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Insolvência de Fundos de Investimento:  
A Reforma Legal Necessária 

Insolvency of Investiment Funds: A Much Needed Legal Reform

Resumo: O presente texto explora o regime jurídico aplicável em caso de insol-
vência de um organismo de investimento coletivo constituído sob a forma de 
fundo de investimento, abordando alguns problemas práticos resultantes da 
aplicação do Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas e discutindo 
a pertinência da criação de um regime especial de insolvência para este tipo de 
veículos de investimento.
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AbstRAct: This text analyses the legal regime applicable to the insolvency of 
a collective investment undertaking incorporated as an investment fund. As 
such, it addresses several practical issues resulting from the application of the 
Insolvency and Recovery Act and discusses the feasibility of defining a specific 
insolvency regime that would govern these types of investment structures.
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mento coletivo insolvente; (ii) o papel do administrador de insolvência vis a vis 
o organismo de investimento coletivo, os participantes e a entidade depositária; 
(iii) a posição da CMVM relativamente a um organismo de investimento coletivo 
insolvente e aos stakeholders relevantes, incluindo o tribunal e o administrador 
de insolvência; (iv) a compatibilização entre os interesses dos participantes e 
sua classificação enquanto credores do organismo de investimento coletivo insol-
vente no âmbito do respetivo processo falimentar; 4) Conclusão

1) Introdução

A aplicação de um processo de insolvência a um organismo de 
investimento coletivo – maxime um fundo de investimento – não é, 
felizmente, um acontecimento comum em Portugal. Apesar de bene-
ficiarmos de um ecossistema de investimento coletivo maduro, a 
maior parte dos organismos de investimento coletivo representam 
histórias de (maior ou menor) sucesso, fazendo o seu percurso de 
investimento, desinvestimento, geração de rendimentos aos respeti-
vos participantes e liquidação, sem vicissitudes de maior. Contudo, 
ocasionalmente, nem tudo corre bem e verifica-se a insolvência de 
um organismo de investimento coletivo, caso em que a questão que 
necessariamente se coloca é: qual o regime de insolvência aplicável 
aos fundos de investimento? 

O presente texto visa não só debater a temática, mas também 
analisar algumas das situações práticas que resultam do confronto 
das normas que regem estes organismos na especialidade com as 
regras falimentares, de modo a aferir ou pertinência (ou não) de se 
avançar para uma reforma legal nesta matéria.

2)  O regime falimentar aplicável aos organismos de 
investimento coletivo constituídos sob a forma de 
fundo de investimento

Determina o artigo 2.º do Código de Insolvência e Recuperação de 
Empresas1 (“CIRE”) quem pode ser considerado um sujeito passivo 

1 Conforme aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004 e sucessivamente alterado.
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da declaração de insolvência (e maxime de um processo de insol-
vência). Contudo, para além da extensa lista prevista no número 
1 – à qual ainda voltaremos no contexto deste capítulo – o número 
2 vem determinar a inaplicabilidade do processo de insolvência a 
«empresas de seguros, as instituições de crédito, as sociedades finan-
ceiras, as empresas de investimento que prestem serviços que impli-
quem a detenção de fundos ou de valores mobiliários de terceiros e 
os organismos de investimento coletivo, na medida em que a sujeição 
a processo de insolvência seja incompatível com os regimes especiais 
previstos para tais entidades2.» 

Ora, a impossibilidade de aplicar o CIRE a organismos de inves-
timento coletivo e, na verdade, a entidades e/ou atividades finan-
ceiras em geral não surpreende. As raízes do artigo 2.º do CIRE e, 
em particular este número 2, remontam ao Regulamento (CE) n.º 
1346/2000, do Conselho, de 29 de maio de 2000, relativo aos proces-
sos de insolvência3, que excluía4 a aplicação do regulamento às enti-
dades e organismos do setor financeiro, não apenas baseado no facto 
de já lhes serem aplicáveis regimes próprios mas porque as respe-
tivas autoridades de supervisão já dispunham, à data, de amplos 
poderes de intervenção capazes de endereçar melhor um cenário de 
insolvência do que a via judicial tradicional. E foi com base neste 
racional5 que o sobredito regulamento optou por excluir tout court 
do seu âmbito de aplicação todos os processos de insolvência refe-
rentes a empresas de seguros e instituições de crédito, a empresas 
de investimento que prestem serviços que impliquem a detenção de 
fundos ou de valores mobiliários de terceiros, e aos organismos de 
investimento coletivo (ver número 2 do artigo 1.º, tanto do original 

