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AVISO LEGAL
A responsabilidade dos administradores e gestores de um Fundo de
Investimento tem sido assunto cada vez mais recorrente nos negócios e estruturas
imobiliárias e de outras naturezas, em que as questões regulatórias, tributárias,
cíveis e trabalhistas devem ser discutidas previamente e com base na opinião de
especialistas independentes, doutrina e jurisprudência atualizada.
Este material é de uso exclusivo aos participantes do evento e não deve ser
utilizado como fonte para qualquer decisão empresarial. Solicitamos a gentileza
de nossa autorização prévia quanto a sua reprodução e divulgação a terceiros.
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DEFINIÇÃO DE TERMOS

INTRODUÇÃO

ANBIMA
Associação Brasileira das Entidades
do Mercado Financeiro e de Capitais

FIM
Fundo de Investimento
Multimercado

Carf
Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais

FIP
Fundo de Investimento
em Participações

CLT
Consolidação das Leis do Trabalho

IRPJ
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica

Código Civil
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002

ISS
Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza

Código de Processo Civil
Lei 13.105, de 16 de março de 2015
CSLL
Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido
CTN
Código Tributário Nacional
CVM
Comissão de Valores Mobiliários
FIDC
Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios
FIEE
Fundo de Investimento em
Empresas Emergentes
FII
Fundo de Investimento Imobiliário

LSA
Lei das Sociedades Anônimas
M&A
Fusões e Aquisições
PAS
Processo Administrativo
Sancionador
RFB
Receita Federal do Brasil
STJ
Superior Tribunal de Justiça

O tema da responsabilidade dos administradores e gestores de fundos de
investimento é, certamente, um dos mais relevantes para o mercado financeiro
e de capitais brasileiro. Primeiramente, pela própria natureza da função, que
pressupõe a administração e tomada de decisão sobre patrimônio pertencente a
terceiros. O exercício dessa função pressupõe, como decorrência lógica, a fidúcia,
expressão proveniente do latim e que significa confiança. Isto significa que tal
atividade deve ser exercida em estrita observância aos deveres fiduciários, ou
seja, deve atender a padrões de diligência e lealdade aos interesses dos titulares
dos recursos e ativos sob sua fiscalização e/ou gestão. O descumprimento de tais
deveres, naturalmente, deve gerar a responsabilização subjetiva do agente. Somase a isto o tamanho da indústria em que tal função está inserida: de acordo com
dados da Fundação Getúlio Vargas, em 2016 somatório do patrimônio líquido
total dos fundos de investimento no Brasil superava a cada dos R$3 trilhões1.
Ainda, a expressão confiança ganha um amplitude ainda maior em relação aos
administradores e gestores, ao desempenharem também o papel de gatekeepers
no mercado financeiro e de capitais. Ou seja, além de zelarem pela fiscalização e
gestão adequada do patrimônio de terceiros, administradores e gestores também
tem a responsabilidade por zelar pelo cumprimento de diversas regras peculiares
aos fundos de investimento e as atividades a eles relacionadas. Isto, por vezes,
acaba atraindo para os administradores e gestores responsabilidades que vão
muito além do dever de reparar danos causados aos investidores, permeando
questões tais como trabalhistas e tributárias.
A relevância da atividade fez com que a CVM, por exemplo, elegesse a
administração e gestão de fundos de investimento como um dos focos da sua
supervisão baseada no risco2. Mais especificamente, a autarquia está preocupada
com o (i) acompanhamento da divulgação de informações e documentos sobre
os fundos de investimento por seus administradores, de modo a garantir o
acesso dos investidores a informações adequadas, possibilitando a tomada de
decisão de forma consciente e fortalecendo a confiança neste mercado; e (ii)
acompanhamento da administração e da gestão dos fundos de investimento, de
modo a garantir o cumprimento da legislação e dos regulamentos, a aderência
às normas de conduta e a elevação da capacitação técnica dos profissionais
envolvidos, assegurando, assim, um ambiente de credibilidade neste mercado.

1. In http://cef.fgv.br/sites/cef.fgv.br/files/Anuario_FGV%202016_internet.pdf [disponível on-line
em 4.4.17].
2. Vide, por exemplo, o Plano Bienal 2017-2018, disponível on-line in file:///C:/Users/EFO/Downloads/
Plano_Bienal_CVM_2017_2018.pdf [consulta em 4.4.17].
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Nesse sentido, em 2015 a CVM já editou a Instrução nº 558, visando estabelecer
uma clara distinção nos papéis e responsabilidades dos administradores fiduciários
e gestores de fundos de investimento. Ainda, a referida autarquia tem sido bastante
rigorosa na fiscalização e punição do desvio de condutas de administradores
e gestores. Somente em 2015 e 2016, foram formuladas 37 acusações contra
administradores fiduciários e gestores, bem como seus respectivos diretores
responsáveis, das quais resultaram nada menos que 29 condenações, um índice
de aproximadamente 80% de condenações, com penalidades que transitam da
multa à inabilitação temporária para o exercício de função.
Não suficiente a responsabilidade administrativa, tem sido crescente o
número de ações judiciais buscando a reparação de danos na esfera cível, sem
contar medidas judiciais de natureza trabalhista e tributária voltadas contra
administradores e gestores em decorrência de atos praticados por cotistas ou
sociedades investidas. Nota-se, portanto, a importância da análise casuística para
a questão, que denota o reconhecimento de que o Direito é um saber prático,
que vai além dos livros e dos textos da lei.
O presente material, assim, convida o leitor, a partir de textos breves e objetivos,
a se debruçar sobre o tema da responsabilidade dos administradores e gestores,
bem como fomentar a reflexão e o debate sobre a extensão desta responsabilidade,
à luz da legislação e dos seus aplicadores.

OS ADMINISTRADORES DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO COMO GATEKEEPERS
“Quando se deve atribuir responsabilidade a uma parte que, apesar de não ser
autora da conduta ilícita nem beneficiária desta, poderia tê-la impedida?”. É com
essa pergunta que Kraakman inaugura seu artigo sobre a figura dos gatekeepers.
Para o autor, os gatekeepers correspondem a um subgênero da responsabilidade
de terceiros. Trata-se de uma espécie de responsabilidade atribuída a partes
privadas incumbidas de prevenir ou reprimir condutas ilícitas3.
A prevenção e a repressão ao ilícito se dá pela retirada do gatekeeper da
relação estabelecida com o infrator, retirando o que Kraakman denomina de
“support”. Esta é dada tanto no plano subjetivo, pela chancela às operações, como
no objetivo, pelo fornecimento de bens, serviços ou certificações essenciais à
atividade do infrator. O “support”, portanto, é chave do portão que o gatekeeper
guarda, por meio da delegação pelo Poder Público das atividades de fiscalização4.
O propósito deste artigo é analisar a responsabilidade dos administradores de
fundos de investimentos nesse papel de gatekeeper, expondo o incremento do
dever de cautela de escolha e de vigilância5 dos administradores que as mais
recentes normas regulatórias estabeleceram.
A transferência da função fiscalizatória da esfera pública para a privada
justifica-se economicamente pela impraticabilidade da centralização em um único
órgão estatal da aplicação eficiente de sanções no Mercado de Capitais. No caso
brasileiro, essa razão fica ainda mais evidente: é improvável e pouco desejável
que a CVM assuma a fiscalização de toda e qualquer relação estabelecida nesse
Mercado. Por óbvio, não se trata de delegação irrestrita dos poderes fiscalizatórios
ou sancionadores, vez que a função administrativa da Autarquia tem seu núcleo
indisponível. Trata-se, tão somente, da transferência de algumas obrigações de
vigilância, necessárias para o exercício de auxílio ao regulador e como forma de

3. Kraakman, 1986, p. 53. O autor afirma que a responsabilidade dos gatekeepers define-se pela “liability imposed on private parties who are able to disrupt misconduct by withholding their cooperation
from wrongdoers”.
4. Op. cit., p. 54. “Gatekeeper liability is distinguished by the duty that it imposes on private “gatekeepers” to prevent misconduct by withholding support. This support - usually a specialized good,
service, or form of certification that is essential for the wrongdoing to succeed - is the “gate” that the
gatekeeper keeps”. Prossegue o autor: “The gatekeeper’s response to misconduct-namely, withholding
support from wrongdoers-is, at least formally, the least burdensome of the possible “response duties”
that a third-party enforcement strategy might prescribe”.
5. Trata-se do que, no vocabulário jurídico, denomina-se culpa in elegendo e culpa in vigilando.
12
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reforço à atuação fiscalizatória deste6.
Nesse sentido, a própria CVM reconhece que os administradores de fundos de
investimento, no exercício dessa administração, exercem o papel de gatekeepers7.
Esse é o entendimento disposto no artigo 79, §1º8, combinado com o artigo 1049
da Instrução CVM nº 555/14, fruto do acolhimento pela CVM, por meio de uma
série de decisões de seu colegiado10 ao longo da última década, da teoria norteamericana de “collateral liability”11.
Ao administrador do fundo não basta, portanto, cumprir as normas de
regulação e autorregulação12, mas, inclusive, atuar como verdadeiro assistente
do regulador, zelando para que aqueles que atuam em seu concerto para a
administração do fundo cumpram essas obrigações13.
Em regulação mais recente, consubstanciada na Instrução CVM nº 558, de 26
de março de 2015, observou-se a intenção do regulador em reforçar as obrigações
dos administradores de fundos de investimento, inclusive de seu poder-função
administrativo externo, ou seja, a função de administração14 que, mediante o

6. Op. cit. p. 100-1. “Gatekeeper regimes function within a specific context of Market incentives and
contractual conventions. The art of the gatekeeper strategy lies in tapping the full enforcement possibilities of this privately ordered context”. Reconhece o autor, ainda, “the importance of joining public
and private enforcement perspectives”.
7. No PAS CVM nº RJ2012/12201, o Diretor-Presidente Leonardo Gomes Pereira, afastando argumento
da defesa, entende que os administradores de fundos devem ser tomados por gatekeepers: “E não é
esse o comportamento que se espera das administradoras, que funcionam como verdadeiras gatekeepers
das regras de funcionamento dos fundos. Pelo contrário, exige-se da administradora uma atuação sob a
ótica do ceticismo, atentando-se para as red flags que colocam em dúvidas a veracidade ou regularidade
das informações fornecidas e situações apresentadas”.
8. Art. 79, §1º da Instrução CVM nº 555/14. “Compete ao administrador, na qualidade de representante
do fundo, efetuar as contratações dos prestadores de serviços, mediante prévia e criteriosa análise e seleção
do contratado, devendo, ainda, figurar no contrato como interveniente anuente”.
9. Art. 104, caput da Instrução CVM nº 555/14: “O administrador responde pela inobservância dos
limites de composição e concentração”.
10. Haensel, 2014, p. 208 e ss. No capítulo 4.2, Haensel apresenta substancial levantamento das decisões em que a CVM, bem como o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e a BSM
– BM&FBovespa Supervisão de Mercado, acolhem a figura dos gatekeepers.
11. Kraakman, 1986, p. 53. “[...] collateral liability supplements efforts to deter primary wrongdoers
directly by enlisting their associates and markets contacts as de facto “cops on the beat. As such, it raises
the same issues of practicality and cost that attend any enforcement device.”
12. Art. 23, §3º, II e III do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.
13. Eizirik, 2011, p. 89.
14. Freitas, 2005, p. 223. “Esse campo deliberante atribuído pelo legislador à assembleia faz nascer,
14

