normas legais emanadas pela CVM, por atribuição  

de competência conferida pelo Conselho Monetário Nacional, a tanto autorizado por lei, 

com fundamento em preceito autorizador insculpido na Constituição Federal (no caso 

do FII, existe lei especial que estabelece a sua constituição). Segundo o autor, 

constituem-se tipo econômico dotado de forma organizativa e visando a distribuição do 

lucro, a concluir que “toda estrutura organizacional que venham a ser reguladas por lei 

especial será considerada sociedade, desde que compreendida no conceito abstrato do 

art. 981, mesmo que não subsumível a nenhuma das formas societárias existentes.” 

 
                                                 
24 “Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 

1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, 
subordina-se às normas que lhes são próprias. 

Parágrafo único: Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à 
cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, 

imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo”. 
25 Obra citada, pág. 200. 



Aponta-se, a  nosso ver e dentro da concepção acima referida, que a legislação 

brasileira, sob a égide do atual Código Civil, no que se refere ao regime tipológico das 

formas societárias, é numerus apertus ou de tipicidade aberta, que autorizaria atribuir 

aos FII´s a natureza jurídica associativa ou societária26. 

 

Isso porque, como já referido, presentes os três elementos necessários à configuração do 

conceito abstrato de sociedade: contribuição pecuniária, finalidade econômica e 

distribuição de resultados, além de outros tantos elementos de caráter societário, a 

equiparar os FII´s  às sociedades. 

 

Aí estão, portanto, desenhadas as características de um fundo de investimento 

imobiliário, com natureza jurídica de condomínio especial e características societárias. 

É inegável que os FII´s, no Brasil, constituem instituto jurídico próprio e atípico. É um 

novo gênero de relação jurídica condominial, produto da evolução das coisas e das 

otimizações da indústria imobiliária e do comércio de imóveis. Não há nisso nenhuma 

novidade. Vários outros institutos jurídicos27, hoje consagrados no Brasil, também 

nasceram de necessidades sociais ou comerciais, como atesta o próprio exemplo da 

criação do condomínio edilício, por meio de lei específica. 

 

O presente estudo, portanto, busca sustentar que o entendimento e, principalmente, a 

interpretação da natureza jurídica dos FII não devem ficar adstritos ao sentido literal da 

                                                 
26 Obra citada, pág. 218: “Se o tipo econômico fundo de investimento, em todas as suas espécies 

existentes na realidade jurídica, está regulado em lei especial, e o sentdo jurídico de sua representação 
global subsume-se perfeitamento ao conceito abstrato de sociedade, tal qual estatuído no artigo 981 do 
Código Civil, não hesitaremos, então em concluir que estamos diante de uma sociedade. Vale recordar 

que o regime tipológico parcialmente aberto adotado pelo legislador brasileiro exige tão somente que a lei 
especial tenha tipificado a estrutura organizativa, isto é, tenha regulamentado o tipo econômico em 

questão. Não se exige que a lei especial venha expressamente referir que aquela estrutura organizativa, 
será considerada uma sociedade, pois essa exigência é características do regeme tipológico fechado e não 

condiz com o quanto estatuído pelo artigo 983 do Código Civil.”  
27 Confiram-se, apenas a título exemplificativo, alguns novos modelos de figuras jurídicas, com estruturas e tipologia 
próprias, a exigir um entendimento e interpretação também diferenciada. Assim, a taxa “spread”, que passou a 
integrar contratos bancários, os próprios “depósitos bancários”, o “crédito documentário”, a embora já mais antiga 
legislação e tipificação do “contrato de incorporação”, a “joint venture”, o “ leasing”, a “alienação fiduciária em 
garantia”, com a recente Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1.997, que instituiu a “Alienação Fiduciária de Imóvel”, 
etc.  



lei, mas, sim, devem ser compreendidos como forma jurídica condominial sui generis28, 

com inafastável semelhança societária29, que se desprende das noções tradicionais da 

copropriedade de imóvel para transformar-se em propriedade fiduciária por 

administração de instituição financeira, com intervenção da Comissão de Valores 

Mobiliários, com demonstrações financeiras, acordo de quotistas. Em síntese, o 

integrante do FII não compra e vende imóvel; é titular de valores mobiliários (cotas), 

não exerce direitos reais diretamente sobre os ativos do FII; aporta recursos, de forma 

contratual e associativa, para tornar-se titular de cotas que podem ser livremente 

negociadas em bolsa ou balcão, ou não! 