2 Sublinhado nosso.
3 Entretanto revogado e substituído pelo Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de insolvência, mas sem 
qualquer impacto no que aqui se discute.
4 Sobre esta exclusão, em sentido concordante, veja-se Luís de Lima Pinheiro, O regula-
mento comunitário sobre insolvência – Uma introdução, Ano 66 – Vol. III, ROA (2006). 
5 Veja-se o respetivo considerando (9) do Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do Conselho, de 
29 de maio de 2000, relativo aos processos de insolvência (e no idêntico considerando (19) 
do Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 
2015, relativo aos processos de insolvência).
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Regulamento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de maio de 
2000, relativo aos processos de insolvência, como do Regulamento 
(UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio 
de 2015, relativo aos processos de insolvência que o veio substituir. 

Contudo, algo parece ter corrido mal na adaptação da exclusão 
prevista no número 2 do artigo 2.º do CIRE. Ao invés de replicar a 
exclusão destas entidades financeiras do processo de insolvência, o 
legislador português preferiu determinar que as normas constan-
tes do CIRE só não se aplicariam a estas entidades (financeiras) se 
os regimes especiais que as governam incluíssem um conjunto de 
normas que, pela sua construção (e não pela sua natureza6), fossem 
consideradas incompatíveis com a aplicação das regras do processo 
falimentar previsto no CIRE e, por conseguinte, com a sujeição ao 
processo de insolvência previsto neste diploma.

Tendo em conta esta norma aparentemente remissiva, seria de 
esperar que uma pesquisa pelos regimes especiais aplicáveis aos 
organismos de investimento coletivo revelasse um manancial de 
regras em matéria de insolvência nestes diplomas especializados7. 

Contudo, se atendermos ao Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo (o “RGOIC”)8 detetamos apenas (i) uma regra 
relativamente ao regime de ativos aplicável em caso de insolvência 
da entidade depositária (prevista no respetivo artigo 121.º-B); (ii) 
uma norma autorizando a Comissão do Mercado de Valores Mobi-
liários (“CMVM”), na qualidade de entidade de supervisão destes 
organismos e através da aplicação da alínea d) do número 1 do 
artigo 355.º do Código dos Valores Mobiliários9, a trocar informa-
ções sobre factos e elementos sujeitos a segredo com as autoridades 

6 O argumento da incompatibilidade por força da especialidade e da natureza dos organis-
mos de investimento coletivo parece ser feito por Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, 
Direito da Insolvência, 6.ª ed., Almedina (2015), 87.
7 Esse parece ser, aliás, o pressuposto de que partem Luís A. Carvalho Fernandes/João 
Labareda, Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas Anotado, Quid Juris (2009), 
67-68, para argumentar em favor da inaplicabilidade do CIRE a este tipo de organismos. 
8 Conforme aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, e sucessivamente alterado.
9 Conforme aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, e sucessivamente 
alterado.
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intervenientes em processo de falência, de recuperação de empresa 
ou de saneamento (por remissão do artigo 253.º do RGOIC10); e, 
finalmente, (iii) uma regra clarificando que a sujeição do organismo 
de investimento coletivo a um processo de revitalização ou a um 
processo de insolvência deve ser classificada como um facto rele-
vante que afeta o normal funcionamento da atividade de gestão 
do organismo de investimento coletivo e impacta, de modo sensí-
vel, os respetivos ativos e, por conseguinte, deve ser prontamente 
reportada à CMVM pela entidade gestora do organismo coletivo em 
causa (prevista no artigo 162.º-A do RGOIC). 

Contudo, e pese embora a multiplicidade de normas em matéria 
de dissolução e liquidação do organismo de investimento coletivo, a 
ausência de um regime falimentar próprio no RGOIC que se apli-
que aos organismos de investimento coletivo tem como efeito não 
se poder dizer que existam normas em matéria de insolvência das 
quais se retire, em bom rigor, que a sujeição de um organismo de 
investimento coletivo ao processo de insolvência previsto no CIRE 
é incompatível com o regime aplicável a este tipo de atividade 
financeira.

Voltamos, portanto, ao ponto de partida. Não sendo possível 
excluir a aplicação do CIRE a este tipo de veículo tendo em conta o 
propósito – tenha este sido intencional ou não – vazio da remissão 
prevista no número 2 do artigo 2.º do CIRE, é forçoso concluir que 
um organismo de investimento se encontra entre o elenco de sujei-
tos passivos da declaração e do processo de insolvência na medida 
em que se trate de um património autónomo (e, por conseguinte, 
abrangido pela alínea h) do número 1 do preceito) que se encontre 
na situação de insolvência descrita nos termos previstos no artigo 
3.º do CIRE.