exercício do poder a ele atribuído pelos cotistas, serve à prestação de serviços
essenciais à manutenção do fundo, por ele mesmo prestados ou por meio de
terceiros por ele contratados.
Uma vez alçado à posição de gatekeeper, a consequente responsabilidade
do administrador não se limita somente a seus próprios atos e omissões, mas
também aos de terceiros com quem contratar para prestar serviços necessários
ou úteis ao fundo de investimento15. Trata-se, pois, de responsabilidade solidária
entre o administrador e o prestador de serviço. Diante da impossibilidade legal
para que a CVM institua a solidariedade entre partes16, estabeleceu o regulador
que a cláusula de solidariedade é condição necessária para os contratos entre
administradores e prestadores de serviços17 para a gestão de carteira, para as
naturalmente, uma tensão de forças entre os cotistas da qual resulta uma estrutura de dominação, isto
é, de controle. Mas o controle exercido sobre este órgão interno deliberante não representa controle sobre
o fundo de investimento. As decisões diárias e efetivas do fundo são tomadas pelo administrador. A ele
a lei atribui poder-função administrativo. E, sendo o administrador, no caso do fundo, [...] é natural que
o controle do fundo não se funde exclusivamente na propriedade de cotas”.
15. Essa é a interpretação que se depreende do artigo 78, §2º da Instrução CVM nº 555/14 combinado
com artigo 29, caput da Instrução CVM nº 558/15. Artigo 78, §2º da Instrução CVM nº 555/14: O
administrador pode contratar, em nome do fundo, com terceiros devidamente habilitados e autorizados,
os seguintes serviços para o fundo, com a exclusão de quaisquer outros não listados:
I – gestão da carteira do fundo;
II – consultoria de investimentos, inclusive aquela de que trata o art. 84;
III – atividades de tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros;
IV – distribuição de cotas;
V – escrituração da emissão e resgate de cotas;
VI – custódia de ativos financeiros;
VII – classificação de risco por agência de classificação de risco de crédito; e
VIII – formador de mercado.
Artigo 29, caput da Instrução CVM nº 558/15: O administrador fiduciário deve fiscalizar os serviços
prestados por terceiros contratados em nome do fundo ou do titular da carteira administrada, de forma
a verificar, no mínimo, que:
I – os limites e condições estabelecidos na regulação e no regulamento do fundo ou no contrato de carteira
administrada sejam cumpridos pelos prestadores de serviços;
II – o prestador de serviço possui recursos humanos, computacionais e estrutura adequados e suficientes
para prestar os serviços contratados;
III – o gestor de recursos adota política de gerenciamento de riscos consistente e passível de verificação,
que é efetivamente levada em conta no processo de tomada de decisões de investimento;
IV – o gestor de recursos adota política de gerenciamento de riscos compatível com a política de investimentos que pretende perseguir; e
V – o custodiante possui sistemas de liquidação, validação, controle, conciliação e monitoramento de
informações que assegurem um tratamento adequado, consistente e seguro para os ativos nele custodiados.
16. Nos termos do artigo 254 do Código Civil: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da
vontade das partes”.
17. A esse respeito, veja-se o PAS CVM nº RJ2005/9245, de relatoria do Diretor Marcelo Fernandez,
julgado em 16 de janeiro de 2007.
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atividades de tesouraria e para a escrituração e resgate de cotas.
Para esse efeito, nos negócios jurídicos celebrados entre o fundo e o prestador
destes serviços, os administradores, que efetivamente celebram-nos em nome e
por conta do fundo, devem figurar como intervenientes anuentes, de forma que
seja constituída validamente a responsabilidade solidária acima exposta. Ainda,
incrementa essa obrigação a autorregulação da ANBIMA, que estabelece exigência
de due diligence pelo administrador18, dirigida à verificação da observância, pelo
terceiro, das normas legais, regulatórias e autorregulatórias.
Nessa esteira, entende o regulador que os administradores podem, de forma
mais eficiente que ele próprio, fiscalizar o cumprimento da regulação e da
autorregulação pelos terceiros contratados. O administrador do fundo deve,
portanto, empregar tanta cautela quanto possível na seleção e contratação de
prestadores de serviços, atuando sempre com o mais elevado padrão de diligência.
Ao adotar esse padrão de diligência, o administrador, enquanto gatekeeper,
deve fiscalizar o terceiro com quem contrata e, identificado o ilícito, fazê-lo cessar
antes do efetivo prejuízo aos cotistas ou ao mercado. A esse dever corresponde
a responsabilidade por ele assumida diante do dolo ou da culpa do prestador de
serviço, ou seja, a conduta volitiva que visa ao resultado ilícito ou as condutas
imprudentes, negligentes e imperitas que, mesmo não pretendendo o dano,
deram-lhe nexo causal.
Não se trata, apenas, de responsabilidade civil e de sua decorrente reparação
de danos, mas, inclusive, de responsabilidade administrativa perante a CVM.
Nessa hipótese, haverá aplicação de sanções adstritas à esfera de competência
do regulador, recaindo, dentre outros, sobre o registro e autorização dos
administradores perante a CVM.
Cabe reconhecer, em conclusão, que a elevação do administrador do fundo
à função de gatekeeper fez com que elementos da teoria da responsabilidade
civil objetiva se mesclassem com a teoria de responsabilidade subjetiva,
indubitavelmente aplicável aos administradores. Não se cuida, no entanto, de
transição para aquela teoria, visto que seus elementos são imiscíveis ao sistema
regulatório dos administradores de fundos de investimentos, solidificado na
Instrução CVM nº 555/14. Trata-se, como foi a intenção do presente artigo
explanar, de reforço do dever do administrador que, com a Instrução CVM nº
555/14, sistematicamente interpretada com a Instrução CVM nº 558/15, passa
a responder pela culpa in elegendo e pela culpa in vigilando, perante os cotista e
o mercado, dos atos e omissões dos prestadores de serviços contratados.

18. Artigos 25 e 38 – B do Código ANBIMA e Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.
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DEVERES DE ADMINISTRADORES
E GESTORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Os administradores e gestores de fundos de investimento estão sujeitos ao
cumprimento de alguns deveres de conduta. Nos termos do artigo 92 da Instrução
CVM n° 555/14, os administradores e gestores de fundos de investimento
devem “exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o
fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em
relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir
a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.”19
Para entender o nível de diligência exigido dos administradores e gestores de
fundos de investimento, necessário conceituar o que seria o “cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo” emprega em seus negócios. Como destaca EIZIRIK20,
tratando dos deveres de diligência de administradores de companhias, tal dever
de diligência deve ser avaliado em comparação com a diligência empregada
por outros administradores no mercado. Isto é, como é muito difícil avaliar se
o administrador conduziria seus próprios negócios da forma como conduz os
negócios de terceiros por ele administrados, o fator de comparação deve ser a
prática dos demais administradores que atuam no mercado naquela determinada
situação. Nesse sentido, para eventual responsabilização de administradores
não basta que determinada conduta tenha causado prejuízo ao patrimônio
administrado e sim que fique comprovado que a decisão de administração não
tenha sido realizada com boa fé e diligência – a chamada “business judgment
rule”21. Tais conceitos decorrem do Direito Societário, mas também podem ser
19. A Instrução CVM n° 555/14 é aplicável especificamente aos fundos de investimento de varejo, mas
também se aplica subsidiariamente às outras modalidades de fundos de investimento, tal como FIP e
FIDC, nos termos do artigo 1° da própria norma em comento.
20. “O dever de diligência, de acordo com o moderno direito societário, não pode mais ser entendido
simplesmente como o cuidado do bom pai de família. Atualmente, para se verificar se um administrador observou o dever de diligência é preciso comparar, hipoteticamente, sua atuação com o de um bom
administrador de empresas. Ou seja, avaliar, caso a caso, qual seria a atitude recomendável, naquelas
circunstâncias específicas, naquele tipo de negócio, de acordo com as normas da ciência da administração
de empresas.” EIZIRIK, Nelson, “Temas de Direito Societário”, Editora Renovar, 2005, p. 68.
21. “Dentro da responsabilidade civil dos administradores das sociedades anônimas, pode-se afirmar
que vige no Brasil a business judgment rule (Lei n° 6.404/76 – art. 159, §6°), isto é, ‘as decisões ou
julgamentos dos negócios honestos e tomados de boa fé e com base em investigações razoáveis não serão
questionadas judicialmente, ainda que a decisão seja enganada, infeliz ou até mesmo desastrosa. Em
outras palavras, não caberá ao Poder Judiciário analisar a correção ou não das decisões tomadas pelos
administradores, mas apenas se eles tiverem o cuidado necessário na tomada da decisão, agindo dentro
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aplicados aos administradores e gestores de fundos de investimento.
Além do dever de diligência, os administradores e gestores também tem um
dever de obediência ao regulamento e às regras e normativos aplicáveis ao fundo.
Nesse aspecto, os administradores/gestores funcionam como gatekeepers22, isto
é guardiões das regras aplicáveis ao respectivo fundo. Cabe aos administradores
e gestores impedirem a efetivação de uma decisão dos cotistas do fundo que
desrespeite, por exemplo, o regulamento do fundo, bem como, no caso do
administrador, fiscalizar a atuação dos demais prestadores de serviço.
Por fim, enquanto prestadores de serviço, os administradores e gestores
tem um dever de lealdade com o fundo e seus cotistas, devendo buscar sempre
o melhor interesse do fundo em suas decisões de investimento. Isso resulta na
necessidade de divulgação aos cotistas e na abstenção de participação em decisões
nas quais o administrador/gestor esteja em conflito de interesses com o fundo.
É em razão deste dever de lealdade que o §2° do art 92 da Instrução CVM n°
555/1423 veda ao administrador/gestor receber qualquer remuneração, benefício
ou vantagem que possa impactar a independência da decisão de investimento
tomada em nome do fundo.
A aplicação prática desses deveres pode ser notada em decisões do colegiado
da CVM. No julgamento do PAS CVM nº RJ2012/12201, por exemplo, que
tratava do desenquadramento de carteira de fundo de investimento, em razão
da aquisição de Cédula de Crédito Bancário – CCB emitida por empresa ligada
à gestora do fundo, o colegiado da CVM decidiu condenar à pena de multa
tanto a gestora quanto o administrador. A gestora por ter adquirido ativo (i) em
desacordo com o regulamento do fundo (desrespeito ao dever de obediência);
e (ii) em situação de conflito de interesse, haja vista sua relação com a emitente
do ativo (desrespeito ao dever de lealdade). E a administradora por ter falhado
de seus poderes e com fundamentos razoáveis para sua decisão.” TOMAZETTE, Marlon, “Curso de
Direito Empresarial – Volume 1”, 3ª Edição, Editora Atlas, 2011, pág. 547.
22. Segundo HAENSEL, gatekeepers são “indivíduos ou instituições dotadas de qualificações especializadas (por vezes ligadas a uma profissão), que se valem da confiança e da reputação adquiridas para
assegurar, ao mercado de valores mobiliários e aos investidores, a conformidade ao ordenamento jurídico
das operações que passarem por seu exame. Tais indivíduos e instituições (...) teriam, concomitantemente, o papel de auxiliares do poder regulador tanto no mercado primário quanto no secundário. A
razão disso é que a própria existência e continuidade de seus negócios é colocada em risco ao assegurar,
com garantia em sua reputação, questões como (i) a veracidade e correção das ofertas cujas informações
chancela; (ii) a adequação das operações realizadas às normas vigentes; e (iii) a prestação de serviços
de intermediação de maneira conforme a lei.” HAENSEL, Taimi, “A Figura dos Gatekeepers”, Editora
Almedina, 2014, pág. 68 e 69.

em seu papel de gatekeeper, ao não ter impedido a aquisição de CCB pela gestora
(desrespeito ao dever de diligência). Assim explica o colegiado da CVM:
“57. (...) Ao contrário do que os defendentes dão a entender, nem a
regulamentação nem a SIN, no caso concreto, exigem dos administradores de
fundos de investimento análises prévias sobre as decisões de investimento dos
gestores. O que se exige – e esse, sim, é o objeto do termo de acusação – é que
o administrador supervisione a atuação de todos os terceiros contratados em
nome dos fundos administrados, incluindo os gestores.
58. Isso significa que, ao zelar pelos recursos a ele confiados pelos cotistas,
o administrador deve se certificar de que o gestor atua de acordo com a
regulamentação vigente e com o regulamento do fundo. (...)
59. Como já reconhecido pelo Colegiado, a própria Instrução CVM nº 409,
de 2004, em seu art. 65, XIII, atribui ao administrador o dever de observar as
disposições constantes do regulamento do fundo. Junto à obrigação de fiscalizar
terceiros que prestem serviço ao fundo, resta claro que compete ao administrador
assegurar que estes terceiros também atuem em conformidade com o regulamento,
preservando o cumprimento deste último.”
Desse modo, a responsabilização de administradores e gestores de fundo
de investimento ocorrerá nos casos de (i) desrespeito às normas aplicáveis ou
ao regulamento do fundo, de forma dolosa ou culposa; (ii) em razão de falta de
diligência do administrador/gestor, quando comparado com a atuação dos demais
prestadores de serviço do mercado; ou (iii) em razão de práticas em conflito
com os interesses do fundo. Em suma, em decorrência da posição em que se
encontram no fundo, de administradores e gestores de patrimônio de terceiros,
emergem deveres fiduciários, que implicam na tomada de decisões que busquem
sempre a realização ou a proteção do interesse dos cotistas enquanto investidores
do fundo. Sob a perspectiva jurídica importa, portanto, menos o resultado em
si da atividade de administração e gestão, que lida diretamente com o risco e,
assim com a possibilidade de perdas, e mais o meio pelo qual se atingiu referido
resultado. O descumprimento dos devedores fiduciários gera responsabilidade,
que será sempre subjetiva, em razão de dolo ou culpa, nunca objetiva.

23. “§ 2º É vedado ao administrador, ao gestor e ao consultor o recebimento de qualquer remuneração,
benefício ou vantagem, direta ou indiretamente por meio de partes relacionadas, que potencialmente
prejudique a independência na tomada de decisão de investimento pelo fundo.”
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ESTUDO DE CASOS: A VISÃO DO REGULADOR SOBRE A
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES DE FIDC
A CVM, na esfera de sua função fiscalizadora, possui o poder-dever de coibir
e punir condutas danosas ao mercado de capitais24. Nesse sentido, as decisões
proferidas por seu órgão colegiado em processos administrativos sancionadores
são uma clara indicação do entendimento do regulador acerca dos diversos
comandos normativos de conteúdo amplo que constam da regulação de mercado
de capitais.
Um destes comandos de conteúdo amplo cuja delimitação fica mais clara a
partir da análise de decisões administrativas da autarquia é a responsabilidade de
administradores de fundos de investimento no cumprimento de suas funções. Neste
artigo, a partir do entendimento exarado pela CVM a respeito da responsabilidade
administrativa de administradores de FIDC na fiscalização das atividades dos
custodiantes contratados para tais fundos, busca-se uma aproximação com a
aplicação prática do comando contido no artigo 92 da Instrução CVM nº 555/1425.
Pretende-se, ainda, analisar como, na prática, o órgão regulador concretiza os
deveres legais atribuídos ao administrador na condição de gatekeeper26.
Faremos isso por meio da análise comparativa de duas decisões do colegiado
da CVM, conforme seguem abaixo, a respeito dos casos envolvendo os FIDCs
do Banco Panamericano e do FIDC Union National.

