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Sinto-me honrada com o convite feito pelo Advogado e Professor Tomás Lima de 
Carvalho para prefaciar o seu livro intitulado Fundo de Investimento Imobiliário: análise 
jurídica e econômica, que é fruto da sua dissertação de mestrado, da qual fui sua orienta-
dora no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Direito da Universidade FUMEC. 

O trabalho merece elogios, não só pela escolha de tema árido, cujo enfrentamento 
foi corajosamente demonstrado pelo autor, mas também pela metodologia escolhida e 
pelo rigor técnico com que o desenvolveu.

Sempre partindo do exame e da exegese do ordenamento jurídico positivo, sem 
se descuidar de analisar as estruturas do mercado de valores mobiliários, do mercado 
de crédito, os órgãos reguladores e perpassando pelo Direito Civil, Direito Empresarial, 
especificamente pelo Direito Cambial, regulação do Sistema Financeiro Nacional, Tomás 
Lima de Carvalho apresenta precisas noções sobre a natureza jurídica de cotas e de fundo 
de investimento imobiliário, abordando de maneira reflexiva sobre as regras a serem 
observadas para a constituição e administração dos referidos fundos. Analisa também a 
perspectiva de direitos dos cotistas, verificando a adequação à regulação do mercado da 
regra que afasta dos cotistas, a propriedade sobre o patrimônio do fundo de investimento 
imobiliário, e da regra que os proíbe de procederem ao resgate das respectivas cotas.

O diferencial deste trabalho encontra-se na análise jurídica e econômica realizada 
pelo autor com base em dezessete casos reais de fundos de investimento imobiliários por 
ele catalogados até março de 2011, cujos prospectos foram analisados para verificar em 
que medida a assimetria de informações esteve presente nos respectivos documentos, ten-
do Tomás verificado que o volume e a qualidade das informações relativas aos diversos 
riscos não foram naqueles casos prestados de forma adequada, se mostrando os informes 
genéricos e superficiais.

Desse modo, a leitura do livro Fundo de Investimento Imobiliário: análise jurídica 
e econômica é indicada aos juristas necessitados de referencial teórico para subsidiar 
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seja a postulação advocatícia, seja o julgamento na instância do Judiciário ou do órgão 
regulador, aos estudiosos do tema que pretendem trazer novas reflexões, mas também 
aos intervenientes do mercado de fundos de investimento imobiliários, em especial os 
investidores interessados em aprofundar seus conhecimentos a respeito dos riscos que 
devem procurar identificar nos prospectos de emissão de cotas desses tipos de fundos. 
Afinal, o investidor bem informado tem maior poder para decidir sobre os benefícios e 
os custos do investimento a que está disposto suportar, o que em última análise promove 
credibilidade e confiança ao mercado.
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