10 Curiosamente, naquele que é um raro (ou mesmo único) exemplo de tratamento jurispru-
dencial de matérias relativas à insolvência de organismos de investimento coletivo – o TRL 
03-dez-2015 (Sacarrão Martins), proc. n.º 7543-14.7T8SNT.L1-8. – o artigo 253.º do RGOIC 
é citado pelo Relator para justificar que a utilização da expressão «( ) caso um organismo 
de investimento coletivo tenha sido declarado insolvente ( )» determina necessariamente 
a aplicação do CIRE e do processo de insolvência aí regulado, naquilo que nos parece ser 
uma interpretação muito generosa da ratio legis da norma em questão.
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3)  Consequências da aplicação do processo de insol-
vência do CIRE aos organismos de investimento 
coletivo: alguns exemplos práticos

A aplicação do CIRE aos organismos de investimento coletivo 
em situação de insolvência tem várias implicações práticas que não 
são despiciendas, nem devem ser ignoradas por todos os stakehol-
ders envolvidos no processo de investimento, incluindo, mas sem 
limitar, eventuais investidores e futuros participantes na hora de 
escolherem o seu veículo de investimento. Pela sua importância, 
neste texto destacaremos quatro delas: (i) o impacto do processo de 
insolvência na relação entre a entidade depositária e o organismo 
de investimento coletivo insolvente; (ii) o papel do administrador de 
insolvência vis a vis o organismo de investimento coletivo, os par-
ticipantes e a entidade depositária; (iii) a posição da CMVM relati-
vamente a um organismo de investimento coletivo insolvente e aos 
stakeholders relevantes, incluindo o tribunal e o administrador de 
insolvência; e, finalmente (iv) a compatibilização entre os interes-
ses dos participantes e sua classificação enquanto credores do orga-
nismo de investimento coletivo insolvente no âmbito do respetivo 
processo falimentar.

(i)  O impacto do processo de insolvência na relação entre a 
entidade depositária e o organismo de investimento cole-
tivo insolvente

A entidade depositária é a pessoa coletiva a quem são confiados 
os ativos que constituem a carteira do organismo de investimento 
coletivo e a quem, sob uma apertada supervisão da CMVM, com-
pete assegurar o cumprimento dos muitos deveres de custódia (ou, 
melhor dizendo, de registo), informação, cumprimento, fiscalização 
e tantos mais que o RGOIC lhe atribui. Esta entidade está sujeita 
não só a um complexo conjunto de deveres, mas também a uma sig-
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nificativa – e correspondente - responsabilidade, não só perante a 
entidade gestora e os participantes, mas também a própria CMVM11.

A designação da entidade depositária é feita no início ou ao longo 
da vida do organismo de investimento coletivo, sendo contratuali-
zada com a entidade responsável pela gestão deste organismo, e 
sendo apenas possível a sua substituição mediante autorização da 
CMVM e com o acordo expresso e a indicação dos termos de contra-
tação do novo depositário12.

Ora, a declaração de insolvência relativa a um organismo de 
investimento coletivo tem, naturalmente, efeitos sobre o contrato 
celebrado entre a entidade gestora e a entidade depositária e, tra-
tando-se este seja de um contrato de prestação de serviços ou de 
um contrato de mandato, cumpre verificar o impacto da declaração 
de insolvência especificamente sobre este tipo de contrato à luz dos 
artigos 110.º e 111.º do CIRE. 

Atendendo à função de guarda de ativos desempenhada pela 
entidade depositária (para além de outras funções que poderíamos 
aqui enumerar) e o facto de essa função envolver a prestação de atos 
necessários para evitar prejuízos significativos à massa insolvente, 
parece-nos evidente que este contrato não pode caducar por simples 
efeito da mera declaração de insolvência13. Contudo, e ao contrário 
do que prevê o número 1 do artigo 111.º do CIRE, nem a entidade 
depositária, nem a entidade gestora (ou o administrador de insol-
vência que possa substituir esta última nas suas funções) poderão, 
por força do já referido artigo 125.º do RGOIC, denunciar o contrato 
de prestação de serviços de entidade depositária. E, atendendo ao 
pouco (ou mesmo nenhum) interesse que o desempenho das funções 