24. Assim dispõe o artigo 8º, III, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976: “Art. 8º Compete à Comissão
de Valores Mobiliários: (…) III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de
valores mobiliários, de que trata o Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado,
às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados;”.
25. “Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar
as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições
para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à
administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e
do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por
quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;
II – exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos decorrentes do patrimônio e das
atividades do fundo, ressalvado o que dispuser o formulário de informações complementares sobre a
política relativa ao exercício de direito de voto do fundo; e III – empregar, na defesa dos direitos do
cotista, a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los,
e adotando as medidas judiciais cabíveis.”
26. HAENSEL define a figura do gatekeeper como “indivíduos ou instituições, dotadas de qualificações
especializadas (por vezes ligadas a uma profissão), que se valem da confiança e da reputação adquiridas
para assegurar, ao mercado de valores mobiliários e aos investidores, a conformidade ao ordenamento
jurídico das operações que passarem por seu exame”.
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1. Caso FIDCs Panamericano – PAS CVM nº RJ2011/1041527

Em 2014, a CVM julgou a responsabilidade da Liderprime Participações
Ltda. (antiga Panamericano DTVM S A.) (“Pan DTVM”) e o diretor responsável
pela administração do Autopan FIDC CDC Veículos e do Master Panamericano
FIDC CDV Veículos (“FIDCs Panamericano”), pela fiscalização da prestação de
serviços dos custodiantes de tais fundos28.
No caso em questão, a acusação sustentou que o custodiante delegou a
terceiros atividades privativas de custodiante autorizado pela CVM, como
a recepção, análise e guarda da documentação que evidenciava o lastro dos
direitos creditórios cedidos aos FIDCs Panamericano, infringindo disposições
da Instrução CVM nº 356/0129.
A acusação alegou, ainda, que a delegação das atividades era feita de forma
a tornar a estrutura da verificação do lastro dos diretos creditórios vulnerável a
fraudes, já que o próprio cedente dos direitos creditórios, o Banco Panamericano
S.A., também selecionava os documentos que seriam objeto de análise por terceiro
não autorizado a exercer atividade de custódia (ainda que tal prática não fosse,
à época, expressamente vedada, como veio a ocorrer com a edição da Instrução
CVM nº 531/1330).
27. PAS CVM nº RJ2011/10415, julgado em 2 de dezembro de 2014, relatora Diretora Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes.
28. O julgamento foi baseado em inspeção realizada pela CVM na Pan DTVM entre 18 de janeiro e
30 de agosto de 2010.
29. À época da apuração dos fatos, o artigo 38 da Instrução CVM nº 356/01 tratava como responsabilidades do custodiante: (i) receber e analisar a documentação que evidencie o lastro dos direitos
creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços; (ii) validar os direitos
creditórios em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do fundo; (iii)
realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo instrumento de
cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação; (iv) fazer a custódia, administração,
cobrança e/ou guarda de documentação relativos aos direitos creditórios e demais ativos integrantes
da carteira do fundo; (v) diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita
ordem, a documentação dos direitos creditórios, com metodologia preestabelecida e de livre acesso
para auditoria independente, agência classificadora de risco contratada pelo fundo e órgãos reguladores; e (vi) cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos ou
qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos na conta de
depósitos dos mesmos. Posteriormente, viria a ser editada a Instrução CVM nº 531/13, permitindo a
contratação de empresas não financeiras especializadas para a guarda da documentação de FIDCs,
mas vedando a delegação da atividade ao cedente ou originador dos recebíveis, ao gestor e ao consultor
especializado dos fundos, ou a partes relacionadas a esses agentes. A CVM justificou que as alterações
propostas pretendiam fortalecer o papel do administrador e custodiante como gatekeepers em relação
aos FIDCs, reforçando a delegação de competência fiscalizatória que já constava da Instrução 356,
de 2001. (RIBEIRO JR., José Alves; Instrução 531 cria dificuldades para o mercado de FIDC, 2016).
30. Após a edição da Instrução CVM nº 531/13, o artigo 38 da Instrução CVM nº 356/01 passou a
vigorar com os seguintes §§6º e 7º: “§ 6º Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de
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Nessa esteira, a Pan DTVM e seu diretor responsável foram acusados de não
terem fiscalizado adequadamente os serviços prestados pelo custodiante. Cabe,
aqui, destacar que a obrigação de vigilância, embora não prevista expressamente
na Instrução CVM nº 356/01, é imposta a todos os administradores de fundos de
investimento, em decorrência da aplicação subsidiária das regras da Instrução CVM
nº 409/0431 (atualmente revogada e substituída pela Instrução CVM nº 555/14, que
manteve a mesma redação da norma revogada).
Em sua defesa, os acusados argumentaram que a Pan DTVM fiscalizou
adequadamente a atuação do custodiante, garantindo que ela ocorresse em
conformidade com os regulamentos dos FIDCs Panamericano, que previam a
delegação de tais atividades e que receberam o crivo da CVM no registro dos
fundos, não havendo, portanto, óbice à delegação. Ainda, a defesa alegou que fora
dada dimensão descabida à obrigação de fiscalização dos serviços de custódia,
tendo em vista que a instituição custodiante era uma “gigante do mercado”, de
inquestionável prestígio e seriedade.
Em seu julgamento, o colegiado da CVM rebateu os ambos os argumentos
da defesa, afirmando que (i) o crivo da CVM nos regulamentos dos fundos “não
impede o legítimo exercício do poder de polícia inerente às atribuições d[a] autarquia,
em sua constante supervisão de modo a assegurar a proteção dos investidores e a
preservação do regular funcionamento do mercado”; e (ii) o “fato de a instituição
custodiante integrar um dos maiores conglomerados financeiros do Brasil não a torna
imune a falhas, muito menos exime a instituição administradora de se cercar de todos
os cuidados inerentes à sua obrigação de supervisão”32. Assim, por unanimidade,
o colegiado condenou a PAN DTVM e seu diretor responsável à pena de multa
pecuniária no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), cada um, por não
terem fiscalizado adequadamente os serviços prestados pelo custodiante.
2. Caso FIDC Union National - PAS CVM nº RJ2013/545633
Em julgamento de 2015, o colegiado da CVM analisou a responsabilidade

serviço para a verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda da
documentação de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade. § 7º Os prestadores
de serviço contratados de que trata o § 6º não podem ser: I – originador; II – cedente; III – consultor
especializado; ou
IV – gestor.”
31. “Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:
(…) XV – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.”
32. Conforme voto da Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes.
33. PAS CVM nº RJ2013/5456, julgado em 20 de outubro de 2015. Diretor Relator Roberto Tadeu
Antunes Fernandes.
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da Oliveira Trust DTVM S.A., enquanto administrador fiduciário, e seu diretor
responsável, pela fiscalização dos serviços prestados pelo custodiante do Union
National FIDC Financeiros e Mercantis (“FIDC Union”)34.
No caso em tela, a acusação sustentou que houve, por parte do custodiante
do FIDC Union, delegação das atividades de guarda, administração, cobrança
e liquidação dos direitos creditórios que compunham a carteira do fundo ao
próprio cedente de tais direitos creditórios, que era também o consultor de crédito
do fundo. Na opinião da acusação, tais circunstâncias criariam um conflito de
interesses para o cedente, já que permitia a uma mesma pessoa acumular as
funções de titular dos créditos e de avaliadora destes, situação que, mesmo
formalizada no regulamento, exigiria uma especial atenção sobre a atuação do
cedente enquanto prestador de serviços ao fundo.
Assim como no caso dos FIDCs Panamericano, o administrador do fundo
foi acusado de não fiscalizar adequadamente as atividades do custodiante, ao
permitir que tal delegação ocorresse.
Neste caso, contudo, o colegiado da CVM, em decisão dividida, absolveu o
administrador e seu diretor responsável.
Em seu entendimento, o diretor relator concluiu que a inércia demonstrada
pelo administrador contribuiu de forma determinante para que ocorressem
os problemas vivenciados pelo FIDC Union, causadores de prejuízos aos seus
cotistas, como amplamente comprovado no processo. Assim, uma vez que o
administrador não demonstrou nos autos evidência do cumprimento de seu
dever de fiscalização, ficaria presumida sua culpa.
Os demais diretores, no entanto, entenderam, a contrario sensu do relator, que
a acusação deveria ter demostrado as falhas de fiscalização do administrador.
Expuseram eles, em suas fundamentações, que um administrador de fundo
não pode ser condenado por falha na vigilância dos serviços prestados pelo
custodiante sem a devida comprovação de que suas rotinas de fiscalização eram
inadequadas35. Em outras palavras, o simples descumprimento de deveres dos
terceiros contratados não implica, necessariamente, em descumprimento
do administrador no seu dever de fiscalizar. Dessa forma, como não ficou
comprovado, pela acusação, qualquer falha nos procedimentos de fiscalização

34. O julgamento foi realizado com base em fiscalização ocorrida em fevereiro de 2010.
35. A esse respeito, o artigo 25 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de
Investimento impõe a obrigação de instituições participantes administradoras de fundo de investimento de manter política interna que descreva os processos de seleção, contratação e monitoramento
desses prestadores.
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do administrador, não havia argumento para condená-lo, mas tão somente para
condenar o próprio custodiante.
3. Conclusão

A decisão proferida no caso FIDC Union foi fundamental para esclarecer ao
mercado a extensão do dever de vigilância do administrador fiduciário. Enquanto,
no caso dos FIDCs Panamericano, a questão de se houve, ou não, falhas nos
procedimentos e rotinas de fiscalização do administrador não foi abordada, no
caso do FIDC Union, restou claro o entendimento de que tal elemento é essencial
para a condenação do administrador.
Assim, a CVM elucidou que o dever de fiscalização não constitui obrigação
de resultado36, por força da qual o administrador assumiria a responsabilidade
integral pelos desvios feitos por terceiro, independentemente dos esforços que
tenha, desempenhado em sua supervisão.
Referido entendimento parece-nos acertado, pois imputar quaisquer falhas de
terceiros contratados como descumprimento do dever de fiscalizar seria tornar o
administrador objetivamente responsável, independentemente de ter agido com
culpa, pelas ações dos terceiros. Ressaltamos que a estrutura de responsabilização
objetiva é restrita a determinadas situações no Direito brasileiro37 e não é prevista
para administradores de fundos de investimento.
Dessa maneira, o atual entendimento da CVM sobre o dever de fiscalização
segue a linha de que este constitui obrigação de meio, em razão da qual o
administrador tem o compromisso de empregar os seus melhores esforços na
supervisão dos serviços prestados por terceiros. Portanto, devem ser estabelecidas
rotinas regulares e eficazes de fiscalização e avaliação das atividades delegadas,
com vista a corrigir falhas eventuais e introduzir aperfeiçoamentos necessários.