 

É verdade que, na maioria dos casos, os FII´s não se tratam de associações com o intuitu 

personae entre seus cotistas (excetuando-se os FII´s com cotas não negociáveis no 

mercado e constituídos com o caráter pessoal de seus membros ou com acordos de 

cotistas que estabeleçam a associação pessoal), posto que, no modelo de condomínio 

mobiliário que aqui se trata, a alienação das cotas a pessoas estranhas ao Fundo é livre, 

não se sujeitando a quaisquer restrições. Contudo, o mesmo ocorre nas companhias de 

capital aberto e suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Além do mais, conforme 

aponta Ricardo de Santos Freitas30: “(...) embora parte da doutrina tente emprestar um 

sentido mais rígido a seu significado, principalmente nas sociedades nas quais o intuitu 

personae associativo se faz presente, mais não se deve exigir para dar por 

caracterizado a affectio.” 

 

Também se reconhece que, no sentido literal, os FII´s não têm capital social e não são 

tributados como as sociedades comerciais, sejam anônimas ou limitadas, ou qualquer 

outra. Nestas, a tributação incide sobre seu próprio lucro ou sua própria receita, sendo 

isentos de imposto sobre a renda os dividendos distribuídos aos acionistas/cotistas, 

enquanto que, nos FII´s, cuja tributação é regulamentada pela Lei 9.779/99, o imposto 

sobre a renda não incide sobre a renda ou o lucro, mas sim sobre os valores distribuídos 

                                                 
28 Como bem destaca Fernanda Kellner de Oliveira Palermo, “nos moldes do Código Civil não cabia o condomínio 
mobiliário, era necessário dar passo a novo instituto mercantil, perante a insistência em definir como condomínios 
abertos os Fundos de Investimento” - artigo citado. 

 
29 Art. 981 do CC\2002. “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a 

contribuir, com bens ou serviços, para o exercício da atividade econômica e a partilha, entre si, dos 
resultados”. 

30 Obra citata, pág. 209. 



aos cotistas (ressalvada a hipótese de isenção para a pessoa física nos termos da lei), que 

serão tributados pela alíquota de 20% (vinte por cento) sobre os valores recebidos. 

Todavia, inobstante a pequena necessidade de adaptação conceitual, sobre a primeira 

constatação, refere-se que os FII´s, a exemplo das sociedades, possuem patrimônio 

líquido (representado pelo valor de suas quotas), e, acerca do segundo argumento, pode-

se afirmar que existem diferentes tipos de sociedade, com tributações diferenciadas 

(algumas, como, por exemplo, a denominada de “lucro presumido”, com características 

muito diferentes da tributação aplicada às companhias de capital aberto), e nem por tal 

razão deixam de ser reguladas pela legislação societária/empresarial. 

 

Também não se nega a existência do argumento, conforme defendem os adeptos da 

teoria condominial, de que, em alguns tipos de FII´s, a simples comunhão de interesses, 

embora resulte de um ato jurídico voluntário, não constituiria a “affectio societatis”. 