11 Nomeadamente nos termos dos artigos 120.º a 122.º ou 128.º-A, todos do RGOIC, entre 
outros. Sobre o papel do depositário, respetivos deveres e regime de responsabilidade, reco-
menda-se a leitura de Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4.ª ed., 
Almedina (2018), 901-903. Para uma perspetiva internacional sobre a sua importância, 
veja-se, por todos, Niahm Moloney, EU Securities and Financial Markets Regulation, 3th 
Ed., Oxford (2014), 242-247; 298-301.
12 Veja-se o artigo 125.º, em particular os respetivos números 2 e 7, do RGOIC.
13 Conclusão que se retira da conjugação do número 1 do artigo 111.º, com o número 1 e a 
alínea a) do número 2 do artigo 110.º, todos do CIRE.
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de entidade depositária de um organismo de investimento coletivo 
terá para qualquer outro prestador equivalente, parece-nos evi-
dente que a entidade depositária ficará agrilhoada a este contrato 
de prestação de serviços até que o processo de insolvência seja final-
mente extinto.

Adicionalmente, note-se que a declaração de insolvência não 
dispensa a entidade depositária de dar pleno cumprimento às suas 
obrigações ao abrigo do RGOIC (p.e., obrigações de informação aos 
participantes ou à CMVM), mesmo que em condições mais adver-
sas14, muitas vezes a seu próprio custo e sem certezas de vir a rece-
ber a totalidade ou sequer parte da remuneração contratada15 e 
sempre sujeito a um risco reputacional acrescido em virtude da sua 
continuada associação a um organismo de investimento coletivo em 
situação de insolvência. Ora, atendendo a que alguns destes deveres 
dependem de elementos recebidos ou a receber da entidade gestora, 
o seu cumprimento pode ficar seriamente prejudicado se a entidade 
gestora – maxime o administrador de insolvência que a substituir, 
caso isso aconteça – não cumprir cabalmente as obrigações de pres-
tação desses elementos à entidade depositária. E, nesse caso, ao 
risco reputacional há que acrescentar uma contingência contraor-
denacional de que a entidade depositária poderá ter de se defender.

(ii)  O papel do administrador de insolvência vis a vis o 
organismo de investimento coletivo, os participantes e 
a entidade depositária

O administrador de insolvência tem um papel absolutamente 
vital em qualquer processo de insolvência. Seja se atentarmos ape-
nas nas funções típicas de um administrador de insolvência (pre-
vistas no artigo 55.º do CIRE), seja se considerarmos os efeitos da 

14 Sobre isto veja-se especificamente o ponto (ii) deste capítulo.
15 Note-se que a remuneração da entidade depositária será considerada dívida da massa 
insolvente e, tendo em conta a longevidade dos processos de insolvência em Portugal, a 
impossibilidade de satisfação desta dívida da massa insolvente não só é uma possibilidade, 
como pode ser bastante onerosa.
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declaração de insolvência sobre o exercício dos poderes de adminis-
tração e de disposições de bens integrantes no organismo de inves-
timento coletivo (ditado pelo número 1 do artigo 81.º do CIRE), o 
papel do administrador de insolvência é incontornável16.

Ora, o desempenho deste papel no caso sub iudice parece par-
tir do pressuposto que a entidade gestora do organismo de inves-
timento coletivo insolvente atua de forma paralela – e comparável 
– ao órgão de administração do devedor e que transferência de com-
petências da entidade gestora para o administrador de insolvência 
é necessária e justificável de modo a evitar eventuais riscos de uma 
má gestão, situações de conflitos de interesses ou até para proteção 
dos ativos que integram a massa insolvente. 

Contudo, é difícil considerar que esse racional tenha particular 
cabimento no caso de uma entidade gestora de um organismo de 
investimento coletivo, mesmo um que se encontre em situação de 
insolvência. As entidades gestoras são pessoas coletivas que tiveram 
de passar por um rigoroso processo de licenciamento pela CMVM e 
que são designadas para, a título profissional, fazer a gestão de um 
ou mais organismos de investimento coletivo17. Não só o elenco das 
suas funções se encontra legalmente definido, da mesma maneira 
como os seus deveres perante os participantes e o exigente regime 
de responsabilidade que se lhes é aplicável18, como estas entida-
des estão sujeitas a um apertado e contínuo controlo por parte da 
CMVM, enquanto entidade supervisora deste tipo de atividades 
financeiras.