36. O Diretor Pablo Renteria utiliza o conceito de “obrigação de garantia”. Entendemos, no entanto,
que a noção de obrigação de resultado é mais bem empregada neste contexto, já que as obrigações
de garantia, em geral compreendidas a partir das obrigações de meio, tomam por base os esforços
empreendidos no cumprimento da obrigação. Conforme explica VENOSA, “O inadimplemento [das
obrigações de garantia] deve ser verificado, quer o efeito indesejado tenha ocorrido, quer não, tomando-se
por base um ‘padrão’ de serviços para a espécie”
37. Exemplo de responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, pode ser retirado do artigo
37, § 6º, da Constituição Federal, que diz: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
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RISCOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA DE SOCIEDADES INVESTIDAS POR FUNDOS
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
O tema da desconsideração da personalidade jurídica há tempos tem ocupado
os tribunais e as tribunas jurídicas. Advém da doutrina anglo-saxã conhecida como
disregard of legal entity, concebida para coibir a fraude e o abuso da personalidade
jurídica da sociedade empresária, e possibilita o alcance do patrimônio pessoal
dos sócios que desviaram a finalidade da sociedade em prejuízo de terceiros.
Possibilita, portanto, que o magistrado determine a suspensão episódica da
eficácia do ato de constituição da pessoa jurídica, sendo relativizada a autonomia
patrimonial conferida à pessoa jurídica.
A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica é um dos
grandes riscos à indústria de private equity, muito pelo apetite a risco de
seus cotistas, os quais reiteradamente adquirem participações em sociedades
deficitárias, mas também pela falta de critérios na aplicação da medida pelo Poder
Judiciário. Na Justiça Comum, em demandas de natureza cível e empresarial,
a jurisprudência tem se aprimorado e, não obstante a existência de situações
de aplicação verdadeiramente descabida da teoria, a possibilidade de alcance
do patrimônio do gestor ou do administrador de um fundo de investimento se
mostra mais remota.
Contudo, não se pode dizer o mesmo no que toca à Justiça do Trabalho que,
no ímpeto de buscar fundos para garantir o valor em disputa na reclamação
trabalhista, ignora requisitos legais e atravessa reiteradamente as camadas da
pessoa jurídica, podendo atingir, no caso dos FIP, inclusive os administradores
e gestores dos fundos. Do ponto de vista trabalhista, na maioria das vezes
sequer se analisa a existência ou não de abuso da personalidade jurídica; basta
a inexistência de bens da sociedade investida para o pagamento da dívida. Nessa
hipótese, poder-se-ia chegar ao FIP e até aos prestadores de serviço de gestão e
administração.
É fato que, a despeito das discussões doutrinárias sobre o tema, o fundo
de investimento, ao menos para o legislador brasileiro, não se trata de uma
sociedade, e que seu administrador não tem relação societária com o fundo de
investimento, tratando-se de prestador de serviços. Ainda assim, no caso dos FIP,
por exemplo, verificam-se situações em que o juiz trabalhista determina o bloqueio
das contas do gestor e/ou do administrador. Cenário similar se dá no âmbito do
direito consumerista, haja vista a posição de hipossuficiência do consumidor.
Nas demandas consumeristas, uma vez impossibilitado o ressarcimento pela
sociedade ao consumidor lesado, o direcionamento dessa obrigação indenizatória
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recai pessoalmente nos sócios e administradores.
Notórios, portanto, são os riscos do uso equivocado da disregard doctrine, apesar
dos esforços dos Tribunais Superiores em pregar a concepção de excepcionalidade
da medida:
“A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale
o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o
manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o
credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a
sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores38.”
Importante ressaltar, por fim, que apesar da possibilidade de aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica ser pacificada nos tribunais brasileiros,
até a sanção e publicação do novo Código de Processo Civil, não existia no
ordenamento previsão processual com balizas para a aplicação da medida.
Com isso, o diploma processual brasileiro passa a comportar capítulo que prevê
a instauração de um incidente específico para a desconsideração. Até então, a
jurisprudência aos poucos fixou parâmetros para a intimação do sócio ou da
pessoa jurídica destinatária da medida, para se evitar abusos, mas a insegurança
permanecia grande.
Com o advento do novo Código de Processo Civil prevê-se, nos casos de
incidentes de desconsideração no curso do processo, a citação do sócio ou da
pessoa jurídica para que possa apresentar sua defesa nos autos, tendo como regra
a suspensão do processo enquanto o incidente é julgado. Também será aberta
possibilidade para produção de provas em tal incidente.

O CASO “MADOFF” NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO:
RESPONSABILIDADE CIVIL E OS FUNDOS DE INVESTIMENTO
Bernard Madoff, ex-presidente da Nasdaq, foi o responsável por uma das
maiores fraudes financeiras de todos os tempos, com perdas que atingem a cifra
dos 65 bilhões de dólares. Em resumo, Madoff operava fundos de investimento
fraudulentos, utilizando-se de um esquema de pirâmide no qual atraía novos
investidores e utilizava seus aportes para pagar clientes antigos que resgatavam
os investimentos realizados. A fraude foi desmascarada durante a crise de 2008,
ante a grande demanda de resgates realizada pelos investidores, impossível de
ser coberta pelo patrimônio das sociedades de Madoff.
Como Madoff era uma figura respeitada em Wall Street, sua influência chegou
a atingir grandes bancos, investidores qualificados e até fundos de investimento
internacionais, tudo sob a “vigilância” da Securities and Exchange Commssion
– SEC, a CVM norte-americana, posteriormente muito criticada por não ter
investigado com rigor os negócios de Madoff. Dentre as milhares de vítimas da
fraude encontram-se alguns brasileiros que, por recomendação de seus bancos,
acabaram investindo valores em fundo de investimento operados por Madoff.
Diante do prejuízo percebido, em regra de perda total do valor investido,
alguns desses investidores acabaram por ajuizar ações de ressarcimento em face
das instituições financeiras, sob a alegação de que os agentes de investimentos
teriam concorrido com os prejuízos gerados, por negligência e imprudência na
recomendação de aplicação em fundo de investimento gerido por Madoff.

A nova regra processual confere certo conforto aos destinatários da medida de
desconsideração da personalidade jurídica, pois estabelece um procedimento que
deverá ser inexoravelmente aplicado. Quanto à Justiça do Trabalho, a boa notícia
reside no fato de que o Tribunal Superior do Trabalho editou a Resolução nº 203,
de 15 de março de 2016, a qual determina que “aplica-se ao Processo do Trabalho
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de
Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho
na fase de execução (CLT, art. 878).” Espera-se que o incidente instituído pelo
Código de Processo Civil diminua e, com o tempo, elimine o surgimento de novos
precedentes que malversem a aplicação da desconsideração da personalidade
jurídica, pelo bem da indústria de private equity e do empresariado brasileiro
em geral.

Entre sentenças favoráveis e contrárias ao pleito, a discussão começou a escalar
as instâncias do Judiciário. Em um dos casos, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo reconheceu a responsabilidade civil da instituição financeira que
recomendou o investimento no fundo Fairfield Sentry, ao entender que esta teria
atuado “com evidente desídia, não detectando, como deveria, pela sua destacada
especialidade no segmento, com o exame de notas contábeis e pesquisas próprias,
a fraude que estava sendo voluntariamente perpetrada no fundo em questão, resta
caracterizada evidente negligência, pois o seu preposto, sem maiores cautelas, ao menos
pelo que dos autos consta, incentivou a aplicação de valores em um fundo ligado a
um esquema fraudulento, de investidor que deu um dos maiores golpes de que se
tem conhecimento”.39 O desembargador responsável pela decisão aplicou, ainda, a
Súmula nº 479 do STJ, que trata da responsabilidade das instituições financeiras
por danos gerados por terceiros em cenários de fraude:

38. STJ. Recurso Especial nº 1169175/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17.02.2011.

39. TJSP, Apelação nº 0162181-56.2011.8.26.0100, Des. Rel. Roberto Mac Cracken, julgado em 07.08.2014.
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“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.”
Mais recentemente, no final de 2016, com a chegada de um dos processos
no STJ, o entendimento aplicado pelo Judiciário foi alterado, e referido tribunal
rejeitou pleito indenizatório de um investidor que aplicou 100 mil dólares no
mesmo fundo Fairfield Sentry, e perdeu todo o valor investido40.
Os ministros, ao analisarem a questão, aplicaram o artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, segundo o qual as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos causados na prestação de serviços, ressalvada hipótese
de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Essencial para a fixação da
responsabilidade foi a distinção realizada entre os deveres jurídicos impostos
aos administradores dos fundos de investimento, que “não se confundem com a
responsabilidade da instituição financeira que os recomenda a seus clientes como
possíveis fontes de lucro”. Diante da interpretação acima, afastou-se a aplicação
a Súmula 479 do STJ, de modo a se avaliar apenas possíveis vícios na prestação
de serviço de aconselhamento financeiro pelo Banco demandado.
Com tal distinção, o STJ afastou a responsabilidade da instituição financeira,
por entender que, como o fundo destinatário da aplicação não era gerido pelo
Banco, a instituição financeira apenas poderia responder pelos prejuízos se a
prestação de serviço de assessoria financeira tivesse sido defeituosa, por se tratar
de obrigação de meio, e não de resultado. No caso, decidiu-se que “considerando
que o assessoramento financeiro ocorreu mais de um ano antes da descoberta da
fraude e que o investimento sugerido, ao menos sob a visão de extensa parcela dos
entes envolvidos no mercado financeiro, não apresentava maiores riscos, notadamente
para os padrões de fiscalização norte-americanos, não há como sustentar que houve
vício na prestação do serviço”.
Levou-se em conta, ainda, que o investidor possuía manifesta experiência
no mercado, sendo parte de operação de investimento complexa, com abertura
de empresa e conta bancária no exterior, o que corroboraria o entendimento do
Tribunal de que não teria havido prestação defeituosa de serviço.
Diferentemente da situação sob análise no Judiciário brasileiro, nos Estados
Unidos, dois anos após a revelação da fraude, Procuradores de Justiça recuperaram
por volta de 7,3 bilhões de dólares para compensar os investidores lesados
diretamente por Madoff. Tratou-se da maior devolução judicial da história
norte-americana.

40. STJ, Recurso Especial nº 1.606.775 – SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06.12.2016.
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FUNDOS DE PRIVATE EQUITY
NO EXERCÍCIO DO CONTROLE41
Os fundos de private equity assumiram papel de grande destaque nos últimos
anos, especialmente como fonte de financiamento alternativa à expansão das
empresas, notadamente as de médio e pequeno porte. Muitos destes fundos,
em particular os FIP, por imposição legal, tem como requisito de investimento
a participação no processo decisório de tais empresas, resultando muitas vezes
no exercício efetivo do controle societário. E não são poucos, ainda, os fundos
dessa natureza que são utilizados como veículos de participação societária, muitas
vezes por razões fiscais, em substituição das holdings. A despeito de diversos
estudos que têm sido realizados a respeito dos impactos resultantes da utilização
desses fundos como uma alternativa de capitalização, poucos foram aqueles
que lançaram um olhar mais atento para a questão subjacente da participação
de fundos de private equity no controle das companhias, referente ao regime de
responsabilidade.
Nos termos do artigo 116 da LSA, considera-se acionista controlador a pessoa,
natural ou jurídica, que seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e
o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, bem como usa
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento
dos órgãos da companhia. Note que a Lei é clara ao fazer uso da expressão pessoa.
E a questão que fica é: poder-se-ia considerar um fundo de private equity como
pessoa, para os efeitos do referido artigo? A resposta a esta questão é relevante,
dado que é a partir da definição de acionista controlador que a LSA estrutura os
deveres e responsabilidades do detentor do poder de controle.
É de se notar que as leis que regulam os fundos os tratam como condomínios.
No entanto, quando levadas a efeito as características dos fundos de private
equity e suas finalidades, é possível chegar ao entendimento de que, inobstante
o nomen iuris atribuído pelo legislador, estes fundos assumem materialmente a
forma de sociedades. Isso porque todos os elementos essenciais que caracterizam
os fundos coincidem com os requisitos fundamentais do contrato de sociedade,
conforme estabelecidos no artigo 981 do Código Civil (i.e. contribuição com
bens, finalidade econômica e partilha de resultados). Condomínios e sociedades
são espécies do gênero comunhão, sendo que nos primeiros a comunhão é do
objeto (bem) e, nas sociedades, a comunhão é do objetivo (lucro), que, em regra,
é mais condizente com a finalidade dos fundos de investimento.

41. Artigo originalmente publicado no jornal Valor Econômico, edição de 26 de abril de 2016, escrito
em co-autoria por Andreia Casquet e Erik Oioli
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Embora a questão pareça complexa, todos os caminhos levam a uma só
conclusão: os fundos, muito embora sejam sujeitos de direitos e deveres, não
são pessoas naturais ou jurídicas, seja porque, na tradição do Direito brasileiro,
os condomínios não têm essa natureza ou porque as sociedades empresárias
(como se qualificariam os fundos) somente adquirem personalidade com o
registro de seus atos constitutivos no Registro do Comércio. Neste caso, como o
regulamento dos fundos de investimento são registrados em cartório de títulos
e documentos, estes passariam a ser tratados como sociedades em comum.
Escolher entre um caminho ou outro, porém, pode ter consequências sobre o
regime de responsabilidade direta dos cotistas e dos administradores dos fundos
de investimento.
Importa ainda notar que os fundos de private equity investem muito mais
do que apenas recursos financeiros; eles utilizam a sua inerente expertise em
gestão para agregar valor às companhias, seja por meio da influência direta
na definição de sua política estratégica, notadamente através da indicação de
membros do Conselho de Administração, seja por meio da participação no
processo decisório da companhia investida, sobretudo mediante o exercício
efetivo do seu controle. Cabe-se então indagar se é admissível uma interpretação
literal do artigo 116 da LSA, afastando a responsabilidade primária do fundo,
em detrimento de uma interpretação sistemática, reconhecendo que o poder de
controle é, antes de mais nada, um poder de fato (posteriormente reconhecido
pelo Direito), cujos efeitos, jurídicos, a lei não pode estar alheia. E, ainda que
não o fosse, independentemente da corrente a ser seguida, é certo que, diante
da inexistência de separação patrimonial entre o fundo e seus cotistas, estes
responderão ilimitadamente com seu patrimônio por abusos praticados pelo
fundo, sem prejuízo do ressarcimento pelo administrador quando este infringir
seus deveres fiduciários.