Isso porque sustentam que os cotistas seriam apenas investidores, que buscam os lucros 

da exploração econômica dos imóveis do Fundo e a valorização patrimonial da sua cota, 

confiando na expertise e no know-how da administradora fiduciária. Ocorre que, em 

primeiro lugar, existem modalidades de FII´s em que se fazem presente inclusive o 

intuitu personae (e, naturalmente, o affectio societatis) quando constituídos por pessoas 

conhecidas, confiantes na capacidade de cooperação um do outro, ou regrados por 

acordos de cotistas. Em segundo lugar, nas companhias de capital aberto com ações na 

bolsa de valores, também se vislumbra a situação do investidor que visa apenas o 

recebimento do lucro da sociedade e a valorização patrimonial de suas ações. Em 

terceiro lugar, no condomínio civil, na maioria dos casos, sequer se faz presente o 

espírito associativo, este sim presente em todos os tipos de FII´s. Por fim, como aponta 

Ricardo de Santos Freitas31, é possível se reconhecer que a contribuição econômica de 

cada cotista para o desenvolvimento da atividade econômica organizada e voltada ao 

fim comum do FII, dentro de um negócio jurídico voluntário, já seria suficiente para 

materializar a “affectio societatis”. 

 

Destaca-se, ainda contrariamente à tese dos que sustentam a natureza condominial, que 

a ausência de personalidade jurídica do FII – por definição legal – não pode ser causa do 

apontamento da falta da affectio societatis a autorizar a desqualificação como tipo 

                                                 
31 Obra citada, pág. 185. 



societário, pois a própria lei atribui à sociedade em conta de participação a 

caracterização como sociedade empresária, embora destituída de personalidade jurídica. 

 

Pode-se afirmar e concluir, portanto, que os FII´s possuem figura jurídica atípica, que 

contém, em sua estrutura, natureza, regras e conceitos próprios. O condomínio existente 

em um fundo de investimento imobiliário coincide com o condomínio geral na 

pluralidade de sujeitos da propriedade imobiliária (ainda que, no âmbito dos FII´s, a 

propriedade imobiliária se dê de forma indireta), que seriam condôminos num caso e 

cotistas no outro. Todavia, divergem amplamente na legislação aplicável a cada um 

deles: condomínio dos FII´s é regido por lei especial e resoluções da CVM, e tem 

características associativas; condomínio geral ou comum, pelos arts. 1.314 e seguintes 

do Código Civil. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Sem se ter a pretensão de esgotar o assunto e destacando-se, novamente, a importância 

do aprofundamento do estudo do tema, principalmente em razão do crescimento e da 

importância do mercado econômico, é possível se concluir que os FII´s: 

 

(i) Foram instituídos e são regulados por legislação específica, qual seja, a Lei 

nº 8.668/1993 e instruções normativas da CVM, em especial pela IN CVM 

472; são legislativamente denominados de condomínio fechado, sem 

personalidade jurídica; 

 

(ii)  Obrigatoriamente são administrados por uma instituição administradora 

autorizada pela CVM, que empresta personalidade jurídica ao FII, exercendo 

a propriedade sobre o patrimônio do FII em caráter fiduciário e sem que 

ocorra confusão de patrimônios da administradora com o ativo do FII, e 

vice-versa; 

 

(iii)  Seus cotistas são titulares de valores mobiliários – cotas, que representam 

frações ideais do patrimônio do FII e lhes asseguram direitos associativos, 



tais como o exercício do voto nas assembleias gerais, a percepção de sua 

participação nos lucros do empreendimento e, também, a livre disposição 

sobre as cotas;  

 

 

(iv) Possuem patrimônio especial, segregado ou de afetação – que não se 

comunica com o patrimônio da instituição administradora ou com o 

patrimônio comum de seus cotistas; 

 

(v) Resultam de convenção que tem o caráter de negócio associativo; e 

 

(vi) Têm a natureza jurídica de um condomínio especial – sui generis, com 

caráter associativo – e que podem ser equiparados às sociedades naquilo que 

não for incompatível com a legislação específica. 

 

O condomínio mobiliário – representado pelas cotas do FII – equipara-se ao 

condomínio comum apenas na pluralidade de sujeitos da propriedade, mas mesmo 

assim divergindo no objeto da propriedade: propriedade imobiliária no condomínio 

civil, e propriedade mobiliária (cotas) no FII e, principalmente, na legislação aplicável, 

constituindo-se, assim, a natureza jurídica de condomínio especial e, a nosso ver, com 

aplicação, nas lacunas e por analogia, no que não for incompatível com as leis especiais, 

das leis societárias/empresarias.   
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