Ou seja, a configuração da figura da entidade gestora e as exi-
gências a que esta está sujeita, desde o seu primeiríssimo momento, 
deveriam bastar para evidenciar as diferenças entre esta e um 
órgão de administração de uma qualquer pessoa coletiva e, sobre-
tudo, para enfraquecer qualquer racional que pudesse ser utilizado 

16 Sobre o papel do administrador de insolvência veja-se, por todos, Menezes Leitão, Direito 
cit., 107-116.
17 Sobre o papel da entidade gestora, respetivos deveres e regime de responsabilidade, reco-
menda-se a leitura de Câmara, Manual cit., 892-901.
18 Veja-se os artigos 65.º, 66.º, 71.º-B e 71.º-C, entre outros, do RGOIC. 
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para fundamentar a mudança da gestão do organismo de investi-
mento coletivo para o administrador de insolvência.

O cenário mais se agrava se atentarmos nas caraterísticas do 
próprio administrador de insolvência. Atendendo a que a troca de 
administração se justificaria como forma de proteção dos interes-
ses dos credores, facilmente se entende que fazer substituir uma 
entidade gestora – ou, ao menos, coartar substancialmente as suas 
funções, mesmo que não se proceda à sua substituição formal – é 
uma solução infeliz. Ora vejamos: 

–  O administrador de insolvência não está sujeito ao processo 
autorizativo junto da CMVM (ou, aliás, a qualquer processo 
de autorização específico, sendo apenas nomeado pelo juiz, nos 
termos do artigo 52.º do CIRE) e, caso porventura o fosse, difi-
cilmente seria considerado apto para o exercício deste tipo de 
funções, seja por falhar no juízo prévio de adequação ou fit and 
proper a que teria de ser submetido19, seja por seguramente 
não ter uma estrutura capaz e com os meios organizativos, 
procedimentais e com os recursos necessários para o exercício 
das funções equivalentes a uma entidade gestora de organis-
mos de investimento coletivo20; 

–  A substituição da entidade gestora pressupõe que passará a 
caber ao administrador de insolvência o desempenho das fun-
ções que antes competiam à primeira, nomeadamente o cum-
primento dos muitos direitos de informação perante os parti-
cipantes do organismo de investimento coletivo21 ou perante 
outros stakeholders relevantes, tais como a entidade depositá-
ria para que esta possa, por seu turno, dar cumprimento aos 
próprios deveres informativos que lhe incumbem22. Contudo, a 

19 Nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 71.º do RGOIC, conjugada com as Orien-
tações sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares 
de participações qualificados publicadas pela CMVM a 9 de setembro de 2020.
20 Veja-se qualquer das múltiplas alíneas do número 1 do artigo 71.º do RGOIC.
21 Alguns dos quais podemos retirar dos artigos 26.º, 34.º ou 37.º do RGOIC, entre outros 
possíveis.
22 Sobre isto, veja-se o ponto anterior e, ainda, o artigo 120.º do RGOIC.
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não atribuição expressa destas competências ao administrador 
de insolvência (e a falta de supervisão que referimos no ponto 
seguinte) parece ter apenas como efeito que este entenda não 
estar sujeito à disciplina do RGOIC, mas, apenas, às normas 
do CIRE; 

–  O facto de o tribunal não ter competência para sancionar o 
administrador de insolvência pelo incumprimento de regras 
que caberiam à entidade gestora mas de essa competência, 
tipicamente atribuída à CMVM, também não poder ser exer-
cida por esta entidade de supervisão uma vez que a mesma 
não regula, licencia ou vigia a atividade levada a cabo pelo 
administrador de insolvência, criando-se aqui um campo de 
atuação livre e desconfortável numa área que é – e que se quer 
que seja – altamente regulada23. Tal não significa que o admi-
nistrador de insolvência possa atuar de forma integralmente 
livre: tal não é verdade, uma vez que a sua atividade continua 
a ser fiscalizada pelo juiz, cabendo-lhe ainda prestar contas 
do exercício do cargo (artigo 62.º do CIRE) e estando sujeito a 
responsabilidade fiscal, disciplinar, contra-ordenacional e até 
civil24. Contudo, nenhuma destas responsabilidades decorrem 
da sua função de substituto da entidade gestora, da violação 
de deveres previstos no RGOIC ou poderão ser acionadas pela 
CMVM; e, ainda,

–  Aconteça o que acontecer, a entidade gestora deve sempre 
assegurar que atua no interesse dos participantes (artigos 73.º 
e 74.º do RGOIC) e à luz de um rigoroso dever de diligência que 
sublinha a importância do interesse destes participantes. Con-
tudo, se estivermos perante uma situação de insolvência que 
leve à substituição da entidade gestora, este princípio magno 
– tal como este dever de diligência – é incontornavelmente 
posto em causa, na medida em que o foco do administrador 
de insolvência terá de ser a preservação do ativo e o ressar-

23 Argumento que exploramos e mais detalhe no ponto (iii) seguinte.
24 Sobre as várias vertentes de responsabilidade a que pode o administrador de insolvên-
cia estar sujeito, recomenda-se, em maior detalhe, Menezes Leitão, Direito cit., 112-115.
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cimento possível dos credores de acordo com a respetiva hie-
rarquia falimentar e, para os devidos efeitos, os participantes 
são considerados como credores subordinados25, o que não os 
coloca seguramente no topo de prioridades de nenhum admi-
nistrador de insolvência. 