ABUSO DE VOTO E DE PODER DE CONTROLE
EM SOCIEDADES INVESTIDAS POR FUNDOS
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Os fundos de private equity ganharam papel de destaque nos últimos anos,
especialmente como fonte de financiamento alternativo destinado às empresas
de médio e pequeno porte. A fim de que esse mercado tão importante para o
desenvolvimento da economia brasileira cresça e se desenvolva, é importante
analisar as hipóteses em que os administradores (ou gestores, conforme o caso)
dos fundos possam ser pessoalmente responsabilizados, para que, conhecendo-as,
estes profissionais atentem-se e sejam críticos às condutas adotadas.
Nos termos da Instrução CVM nº 578/16, os FIP devem, necessariamente,
participar do processo decisório das companhias abertas e/ou fechadas nas
quais detenham participação societária, com efetiva influência na definição de
sua política estratégica e na sua gestão. Desta forma, como resultado de referida
imposição legal, recomenda-se que o administrador do FIP se atente às regras
de abuso de voto e de abuso do poder de controle previstas na LSA.
Uma vez que cabe ao administrador do FIP a responsabilidade de comparecer
e votar nas assembleias gerais das companhias investidas, poderá recair sobre o
administrador a obrigação de indenizar a companhia e/ou os acionistas minoritários
pelos danos decorrentes de seu voto e/ou do poder de controle, se e quando
exercidos de forma abusiva. Em outras palavras, caso o FIP venha a ser acusado
por abuso do poder de controle ou de seu voto nas sociedades investidas, poderá
ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes, os quais poderão ser imputados
aos administradores (ou gestores, quando for o caso), já que a ele compete o
exercício do poder de voto nas companhias investidas.
Nos termos do art. 116 da LSA, considera-se acionista controlador “a pessoa,
natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum, que seja titular de direitos de sócios que lhe assegurem, de modo
permanente, a maioria de votos nas deliberações de assembleia geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia, bem como usa efetivamente
seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da companhia”.
A despeito da discussão acerca da natureza jurídica dos fundos de investimentos,
ao se considerar as características do FIP e suas finalidades - bem como a exigência
regulatória de que o FIP participe do processo decisório das companhias investidas
- é inegável que os fundos de private equity podem se enquadrar no conceito de
controlador previsto no supracitado artigo da LSA, uma vez que praticam, por
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imposição legal, as condutas nele descritas, seja influenciando diretamente a
definição da política estratégica e gestão da companhia, seja indicando membros
para compor o conselho de administração.
Desta forma, o administrador do FIP estará sujeito às regras de abuso de controle
definidas no artigo 11742 da LSA, o qual prevê que qualquer desvio de conduta
que venha a atender interesses pessoais do controlador e prejudicar os interesses
da companhia e dos demais acionistas, caracterizará prática de abuso de poder,
implicando a obrigação de o controlador responder pelas perdas e danos ocasionados
à companhia investida e aos demais acionistas.

Enquanto as regras a respeito de abuso de controle somente podem ser
aplicadas ao acionista controlador, as regras de voto abusivo descritas a seguir
são aplicáveis a todos acionistas da companhia, vez que a legislação brasileira não
faz qualquer distinção entre o acionista controlador e os acionistas minoritários,
neste caso.
O voto abusivo está previsto no caput do artigo 115 da LSA e se configura
pela intenção do acionista de “causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou
de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou
possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas”.

Vale destacar que as modalidades de abuso de poder de controle descritas no
referido artigo 117 da LSA não são exaustivas, de forma que o exercício abusivo
poderá ser identificado em qualquer situação em que o acionista não privilegie
os interesses sociais da companhia, desde que reste configurado que efetivamente
houve dano aos acionistas minoritários, à companhia ou a terceiros, conforme
entendimento dos nossos tribunais43.

Uma vez configurado, o voto abusivo pode acarretar ao acionista que o
proferiu a obrigação de indenizar a companhia pelos prejuízos incorridos,
ainda que o seu voto não tenha sido a deliberação vencedora. Isso se deve ao
fato de que muitas vezes o voto vencido pode gerar repercussão negativa para
a companhia44, abalando sua posição no mercado – mesmo que, por exemplo,
o voto proferido pelo administrador não seja acatado no âmbito do bloco de
controle do qual o FIP é parte45.

42. Art. 117 da Lei das S.A.: O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados
com abuso de poder. § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para
fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade,
brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no
acervo da companhia, ou da economia nacional; b) promover a liquidação de companhia próspera,
ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para
outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou
dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; c) promover alteração estatutária,
emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse
da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou
aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; d) eleger administrador ou fiscal que
sabe inapto, moral ou tecnicamente; e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato
ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse
da companhia, sua ratificação pela assembleia-geral; f) contratar com a companhia, diretamente ou
através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas; g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal,
ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita
de irregularidade. h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens
estranhos ao objeto social da companhia. §2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que
praticar o ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador. § 3º O acionista controlador
que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo.

Com o intuito de evitar que os administradores do FIP sejam responsabilizados
por eventuais danos causados à companhia investida em virtude de deliberações
realizadas com abuso de voto e/ou de poder de controle, diante das constatações
expostas acima, é indispensável que o administrador do FIP procure ter conhecimento
prévio, crítico e tenha plenos esclarecimentos das matérias que serão discutidas nas
assembleias gerais das companhias investidas pelo FIP, para que profira os votos,
na qualidade de representante do fundo, sempre exercendo seu dever de diligência
e de lealdade, atentando-se aos melhores interesses da companhia.

43. Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. ART. 117, §1º, DA LEI Nº 6.404/76. MODALIDADES DE ABUSO DE PODER
DE ACIONISTA CONTROLADOR. FORMA EXEMPLIFICATIVA. CARACTERIZAÇÃO
DO ABUSO DE PODER. PROVA DO DANO. PRECEDENTE. MONTANTE DO DANO
CAUSADO PELO ABUSO DE PODER DO ACIONISTA CONTROLADOR. FIXAÇÃO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTEÇA. POSSIBILIDADE. Para caracterização do abuso de poder de controle
de que trata o artigo 117 da Lei das Sociedades por Ações, ainda que desnecessária a prova subjetiva do
acionista controlador em prejudicar a companhia ou os minoritários, é indispensável a prova do dano.”
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(STJ. Recurso Especial nº 798264 SP 2005/0190864-1. Terceira Turma. Relator: Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito. Distrito Federal. 16 de abril de 2007).
44. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 13ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 360 e 361.
45. Artigo 6º da Instrução CVM 578/16: “A participação do fundo no processo decisório da sociedade
investida pode ocorrer: I – pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle; II – pela
celebração de acordo de acionistas; ou III – pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico
ou a adoção de outro procedimento que assegure ao fundo efetiva influência na definição de sua política
estratégica e na sua gestão, inclusive por meio da indicação de membros do conselho de administração”.
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O DEVER DE DILIGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES
E GESTORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
EM PARTICIPAÇÕES NAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS
Em investimentos de private equity e venture capital, os gestores têm papel
muito mais ativo em comparação às demais modalidades de investimentos, já
que, nesses casos, não se limitam à seleção dos ativos, mas desempenham papel
fundamental na negociação e estruturação da operação de M&A, além de serem
responsáveis por acompanhar o processo de influência efetiva na gestão das
sociedades investidas, de acordo com exigência regulatória.
Como consequência, dentre os deveres atribuídos aos administradores e
gestores de fundos de investimentos em razão da relação fiduciária entre eles
e os cotistas dos fundos, merece destaque, nas operações de M&A, o dever de
diligência.
Nos termos da regulamentação46 da CVM, os administradores e gestores
devem empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios. Além disso, respondem perante a CVM, dentro de suas respectivas
competências, por seus atos e omissões, contrários à lei, ao regulamento do fundo
e à regulamentação aplicável. Trata-se de responsabilidade subjetiva, segundo
a qual o agente infrator responde apenas quando comprovadamente contribui
de alguma forma, de maneira intencional ou por imprudência, negligência,
imperícia, com culpa ou dolo, ou ainda quando viola suas responsabilidades
previstas em lei ou no regulamento do fundo. A exclusão de responsabilidade
requer que o administrador prove que (i) o prejuízo não foi provocado por ele,
(ii) não contribuiu para a concretização do dano, (iii) os prejuízos teriam ocorrido
independentemente de seus atos de gestão e (iv) agiu em consonância com os
padrões de conduta esperados do administrador.
As dificuldades para verificação do cumprimento do dever de diligência decorrem
do fato de se tratar de norma de conduta abstrata que permite à CVM ampla análise
e interpretação com base em padrões de conduta (standards) que deveriam ser
observados pelo administrador, com certo grau de flexibilidade, para fundamentar
o processo de tomada de decisão, de acordo com a realidade e especificidades do
caso concreto. Além disso, trata-se de obrigação de meio, não de resultado. Ou
seja, é esperado que os administradores e gestores envidem os melhores esforços
e atuem em boa fé, com diligência e no melhor interesse do fundo, para alcançar
determinado resultado, ainda que este não seja efetivamente verificado.

De acordo com a teoria da decisão negocial (business judgment rule),
reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, há a presunção de que os
administradores sempre tomam as melhores decisões, de maneira diligente, em
boa-fé e no melhor interesse dos investidores. Assim, em demandas judiciais
ou administrativas (no caso da CVM), os julgadores devem se ater ao processo
decisório – ou seja, ao conjunto de medidas e providências tomadas para que se
chegasse a uma decisão de negócios - e não ao mérito da decisão em si, tampouco
aos resultados dela decorrentes. Os prejuízos decorrentes de medidas tomadas com
base nestes cuidados são considerados riscos do negócio, cabendo ao patrimônio
do fundo responder por eventuais danos e prejuízos deles decorrentes. Por outro
lado, os administradores responderão pessoalmente por atos que contrariarem a
lei ou regulamento ou que, mesmo em conformidade com tais preceitos, forem
praticados com culpa ou dolo.
Portanto, para salvaguarda dos gestores e comprovação de sua diligência, não
basta que todos os preceitos legais tenham sido observados, mas é essencial que
os processos decisórios estejam muito bem instruídos e formalizados, com o
registro documental e comprobatório de que todos os cuidados adicionais foram
tomados, de que todas as decisões foram instruídas e refletidas. Em contrapartida,
atos meramente pro forma não serão suficientes para atestar a diligência dos
gestores. Não basta, por exemplo, a contratação de um laudo de avaliação ou
solicitação de relatórios e opiniões legais a consultores externos. É preciso que os
documentos produzidos, o método de avaliação utilizado, os pontos de atenção
e todas as demais informações obtidas sejam criteriosa e criticamente analisadas
pelos gestores e, quando necessário, investigadas detalhadamente.
Nesse sentido, destaca-se decisão do Colegiado da CVM (PAS CVM nº25/03):
“17. Os administradores podem (e, muitas vezes, devem) tomar suas decisões
considerando entendimentos de terceiros, contidos em memorandos, pareceres,
relatórios, estudos e outros. A decisão fundada nessas opiniões não exime, de
maneira alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as informações
a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas.
(...)
21. Aplicando a doutrina ao caso concreto, noto que faltou uma análise crítica
por parte dos administradores da Telemar ao apreciarem o laudo de avaliação
elaborado pela Ernest&Young, uma vez que havia claro sinais de alerta indicando
que algo estava errado, porém tais sinais não foram detectados.
(...)

46. Instrução CVM nº 558/15 e Instrução CVM nº 578/16.
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25. Não é razoável que os administradores de uma companhia baseiem decisões
em um laudo, como feito nesse caso, diante da imprecisão na descrição dos
fundamentos utilizados, sem questionamento a respeito, quanto mais quando
se considera que a própria Lei das S.A. estabelece a obrigatoriedade de o laudo
estar devidamente fundamentado e instruído com os elementos de comparação
utilizados pelo avaliador”.
Para os gestores de FIP, dois grandes momentos merecem atenção quando
à instrução do processo decisório diligente: (i) a decisão de investimento ou
desinvestimento e (ii) o exercício do poder de influência na gestão das sociedades
investidas.
Decisão de investimento ou desinvestimento