O acima exposto mais não é do que uma listagem de exemplos 
ilustrativos das dificuldades de compatibilização entre os papéis 
atribuídos ao administrador de insolvência enquanto tal e sob a 
batuta do CIRE, por oposição à sua atuação em substituição da enti-
dade gestora e sob a orientação do RGOIC. Deste elenco – que pode-
ria, aliás, ser bem mais vasto – também facilmente se retira que a 
omissão de um regime, ainda que parcial, que governe a insolvência 
de organismos de investimento coletivo tem como efeito nefasto o 
confronto das partes envolvidas e a incerteza de todos quantos aos 
direitos e nível de proteção de alguns, algo que interessaria sempre 
ao Direito evitar. 

(iii)  A posição da CMVM relativamente a um organismo de 
investimento coletivo insolvente e aos stakeholders 
relevantes, incluindo o tribunal e o administrador de 
insolvência

Se há algo que descansa sobremaneira um investidor é o facto 
de saber que o mercado financeiro em que pretende investir o seu 
capital (e, em muitos casos, as suas poupanças) é um mercado regu-
lamentado e regulado e, como tal, fortemente vigiado pelas enti-
dades que desempenham a função de gatekeepers desse sistema. 
Seja através da implementação de um sistema de indemnização de 
investidores, seja através da criação de requisitos à entrada no mer-
cado de capitais e ao exercício de funções reguladas, seja por via 
do exercício da supervisão – prudencial e/ou comportamental – dos

25 Voltaremos a este tema no ponto (iv) deste capítulo.
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vários players do mercado financeiro, o que é facto é que ninguém 
tem dúvidas de que o mercado financeiro é fortemente regulado e as 
barreiras à entrada e à atividade que, com os anos, foram estrategi-
camente colocadas, previnem que entidades menos capacitadas ou 
com interesses que não têm cabimento a este mercado não possam 
participar ou sejam sancionadas caso deixem de cumprir as regras 
do jogo.

Contudo, isto não é verdade se estivermos perante um cenário 
de insolvência de um organismo de investimento coletivo. Como já 
fomos adiantando, o início de um processo de insolvência relativa-
mente a um organismo de investimento coletivo tem como efeito a 
aplicação das normas do CIRE em pleno e a entrada de dois novos 
stakeholders com um peso relevante: o administrador de insolvência 
e o tribunal (ou, melhor dizendo, o juiz). E, simultaneamente com 
estas duas novas entradas, o arranque do processo de insolvência 
não obriga à saída, mas diminui substancialmente o papel a desem-
penhar, pela entidade depositária, pela entidade gestora e, final-
mente, pela própria CMVM.

Quer isto dizer que, sem prejuízo de a própria CMVM manter 
os seus poderes de entidade supervisora do organismo de investi-
mento coletivo e dos vários stakeholders que com ela necessaria-
mente se relacionam, já não se pode dizer que a CMVM consiga 
desempenhar o seu papel em pleno, tendo em conta que não existe 
qualquer norma habilitante que lhe confira poderes de fiscaliza-
ção, supervisão ou sancionatórios sobre o administrador de insol-
vência ou, ainda menos, sobre o tribunal. E sem estes poderes não 
se vê ao abrigo de que norma poderá, por exemplo, a CMVM apli-
car medidas corretivas relativamente ao não preenchimento dos 
requisitos de idoneidade ou de experiência do administrador de 
insolvência (artigo 71.º-U do RGOIC) ou solicitar-lhe informações 
relativamente a qualquer uma das funções que lhe poderiam caber 
em substituição da entidade gestora (e que constam do artigo 66.º 
do RGOIC).