Como é sabido, uma operação de M&A é um negócio complexo e
multidisciplinar, com impactos relevantes e que exige uma atuação firme e eficiente.
Nos termos da Instrução CVM nº 578/16, algumas das obrigações dos gestores
nestas operações são: (i) fornecer aos cotistas estudos e análises de investimentos
para fundamentar as decisões a serem tomadas em assembleia geral, incluindo
os registros apropriados com as justificativas das recomendações; (ii) fornecer ao
administrador todas as informações e documentos necessários, incluindo laudo
de avaliação de valor justo das sociedades investidas, para que o administrador
possa validá-lo e formar suas conclusões acerca das premissas adotadas pelo gestor;
e (iii) contratar e coordenar, em nome do fundo, os prestadores de serviços de
consultoria e assessoria em investimentos e desinvestimentos do fundo.
Conclui-se, portanto, que os gestores devem participar ativamente
das operações de M&A, valendo-se da assessoria de todos os profissionais
especializados necessários para a condução diligente do processo, mas, acima
de tudo, analisando de maneira cuidadosa todos os resultados alcançados, por
meio de indagações criticas e registro de todas as informações necessárias para
uma tomada de decisão refletida, informada e desinteressada47.
Entende-se que um processo decisório diligente e bem fundamentado deve
percorrer, no mínimo, as etapas de observação da politica de investimentos do
fundo, contratação de laudos de avaliação e análise crítica de seus métodos e
resultados, auditoria legal da sociedade-alvo, compartilhamento de decisões e
47. Ex-diretor da CVM, Pedro Oliva Marcilio de Souza detalhou de que forma uma decisão pode
ser protegida pelo business judgment rule: “(i) decisão informada, administradores devem buscar
informações necessárias para corroborar a decisão (inclusive opinião de terceiros), (ii) decisão refletida: decisão deve ser tomada após analise de outras alternativas ou possíveis consequências, (iii)
decisão desinteressada: a decisão não deve resulta em beneficio particular ao administrador”. (PAS
CVM 2005/1443)
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resultados com cotistas em comitês de investimentos e adequada redação dos
contratos e documentos finais das operações, incluindo acordos de acionistas
com poderes de veto e mecanismos de saída.
A auditoria legal é essencial em um processo decisório diligente. Seu papel é
revelar todas as informações, de maneira organizada e direcionada a identificar
e avaliar as principais contingências, fragilidades da companhia investida e de
seu negócio. Contudo, como já exposto acima, não basta a sua condução pro
forma. Todos os riscos e contingências apontadas pelos assessores devem ser
corretamente analisados e ponderados pelos gestores, bem como endereçados e
negociados com os representantes da sociedade-alvo, além de adequadamente
refletidos nos documentos da operação, tanto por meio de mecanismos de ajuste
de preço ou retenção de parcelas, como por meio de declarações e garantias e
mecanismos de indenizações. Idealmente, o cenário pós-auditoria deveria, ainda,
estar refletido na proposta final encaminhada para análise e aprovação pelo comitê
de investimentos antes da celebração dos documentos finais.
É importante destacar que, embora a regulamentação permita o
compartilhamento das decisões de investimentos e desinvestimentos com um
comitê de investimentos, ainda não foi pacificado o entendimento de que as
responsabilidades por eventuais perdas decorrentes deste processo decisório
compartilhado também poderão ser atribuídas aos membros dos comitês
de investimentos, incluindo cotistas. De um lado, é possível argumentar que
a responsabilidade deva ser integralmente do gestor, dado que o comitê de
investimentos limita-se a opinar com base em estudos e laudos apresentados
pelos gestores e consultores por ele contratados. Por outro lado, defende-se
que, quanto maior for o envolvimento dos cotistas – principalmente em fundos
familiares ou restritos a poucos investidores, nos quais os cotistas têm participação
mais ativa nos comitês – maior deverá ser a sua exposição e responsabilidade
em relação aos investimentos. Fato é que, em qualquer dos casos, a existência de
comitês ou conselhos não exime o gestor da responsabilidade sobre as operações
da carteira do fundo.
Exercício do poder de influência na gestão das sociedades investidas

Conforme Instrução CVM nº 578/16, os fundos de investimento em
participação devem participar do processo decisório da sociedade investida,
com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão,
seja por meio de titularidade de ações que integrem o bloco de controle ou de
acordos de acionistas qualquer outro contrato que assegure a efetiva influência
na política estratégica e gestão das investidas, inclusive por meio de indicação
de membros do conselho de administração.
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Com isso, os administradores (ou gestores, quando for o caso) ficam expostos
a alguns riscos e natureza societária, tais como conflito de interesse, abuso de voto
e até mesmo de abuso do poder de controle previstos na legislação societária. Em
outras palavras, caso o FIP venha a ser acusado por abuso do poder de controle ou
abuso do direito de voto nas sociedades investidas, poderá ser responsabilizado
pelos prejuízos decorrentes, os quais poderão ser imputados aos administradores
(ou gestores, quando for o caso), já que a ele compete o exercício do poder de
voto nas companhias investidas.
Portanto, também na atuação como representantes do FIP em seu
relacionamento como acionista (e controlador) das companhias investidas, é
importante que os administradores e gestores observem seu dever de diligência e
certifiquem-se de tomar decisões informadas e refletidas, devidamente registradas
e fundamentadas. Nesse sentido, devem os gestores, dentre outras medidas: ter
pleno conhecimento das matérias constantes da ordem do dia das assembleias
gerais e/ou reuniões do conselho de administração das sociedades investidas;
e ser diligente no exercício de seu direito de voto, verificando a legalidade de
tais matérias, certificando-se de ter recebido e analisado todos os documentos
e informações necessários para manifestação de seu voto, fundamentando o
conteúdo de seu voto e exigindo que os mesmos sejam consignados nas atas
de reunião de conselho de administração ou de assembleia geral da companhia
investida, conforme for o caso.

O POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES
ENTRE GESTORES, FUNDOS DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES E SUAS COMPANHIAS INVESTIDAS
A Instrução CVM nº 578/16 dispõe, dentre outras matérias, a respeito de
procedimentos a serem observados pelos gestores e administradores em casos
que configurem potenciais conflitos de interesses entre o FIP e seu administrador
ou gestor, bem como entre os FIP e qualquer de seus cotistas ou grupo de cotistas
que seja titular de mais de 10% (dez por cento) das cotas subscritas. Nos termos
de referida instrução, compete privativamente à assembleia geral de cotistas
deliberar sobre atos que configurem potencial conflito de interesses entre o
FIP e seu administrador ou gestor, os quais devem ser aprovados por cotistas
representando, no mínimo, metade das cotas subscritas.
Ainda, o artigo 44 de referida instrução veda a realização de algumas
operações de investimento de recursos do FIP em títulos e valores mobiliários
de determinadas companhias48 por representarem hipóteses de potencial conflito
de interesses, tornando-se necessária a prévia aprovação da assembleia de cotistas
para que seja possível a concretização do investimento.
No entanto, é importante ressaltar que o rol de hipóteses listadas no artigo
44 da Instrução CVM nº 578/16 não exaure as situações de potencial conflito de
interesse entre o FIP e seus gestores e administradores - já que existem outros casos
nos quais também poderia haver potencial conflito de interesses, não apenas no
momento do investimento de recursos do FIP como também ao longo do prazo
do investimento e da condução, pelo gestor, do processo de efetiva influência
na definição de política estratégica das sociedades investidas. Tais casos devem
ser tratados com a mesma diligência e cuidado por parte dos administradores e
gestores, a fim de evitar a sua responsabilização pessoal por eventuais prejuízos

48. Art. 44. Salvo aprovação em assembleia geral, é vedada a aplicação de recursos do fundo em títulos
e valores mobiliários de companhias nas quais participem:
I – o administrador, o gestor, os membros de comitês ou conselhos criados pelo fundo e cotistas
titulares de cotas representativas de 5% (cinco por cento) do patrimônio do fundo, seus sócios e
respectivos cônjuges, individualmente ou em conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por
cento) do capital social votante ou total;
II – quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que: a) estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturação financeira da operação de emissão de valores mobiliários a serem subscritos
pelo fundo, inclusive na condição de agente de colocação, coordenação ou garantidor da emissão;
ou b) façam parte de conselhos de administração, consultivo ou fiscal da companhia emissora dos
valores mobiliários a serem subscritos pelo fundo, antes do primeiro investimento por parte do fundo.
§ 1º Salvo aprovação em assembleia, é igualmente vedada a realização de operações, pelo fundo, em que
este figure como contraparte das pessoas mencionadas no inciso I do caput, bem como de outros fundos
de investimento ou carteira de valores mobiliários administrados pelo administrador ou pelo gestor.
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oriundos dessas operações.
Presume-se haver conflito de interesses em qualquer situação em que uma
parte possua interesse pessoal, efetivo ou em potencial, direto ou indireto, na
resolução de determinada questão ou negócio relacionado com o FIP e/ou às
sociedades por ele investidas. Os potenciais conflitos de interesse são inerentes
à relação entre gestores e cotistas, dado que os gestores têm mais informações e
até mesmo ingerência na carteira do FIP.
A taxa de performance é tida como um dos mecanismos de alinhamento de
interesses entre cotistas e gestores quando correspondem à maior parte de sua
remuneração, por estarem atreladas ao retorno gerado com o investimento. O
risco surge quando este mecanismo torna-se um incentivo para ganhos de curto
prazo - atrelado, por exemplo, a cortes de custos em investimentos relevantes
para um crescimento sustentável da companhia investida, em detrimento de um
desenvolvimento sólido no longo prazo.
Além disso, no âmbito do processo decisório das sociedades investidas, os
gestores, na qualidade de representantes dos FIPs nas assembleias gerais de
acionistas, também estarão sujeitos às regras de conflito de interesse e abuso de
voto. Nos termos do artigo 115 da LSA, o acionista deve exercer o direito a voto
no interesse da companhia, sendo considerado abusivo o voto exercido com o fim
de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo
para a companhia ou para outros acionistas.
Durante muito tempo, discutiu-se, no âmbito de decisões administrativas
proferidas pela CVM, se o artigo 115 da LSA trataria (i) de conflito formal
de interesses, em que a verificação se dá a priori, de forma que o acionista em
situação de conflito de interesses estaria sempre impedido de votar ou (ii) de
conflito material, sendo necessária a averiguação a posteriori e a proibição
ocorreria somente quando o voto fosse exercido em interesse contrário ao
interesse da companhia.

é suficiente para impedir o acionista de votar. Tal entendimento foi ratificado
no julgamento do PAS CVM nº RJ2013/6635, no qual a União foi multada por
votar em assembleia geral da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras,
apesar de não restar comprovado que a matéria seria prejudicial à companhia.
Em decorrência do exposto acima, é possível concluir que em qualquer caso
em que o administrador ou o gestor encontrem-se (i) potencialmente conflitados
em relação ao FIP, devem submeter a matéria à assembleia geral de cotistas, ainda
que não seja possível averiguar, no momento do investimento, que seus interesses
sejam contrários aos do FIP e de seus cotistas e (ii) potencialmente conflitados
em relação à determinada matéria relacionada às companhias investidas pelo
FIP, na condição de representante dos interesses deste, devem abster-se de
votar; se, por outro lado, o conflito se der com algum interesse particular do
administrador ou gestor, vale o disposto no item (i) acima, sendo admitido o
FIP votar na condição de acionista.
Caso o gestor não submeta a matéria à assembleia de cotistas e/ou não se
abstenha de votar em casos de potencial conflito de interesses com a companhia
investida, poderá ser responsabilizado por violação de preceitos legais, bem como
de seu dever de diligencia, de lealdade e de atuar no melhor interesse do FIP.
Na esfera civil, os gestores podem ser pessoalmente responsabilizados e
obrigados a reparar os danos causados em virtude de atos que contrariarem a
lei ou regulamento do FIP ou que, mesmo em conformidade com tais preceitos,
forem praticados com culpa ou dolo. Assim, os administradores e gestores
responderiam com seu patrimônio pessoal, por perdas decorrentes de seus atos
quando agissem em violação aos seus deveres legais em situações de conflito de
interesse.
No âmbito administrativo, a competência da CVM para fiscalizar e punir
os descumprimentos das disposições legais e regulamentares aplicáveis aos
administradores e gestores dos fundos de investimento independe da existência
e verificação de prejuízos causados, bastando a constatação de culpa ou dolo.

A despeito de a CVM ter, por algum tempo, mantido o entendimento de que
o conflito de interesse é material, recentemente, por meio de decisão proferida
no PAS CVM RJ2009/1317949, a CVM entendeu que a potencialidade do conflito
49. Na ocasião, a CVM entendeu que a GDF Suez Energy Latin America Participações Ltda. estaria
proibida de votar em assembleia geral de acionista da Tractebel Energia S.A a respeito da aquisição,
pela companhia, da totalidade das ações da Suez Energia Renovável S.A., detidas pela GDF Suez Latin
America Participações Ltda. Apesar de não ficar caracterizado o prejuízo para a Tractebel na operação de aquisição das ações da Suez Energia, a CVM entendeu que a GDF Suez Energy Latin America
Participações Ltda. estaria potencialmente conflitada, por ser-lhe impossível atender simultaneamente
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a seu interesse particular e seu interesse como acionista.
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RESPONSABILIDADE TRABALHISTA
DOS ADMINISTRADORES E GESTORES
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
A segurança é um dos fatores determinantes na tomada de qualquer decisão.
Uma pessoa que resolve investir seu dinheiro, mesmo admitindo grau de risco,
certamente leva em conta a segurança que tem ao empregar seu capital.
Considerando que a aplicação adequada do dinheiro demanda esforço,
conhecimento e tempo, é natural que as pessoas procurem um expert para gerir
seus recursos. Para que o investimento seja viável para ambas as partes, muitas
vezes é necessária a união de investidores, de modo que a quantidade de dinheiro
aplicada possibilite um bom retorno para estes e também uma remuneração
adequada ao expert. É desta necessidade, dentre outras, que atualmente se
justificam os fundos de investimento.
Assim como os investidores, os responsáveis pela aplicação do capital (aqui
referidos como os administradores e gestores dos fundos de investimento) também
procuram naturalmente a segurança. Dentre os riscos existentes, trataremos da
responsabilidade trabalhista de administradores e gestores pessoas jurídicas dos
fundos de investimento em relação às companhias investidas.
A relação jurídica de emprego comporta muitas obrigações, dentre as quais
a obrigação de quitar as verbas trabalhistas, que recai inicialmente sobre o
empregador, em função de sua posição na relação jurídica. A legislação trabalhista50
considera como empregador “a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço”, além de alguns equiparados.
Além do devedor inicial (empregador), é possível que sejam responsabilizadas
as empresas que compõem o grupo econômico do empregador, seja porque
estejam sob mesma direção, controle ou administração que o empregador ou
sejam esta controladora, diretora ou administradora (grupo econômico por
subordinação), seja porque tenham mesmo interesse na realização de um certo
empreendimento e, em função disso, estejam interligadas administrativamente
(grupo econômico por coordenação)51.
A responsabilidade do empregador e dos demais componentes do grupo