Na verdade, até para a obtenção de informação junto do tribu-
nal (ou, numa interpretação mais lata, do próprio administrador 
de insolvência) está a CMVM sujeita à boa vontade desta entidade, 
na medida em que o artigo alínea d) do número 1 do artigo 355.º do 
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CVM26 apenas autoriza a CMVM a trocar informações sobre factos e 
elementos sujeitos a segredo com as autoridades intervenientes em 
processo de falência, de recuperação de empresa ou de saneamento, 
mas nada diz sobre a obrigação de qualquer destas entidades pres-
tar qualquer tipo de informação à CMVM. Ou seja, e à semelhança 
do que parece suceder com os demais stakeholders do organismo de 
investimento coletivo, também aqui não se vê como possa a CMVM 
considerar-se dispensada do cumprimento dos seus deveres ainda 
que, simultaneamente, também não se vislumbre como é que os 
poderá cumprir integralmente.

(iv)  A compatibilização entre os interesses dos participan-
tes e sua classificação enquanto credores do organismo 
de investimento coletivo insolvente no âmbito do respe-
tivo processo falimentar

Finalmente e de entre os vários pontos que escolhemos aqui tra-
zer, cumpre abordar o evidente conflito entre os interesses dos par-
ticipantes enquanto tal ou enquanto credores da insolvência.

Como já acima se avançou, importa recordar que um investi-
dor que adquira a qualidade de participante de um organismo de 
investimento coletivo, goza de um nível de proteção e, até, de pro-
tagonismo, muito significativo. Note-se que a entidade responsá-
vel pela gestão do organismo de investimento, tal como a entidade 
depositária e as entidades comercializadoras de um organismo de 
investimento coletivo devem agir de modo independente e no exclu-
sivo interesse dos participantes27 e a atuação sob este princípio é de 
tal forma fulcral que faz parte da definição legal de «organismo de 
investimento coletivo» (prevista na alínea aa) do número 1 do artigo 
2.º do RGOIC).

26 Aplicável por remissão expressa do artigo 253.º do RGOIC e já mencionado no início do 
nosso texto.
27 Cfr. artigo 15.º do RGOIC.
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E o mesmo princípio é tão transversal, que um cenário de menor 
proteção ou maior risco de um correta aplicação deste, pode funda-
mentar atos tão drásticos como a suspensão de operações de subs-
crição ou resgate de unidades de participação (vejam-se os números 
8 e 10 do artigo 18.º do RGOIC), a recusa do pedido de autoriza-
ção de constituição de um organismo de investimento coletivo ou a 
revogação de uma autorização emitida anteriormente (artigos 22.º 
e 24.º do RGOIC), a dissolução de um organismo de investimento 
coletivo (artigo 42.º do RGOIC) ou a aplicação, pela CMVM, de todas 
as medidas corretivas de natureza prudencial que considere neces-
sárias (artigo 71.º-Q do RGOIC), entre tantos outros exemplos que 
poderíamos aqui citar e que visam, no geral, salvaguardar este inte-
resse supremo quase a todo o custo.

Não constitui, portanto, surpresa que as normas de conduta 
aplicáveis às entidades gestoras determinem, em grande destaque, 
que esta deve observar, a todo o tempo, o princípio de atuação no 
exclusivo interesse dos participantes e da integridade do mercado 
(alínea a) do número 1 do artigo 72.º-A do RGOIC). O que levaria a 
supor que a troca já acima referida da entidade gestora pelo admi-
nistrador de insolvência (ou, mesmo nos casos em que esta substi-
tuição não fosse plena, o cenário alternativo de coexistência entre 
o administrador de insolvência e a entidade gestora do organismo 
de investimento coletivo insolvente) por si só já aconselharia a um 
tratamento diferenciado dos credores que fossem simultaneamente 
participantes do fundo e aconselhasse ao administrador de insol-
vência (e ao tribunal) uma ponderação adicional quanto à verda-
deira natureza destes credores.

Contudo, não é isso que sucede. No já citado original acórdão28, 
assume-se, de forma clara, a natureza subordinada dos créditos 
detidos pelos participantes do organismo de investimento coletivo 
aí tratado (que era, também, um fundo de investimento). 

Ora, sem prejuízo da obrigação de tratamento equitativo entre 
classes de credores a que o administrador de insolvência está legal-
mente sujeito, a classificação dos participantes de um organismo 

28 O sobredito TRL 03-dez-2015 (Sacarrão Martins), proc. n.º 7543-14.7T8SNT.L1-8.
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coletivo como credores subordinados é manifestamente desoladora. 
Antes, os principais protagonistas de um veículo de investimento 
coletivo fortemente regulado e supervisionado, os participantes 
vêm-se assim caídos em desgraça, quase totalmente destituídos de 
proteção e com muito poucas (ou mesmo nenhumas) expetativas de 
reverem o seu investimento no organismo de investimento coletivo 
insolvente. 