50. Artigo 2º, caput, da CLT.
51. BOMFIM, Vólia. Direito do trabalho. 9ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2014. p. 436-437.
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econômico é solidária52, isto é, todos são conjuntamente responsáveis pela
integralidade do valor devido. Isso significa que um dos integrantes do grupo
pode ser cobrado do valor integral do débito.
A Justiça do Trabalho já considerou que os administradores (que
obrigatoriamente são pessoas jurídicas53) e os gestores (quando pessoas jurídicas)
integram o grupo econômico do fundo de investimento ao qual se relacionam,
tendo em vista que, por decorrência lógica, o dirigem e administram. É o que se
vê, por exemplo, no acórdão nº 20160263934, do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região 54.
Nesta mesma decisão, contudo, um dos argumentos utilizados para a
configuração do grupo econômico foi a não comprovação de que o administrador
era mero prestador de serviços do fundo, pois não foi juntado o referido contrato55.
52. Art. 2º, parágrafo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
53. Artigo 78, parágrafo1º, da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014.
54. “Insurgem-se as recorrentes contra o reconhecimento da configuração de grupo econômico formado pelas rés, com consequente condenação solidária ao pagamento das verbas deferidas à obreira,
ao argumento de que a terceira reclamada, Performa Investimentos Ltda., atua, tão somente, como
administradora do fundo de investimentos que efetivamente compõe o conglomerado econômico.
Afirmam, ainda, que não se beneficiou a terceira ré do labor da reclamante, além de destacar que o
mencionado fundo possui a natureza de condomínio, sem personalidade jurídica própria.
Sem razão, todavia.
Inicialmente, cumpre ressaltar ser incontroverso que a primeira ré, Neuralnet Tecnologia e Serviços
S.A., tem como acionistas a segunda reclamada, Finavox Participações S/A, o Sr. José Padilha Gonçalves
e o fundo denominado “Performa Investimentos SC-I – Fundo Mútuo de Investimento de Empresas
Emergentes Inovadoras”, administrado pela terceira ré, segundo acordo acostado aos autos no volume
em apartado (doc. n° 07).(...)
Assim, em observância ao disposto no artigo 2º, §2º, da CLT, ao definir grupo econômico como “a figura
resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos direta ou indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de existir entre estes laços de direção ou
coordenação em face de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer
outra natureza econômica”, conforme ensina Maurício Godinho Delgado, verifica-se o acerto da decisão
de píso, pois ficou evidenciada que a terceira ré participava diretamente na gestão e administração
do grupo econômico. (...)
O grupo econômico possui comunhão de interesses, havendo, consequentemente, comunhão de deveres. Desta forma, os serviços prestados pela autora, indiferentemente a qualquer das empresas que
compõem o grupo econômico, a todas beneficiou. Se as reclamadas compõem grupo econômico devem
responder solidariamente pelas obrigações do contrato de trabalho mantido com a reclamante (artigo
2º da CLT), facultando-se à empregada reclamar indistintamente contra todas, contra algumas ou
contra cada uma (Código Civil, artigos 264 e 275).”(destacamos) (Acórdão nº 20160263934, processo
nº 00026943720145020044, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 4ª Turma, Desembargador
Relator Ricardo Artur Costa e Trigueiros, julgado em 03 de maio de 2016).
55. “Nesse contexto, considerando a alegação da terceira ré, de que apenas “possui contrato de prestação
de serviço” (g.n.) (fl. 217) com o fundo, sem “qualquer relação jurídica com os investimentos realizados”
(fl. 217), entendo que competia à reclamada comprovar os fatos modificativos e impeditivos alegados.
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Assim, é possível que a comprovação de prestação de serviços seja utilizada a
favor dos administradores e gestores.
Este risco também existe em relação às obrigações trabalhistas das quais o
fundo de investimento não seja devedor principal.
Caso alguma das empresas investidas tenha uma obrigação trabalhista não
quitada, é possível que sua personalidade jurídica seja desconsiderada, de
modo que o fundo de investimento, na qualidade de cotista/acionista, seja
responsabilizado. Se isso ocorrer, os administradores e gestores pessoas jurídicas
do fundo também poderão ser responsabilizados se forem considerados como
integrantes do seu grupo econômico.
Quanto a esta hipótese, destacamos que a desconsideração da personalidade
jurídica no âmbito trabalhista não tem aplicação tão restrita quanto no âmbito civil.
Isto porque, enquanto no âmbito civil é necessário abuso de personalidade
(caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial)56, no âmbito
trabalhista é possível aplicar os critérios de desconsideração da personalidade
jurídica previstos na legislação de consumo, mais permissivos57. Segundo o
artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a infração da lei pode justificar
a desconsideração da personalidade jurídica.
Neste sentido, Vólia Bomfim Cassar entende que a condenação do empregador
significa que este cometeu uma infração à lei trabalhista e que, caso o empregador
não possa arcar com a condenação, a desconsideração da personalidade jurídica
é o próximo passo58.
Quanto à inclusão de fundos de investimento em grupos econômicos (seja com

suas investidas, com seus gestores e administradores, ou com seus investidores),
entendemos que implica uma falha conceitual. Isso porque a própria CLT, quando
define o conceito de responsabilidade solidária por grupo de investimento, se
refere a empresas com personalidade jurídica própria59.
Conforme a lei e as normas regulamentares atinentes aos fundos de
investimento, estes têm natureza de condomínio60e, com tal, não têm personalidade
jurídica61. Ainda que seja possível considerar que os condomínios podem ser
“empresa”, assim entendida como atividade econômica organizada para a produção
ou a circulação de bens ou de serviços62, é impossível atribuir-lhe personalidade
jurídica sem desvirtuar sua natureza. Deste modo, os fundos de investimento
não se enquadram na definição de grupo econômico proposta pela CLT.
Há decisões da Justiça do Trabalho que refletem este entendimento63. Contudo,
a posição majoritária da jurisprudência trabalhista é considerar que os fundos de
investimento podem integrar grupo econômico, principalmente sob o argumento
de que se aproveitam, mesmo que indiretamente, dos serviços relacionados às
verbas trabalhistas não pagas64.
59. Cf. artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT: “Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal
de serviço. (...)§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.” (destacamos)
60. Apesar de haver notória divergência quanto à natureza dos fundos de investimento, não entraremos
neste mérito e assumiremos a natureza condominial em função de disposição expressa do artigo 50
da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, do artigo 3º da Instrução CVM nº 555/14 e do entendimento
majoritário da jurisprudência.
61. Cf. ausência do rol do artigo 44 do Código Civil.

Desse encargo, entretanto, não se desincumbiu satisfatoriamente a ré, posto que sequer trouxe aos
autos o aludido contrato de prestação de serviços celebrado com o fundo de investimentos. Com
efeito, a ausência do mencionado documento impede verificar se a terceira ré figurava, apenas, como
mera prestadora de serviços do fundo, conforme alegado em defesa. Desse modo, tendo em vista, ainda,
que a terceira reclamada possui, como um de seus objetos sociais, a “participação em outras sociedades,
nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou qualquer forma permitida por lei” (g.n.)
(fl. 102), nos termos da cláusula 4ª, inciso V, de seu contrato social, resta patente que se beneficiou dos
serviços prestados pela obreira, pois, por óbvio, na hipótese de sucesso do empreendimento, obteria
maior retorno financeiro” (destacamos) (Acórdão nº 20160263934, processo nº 00026943720145020044,
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 4ª Turma, Desembargador Relator Ricardo Artur Costa
e Trigueiros, julgado em 03 de maio de 2016).

62. Cf. artigo 966 do Código Civil: “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”.

57. Artigo 8º, parágrafo único, da CLT.

63. Neste sentido: “GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. Comprovado nos autos que a recorrente era mero Fundo
de Investimento, constituído com a finalidade de captar e investir recursos nos mercados financeiros e
de capitais, nada justifica a sua inclusão no polo passivo como integrante de grupo econômico a que
pertence eventual empresa quotista/investidora. Recurso Ordinário provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.(...) Nesse passo, é forçosa a conclusão de que o Fundo de Investimento
em Participações (Viaja Brasil), nos termos dos artigos 1314 e seguintes do Código Civil, além de não
possuir personalidade jurídica própria, por sua natureza condominial, não manteve qualquer
relação de direção, controle, administração ou coordenação com as demais reclamadas, fato que o
impede de fazer parte do polo passivo da presente ação.” (destacamos) (Acórdão 20150533599, processo
nº 00020691220145020041, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 3ª Turma, Desembargador
Relator Nelson Nazar, julgado em 16 de junho de 2015).

58. BOMFIM, Vólia. Direito do trabalho. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 427.

64. Neste sentido, o acórdão 20150777587, processo 00015002120145020070, Tribunal Regional do

56. Artigo 50 do Código Civil.
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Deste modo, concluindo o que foi exposto, entendemos que não é possível
considerar fundos de investimento como integrantes de grupos econômicos na
forma disposta pela CLT, em função de não possuírem personalidade jurídica.
Disto decorre que os gestores pessoas jurídicas e os administradores destes
fundos, por lógica, não poderiam ser responsabilizados solidariamente por
débitos trabalhistas não quitados do fundo ou de suas investidas.
Apesar de nosso entendimento, como a posição majoritária da jurisprudência
trabalhista considera que é possível que fundos de investimento integrem grupos
econômicos e, com isso, tenham responsabilidade solidária quanto às obrigações
trabalhistas não quitadas dos demais integrantes do grupo, existe o risco de que
tal responsabilidade seja estendida aos seus administradores e gestores pessoa
jurídica.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DO ADMINISTRADOR DE FUNDOS
DE INVESTIMENTOS: QUESTÕES ATUAIS
Conforme demonstram os precedentes do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, é notório o fato de que as autoridades tem inadvertidamente
tentado imputar ao administrador de sociedades empresariais em geral e,
especificamente, ao administrador de fundos de investimento, de maneira
indistinta, a condição de responsável, por solidariedade, pelos tributos devidos
pelo fundo que administram, numa extensão indevida do comando do artigo
124 do Código Tributário Nacional. Em outras circunstâncias, o fisco opta por
imputar essa condição por via da aplicação distorcida do artigo 134, inciso III,
do mesmo CTN (responsabilização do administrador de bens de terceiros),
situações em que a responsabilização recai sobre terceiros.
Esse breve artigo não pretende avaliar a legalidade desses casos, mas cuidará
especificamente das situações nas quais a responsabilização do administrador
decorre de expressa determinação de lei, ao que chamaremos “responsabilidade
ordinária” do administrador de fundos de investimentos.
Com efeito, a responsabilidade ordinária do administrador pelos tributos
incidentes sobre o patrimônio e a renda dos fundos que administra decorre
da lei e lhe é imputada na forma do artigo 121, inciso II, do CTN, o que o
coloca como sujeito passivo da obrigação tributária na condição de responsável.
Como decorrência dessa condição, a lei fixou a responsabilidade ordinária dos
administradores de fundos de investimento, em diversas situações.
Assim é que a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em seu artigo 32,
determina que o administrador dos fundos e clubes de investimento retenha e
recolha o imposto de renda correspondente aos rendimentos pagos ou creditados
como resultado da alienação, amortização, ou resgate das respectivas quotas. Do
mesmo modo, o artigo 4º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determinou
que a instituição administradora é responsável pelas obrigações tributárias do
fundo de investimento imobiliário, inclusive de natureza acessória.
Para o mercado de renda fixa, de maneira geral, a lei65 determina a incidência
do imposto de renda de fonte quando ocorra a alienação da respectiva aplicação
(quotas de fundo de renda fixa). Para essa finalidade, a lei presume que ocorra
a alienação mediante qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.