A classificação como credores subordinados parece resultar de 
uma equiparação destes participantes à figura das pessoas espe-
cialmente relacionadas com o devedor29, interpretação que mais se 
parece poder intuir da leitura do aresto em causa na medida em que 
o respetivo relator se refere, alternadamente, a participantes ou a 
titulares. Contudo, apesar de essa conclusão poder fazer sentido no 
que diz respeito a outro tipo de patrimónios autónomos (razão que 
terá motivado, aliás, a sua construção), já nos parece de difícil cabi-
mento que diga respeito a detentores de unidades de participação 
num veículo de investimento cuja administração e gestão não con-
trolam, nem têm qualquer poder para influenciar30. 

Esta conclusão ainda se torna menos compreensível se atentar-
mos ao tratamento oferecido pelo RGOIC aos mesmos participan-
tes caso o cenário já não seja um cenário de insolvência, mas antes 
um cenário de liquidação (ordenada). Caso o organismo de investi-
mento coletivo seja colocado em liquidação, os participantes sabem 
que têm direito a receber o montante (ou ativo, nos casos em que 
seja admissível o pagamento em espécie) correspondente ao valor 
do resgate, do reembolso ou do produto da liquidação das unidades 
de participação (artigo 14,.º n.º 2, alínea c) do RGOIC) mas sempre 
assegurando o respeito pelos interesses dos participantes.

A aplicação cega do CIRE a este tipo de credores tem o efeito 
inevitável de alterar substancialmente as regras do jogo financeiro, 
aconselhando maior cautela a qualquer investidor na escolha do 
veículo do investimento (e atenção aos stakeholders que com ele 

29 E, se essa equiparação estivesse correta, poderia ter cabimento à luz da conjugação do 
artigo 48.º e do número 3 do artigo 49.º do CIRE.
30 Sobre o grau muito limitado de intervenção dos participantes, veja-se Câmara, Manual 
cit., 903-906.
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necessariamente interagem) de modo a diminuir o risco de se ver 
transformado num credor subordinado perante um hipotético cená-
rio de insolvência.

4) Conclusão

Chegados a este momento, cremos que existem dois grandes pon-
tos passíveis de criar alguma perplexidade ao intérprete do número 
2 do artigo 2.º do CIRE. 

O primeiro ponto prende-se com a curiosa opção do legislador 
ao referir que a sujeição a processo de insolvência a organismos de 
investimento coletivo fica dependente de uma não incompatibili-
dade com os eventuais regimes especiais previstos para tais entida-
des, ao invés de escolher uma redação mais feliz que fizesse antes 
apelo, por exemplo, à existência de normas específicas (e não de 
regimes inteiros) ou, até, da natureza das entidades, uma vez que 
facilmente se conclui pela especificidade dos organismos de inves-
timento coletivo por comparação com um qualquer outro tipo de 
património autónomo.

O segundo ponto retira-se do facto de o próprio legislador pare-
cer estar convencido que existirão normas – aliás, regimes inteiros 
– que governam os temas relativos à insolvência (e equiparáveis) 
no que a estas entidades digam respeito. E se assim é no que diz 
respeito a instituições de crédito ou outro tipo de sociedades finan-
ceiras, já tal não se verifica, como se viu, relativamente aos orga-
nismos de investimento coletivo. Ora, a consequência desta omis-
são legislativa não é inócua, tendo como efeito a aplicação forçada 
de um regime falimentar desajustado (e, no caso dos participantes, 
quase punitivo) aos organismos de investimento coletivo.

Como já acima se argumentou, nunca foi intenção do Regula-
mento (CE) n.º 1346/2000, do Conselho, de 29 de maio de 2000, 
relativo aos processos de insolvência, nem do Regulamento (UE) 
2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 
2015, relativo aos processos de insolvência e que veio substituir o 
primeiro, submeter os organismos de investimento coletivo ao pro-
cesso de insolvência geral. Voltamos ao ponto de que partimos, por-
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tanto, cabendo concluir pela necessidade de o legislador português 
criar a reforma legal necessária para assegurar a definição e aplica-
ção de regras justas e adaptadas a um organismo de investimento 
coletivo que se possa vir a encontrar numa situação de insolvên-
cia, dando verdadeiro cabimento à intenção do legislador europeu 
e assegurando um tratamento equilibrado dos investidores – nacio-
nais ou estrangeiros – que optem por investir em veículos de inves-
timento coletivo constituídos em Portugal.