Trabalho da 2ª Região, 11ª Turma, Desembargador Relator Ricardo Verta Luduvice, julgado em 1º
de setembro de 2015.
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65. Artigo 65 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
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Quanto ao mercado de renda variável, essa responsabilidade é fundamentada,
dentre outras, na norma do artigo 73, parágrafo 3º da Lei 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, especialmente quanto ao rendimento produzido no resgate do respectivo
fundo. Existe ainda a responsabilidade tributária do representante do investidor
estrangeiro sujeito a regime especial de tributação, prevista no artigo 16, § 3º,
inciso I, da Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.
Essas são, exemplificativamente, as regras gerais de atribuição de
responsabilidade dos administradores de fundos de investimento e não há
muita controvérsia acerca da legalidade dessa responsabilização, de modo que
a retenção e recolhimento do imposto em situações de resgate das quotas dos
fundos de investimento é praticada sem maiores dificuldades. Todavia, existem
algumas situações nas quais o administrador tem que assumir o risco de uma
interpretação jurídica da norma tributária caso decida por um cenário que resulte
na dispensa ou adiamento da retenção do imposto em favor do investidor.
É o caso do administrador de fundos de investimento que, diante da inexistência
de norma geral expressa tratando do assunto, aceita fazer amortização da quota
representativa do investimento escolhendo considerar amortizado o principal
aplicado - circunstância na qual não haveria qualquer incidência tributária,
já que não há rendimento sendo pago – para, somente após exaurido o valor
de principal, atingir o valor do rendimento correspondente ao quinhão do
investimento amortizado, em detrimento de aplicar uma fórmula que combine
proporcionalmente principal e rendimento, que desencadearia o fato gerador
do imposto de renda de fonte e, consequentemente, a responsabilidade por sua
retenção.

de capital da pessoa física com base no dispositivo do artigo 20 da Lei nº 7.713,
de 22 de dezembro de 1988. Caso isso aconteça, independentemente de validade
jurídica de suposta obrigação de contribuição a mercado na integralização de
cotas de fundos de investimentos, é provável a imputação da responsabilidade
ao administrador.
Um sem número de outras situações pode dar ensejo a discussões que podem
resultar em responsabilização do administrador, de modo que é recomendável
sejam avaliadas alternativas de mitigação desse risco com a adoção de um conjunto
robusto de regras que incorporem a visão das autoridades fiscais na análise do
risco; não no sentido de ratificação ou endosso de entendimentos questionáveis
do ponto de vista jurídico, mas, ao menos, como referência de orientação para
tomada consciente de decisão.
Por exemplo, são críticas e necessárias as análises das situações em que haja
isenção tributária (dispensa de retenção e recolhimento de imposto) que dependa
da observância de algum critério ou condição objetivos, mas cuja aplicação
dependa de interpretação de lei. São, por exemplo, os casos da isenção do ganho
líquido auferido em bolsa de investidor estrangeiro (artigo 81 da Lei nº 8.981/95
e artigo 16 da MP nº 2.189-49/01); da isenção do ganho líquido no resgate de
quotas de fundo de investimento estrangeiro sob determinadas circunstâncias
(rendimentos auferidos nas aplicações em FIP, FIM, FIP e FIEE quando nenhum
dos quotistas pode ter mais que 40% do total das quotas) etc.

A despeito de não existir lei específica que obrigue a aplicação proporcional, essa
conduta, se desencadear uma autuação pelas autoridades fiscais, inevitavelmente
acarretará ao administrador do fundo a responsabilidade tributária e dele será
exigido o tributo, com acréscimos legais inclusive (multa e juros).
Outra situação muito peculiar é a de que trata o artigo 1º da Lei nº 13.043,
de 13 de novembro de 2014. Essa norma parece imputar ao administrador do
fundo a responsabilidade pela retenção e recolhimento sobre eventual ganho
de capital auferido por ocasião da entrega de ativos financeiros em pagamento
pela subscrição de quotas de fundos de investimento. Não há uma norma que
determine qual valor deve ser atribuído em pagamento das quotas emitidas
nessa situação e não é incomum a tentativa do investidor – especialmente pessoa
física - de utilizar o custo de aquisição como referencia, tendo como fundamento
a aplicação analógica do artigo 23 da lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Neste caso, é fundamental ter em conta o risco de que o fisco arbitre o ganho
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FOCO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES
ENVOLVENDO FUNDOS DE INVESTIMENTOS:
CONTEXTUALIZAÇÃO PRAGMÁTICA DAS AUTUAÇÕES RECENTES
Estruturas empresariais ou familiares complexas nem sempre são
compreendidas pela fiscalização tributária como sinônimo de organização dos
interesses privados em busca de eficiência de gestão e de resultados. Em muitos
casos, determinadas operações praticadas merecem, de fato, censura jurídica,
que não se restringe somente à esfera tributária. Em tantos outros, contudo, a
incompreensão dos negócios e de seus respectivos efeitos conduz à construção de
interpretações que fogem à aplicação técnica e consistente da legislação tributária.
Como consequência altamente indesejável, surgem, em determinadas matérias,
“dogmas” e “not-to-do-list” inerentes ao risco relacionado a autuações fiscais
(notadamente na esfera federal).
Quando o assunto é “planejamento tributário”, termo que se tornou pejorativo
de longa data, tem sido tradição de nossa jurisprudência administrativa a
construção de elementos que servirão de balizas para indicar se determinada
operação deve ou não ter os efeitos preservados da perspectiva tributária. Em
muitas oportunidades, tais elementos não encontram sequer amparo na legislação
tributária ou na doutrina, representando, em última análise, na atuação de
julgadores administrativos como verdadeiros legisladores.
O princípio da legalidade tributária – dentre outros tantos fundamentos
jurídicos incontestáveis – não admite concessões ao juízo de conveniência e
oportunidade da administração tributária, e tampouco deveriam os julgamentos
se pautar em fundamentos que não estejam exclusivamente no campo jurídico.
Ganham força, neste cenário, institutos indefinidos, como substância econômica e
propósito negocial, ou figuras cuja aplicação em matéria tributária encontra sérias
objeções, como são os casos de abuso de forma, abuso de direito ou fraude à lei.
Contudo, a experiência nos revela que a trivialidade desta constatação esconde
a sua verdadeira importância: a análise pragmática dos atos e negócios jurídicos,
ao menos na esfera administrativa, é mandatória para a correta mensuração dos
riscos tributários que lhe são inerentes. O tema “fundo de investimentos” não foge
desta constatação e tem surgido como grande foco da RFB nos próximos anos.
“Receita faz pente-fino em fundos de investimentos”, noticiou a edição do Valor
Econômico do dia 13 de julho de 2016. No plano anual de fiscalização da RFB de
2016 e 2017, os FIP foram incluídos dentre os assuntos cuja fiscalização dedicará
especial atenção. O crescente número de procedimentos fiscais instaurados e
autuações lavradas no contexto de operações envolvendo, principalmente, FIP
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é realmente significativo. Abaixo, listamos os pontos frequentemente apontados:
• Criação de FIP que recebe, a título de integralização, títulos e valores
mobiliários que são alienados (compra e venda) em curto espaço de tempo;
• Criação de FIP que recebe, a título de integralização, ações que são incorporadas por terceiros, com substituição por outras ações;
• Integralização de cotas de fundos de investimento com a entrega de ativos
avaliados a custo (valor contábil ou valor constante da Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física - DIRPF, dependendo do cotista);
• Discrepância entre o valor que serviu de referência para a integralização
de cotas de fundos de investimento e aquele utilizado na alienação mais
recente do mesmo ativo;
• Estrutura empresarial detida pelo FIP e alienação de ativos mediante
redução de capital de empresa investida, transferindo para o FIP a participação societária na empresa-alvo;
• Utilização de estruturas complexas com vistas à alocação de liquidez e
conformação regulatória: FIMM + FIP; e
• Fundos de investimento exclusivos.

Do ponto de vista estritamente jurídico, as situações acima mencionadas pouco
ou nada dizem. Em conjunto com outros elementos fáticos ou documentais,
podem, de fato, representar indícios da prática de atos simulados ou fraudulentos,
e, certamente, casos emblemáticos de condutas censuráveis influenciarão tanto
autoridades fiscais quanto julgadores administrativos, especialmente: tempo
decorrido entre as etapas identificadas pela fiscalização; alteração da estrutura
patrimonial antes e após as operações questionadas; inconsistência de avaliações do
mesmo ativo em curto espaço de tempo; funcionamento do fundo de investimento
alinhado ao papel que a legislação lhe atribui; exclusividade ou não na composição
de investidores; etc.
Queremos dizer com isso que, independentemente do modo como queira se
posicionar o profissional do direito – se convicto da posição de que a legalidade
e a liberdade de organizar são suficientes para garantir o êxito de todo e
qualquer debate sobre elisão fiscal, ou se partidário daqueles que reconhecem
a necessidade do propósito negocial como elemento indispensável a qualquer
ação do contribuinte - é inegável que, nos tribunais administrativos, a linha da
prevalência da estrita legalidade não é mais consenso há algum tempo e não é
possível ficar indiferente a essa realidade.
A despeito de não haver um marco temporal claramente definido, é notória
a mudança de comportamento dos agentes fiscais e dos membros julgadores do
CARF no enfrentamento do planejamento tributário. Esta alteração decorre, além
da evolução de teses doutrinárias, da constatação de casos em que a artificialidade
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e abuso de atos praticados pelos contribuintes foram traços marcantes e, em
sua defesa, eram invocados o princípio da legalidade, a tipicidade cerrada, a
reserva absoluta de lei e o direito a se auto-organizar no espaço deixado pelas
lacunas legislativas. Tinha-se, pois, o rigor formal e a liberdade absoluta (ainda
que invocados, de forma inconsistente, em casos típicos de evasão) como tom
da discussão.
No ponto em que estas condutas abusivas (que devem ser combatidas),
ainda que formalmente legais, começaram a ser encaradas como insustentáveis,
os agentes fiscais e o CARF começaram a trilhar o caminho da busca pela
racionalidade dos negócios, a fim de averiguar a existência de razões extrafiscais
nos atos e negócios jurídicos praticados pelos contribuintes.
Atualmente, entretanto, o radicalismo na posição que se defende parece
novamente aflorar, desta vez por partes das autoridades fiscais. Como num
movimento pendular, partiu-se de um extremo, caracterizado pela defesa da
liberdade absoluta e do formalismo exacerbado, para se chegar ao outro, momento
atual, em que qualquer ato ou negócio jurídico que tenha por ulterior resultado
a economia tributária parece ser considerado ilegítimo e é combatido pelo fisco.
É momento de se buscar o equilíbrio.
Enquanto não se atinge o equilíbrio desejado, o conhecimento sobre as
questões mais controvertidas é o caminho mais seguro em direção à mínima
previsibilidade. A discussão relacionada a fundos de investimento, com base
nos autos de infração lavrados que temos conhecimento, segue roteiro que não
destoa daquele seguido pelas autoridades fiscais no apontamento daquilo que
denominaram “empresa-veículo”. Deste modo, elementos fáticos assumem grande
relevância (independentemente do mérito sobre o valor jurídico que possuam),
de modo que devem ser considerados, a nosso ver, em qualquer operação que
envolva fundo de investimento e possa implicar resultado tributário vantajoso
às partes. São eles:
a)

b)
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tempo decorrido entre os atos e negócios jurídicos: quanto menor o
intervalo de tempo entre os atos, maior a chance de autuação e confirmação desta pelo CARF, de modo que a existência de justificativa relevante e
comprovada para o curto intervalo de tempo tem sido decisiva na análise
de estruturas adotadas pelos contribuintes;
existência de fato das pessoas envolvidas: a demonstração de estrutura
compatível, como endereço adequado, quadro de funcionários, operações
próprias, entre outros elementos, revela grande indício ao julgador de que
não há simulação da estrutura quando o assunto envolve a discussão sobre pessoas jurídicas. No caso de fundos de investimentos, a sua atuação
compatível com a legislação de regência, com a regulamentação da CVM

e atendendo às finalidades para as quais foram instituídos devem estar
presentes e comprovadas;
c) operação com partes relacionadas: os preços praticados e a verificação de
que houve benefício econômico global podem conduzir à convicção de que
não se tratou de operação “dentro de casa” somente com finalidade tributária,
o que parece ser ponto bastante observado pelos julgadores. Desta forma,
as operações que demandam laudo de avaliação devem estar suportadas
por documentação comprobatória hábil e idônea, emitido por empresa de
notório conhecimento e independente, e qualquer variação significativa no
valor atribuído a operações com proximidade temporal deve estar amparada
por justificativa consistente e documentada, preferencialmente validada
por terceiros;
d) motivação exclusivamente fiscal: esta circunstância é bastante analisada
nos julgamentos, servindo como indício, para os julgadores, da ocorrência
ou ao não de simulação ou fraude, de modo que, quando também há motivos extratributários convincentes e comprovados, a defesa do contribuinte
ganha força, de modo que é altamente recomendável que, além da observância integral e irrestrita de toda a regulamentação aplicável aos fundos
de investimentos, seja reunida toda documentação referente tratativas com
terceiros, notadamente relacionada a negociações com novos investidores,
possível ofertas de cotas e outras situações que expliquem a racionalidade
negocial de sua utilização; e
e) formas complexas ou pouco usuais: alto grau de sofisticação na estruturação de negócios que não encontram motivação além da questão tributária
costuma ser explorado pela fiscalização para desconsiderar os efeitos para
fins tributários e para sustentar a utilização de artifícios dolosos pelo
contribuinte. Com relação ao assunto sob análise, a utilização de diversos
fundos de investimentos, com existência efêmera e com transferências
sucessivas de liquidez, apresenta grande chance de questionamento se não
estiver suportada por uma racionalidade plausível que vai além de possíveis
economias tributárias.

Obviamente, o presente texto não tem pretensões científicas ou acadêmicas,
e a indicação dos pontos acima não significa que concordamos com a valoração
jurídica dada em sede administrativa de julgamento, mas serve como alerta de
questões que, possivelmente, frequentarão as salas de julgamento do CARF nos
próximos anos.
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DESCONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTOS OU DE SUAS OPERAÇÕES SOB A ÓTICA
DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: A IMPROPRIEDADE DA
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM
SUPOSTO “INTERESSE COMUM”
Com o objetivo de incluir terceiros no polo passivo da obrigação tributária,
as autoridades fiscais invocam, normalmente, dispositivo legal cuja literalidade
parece conferir amplitude quase que ilimitada à sua abrangência: trata-se do
artigo 124, inciso I, do CTN, segundo o qual são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal. Em outras palavras, além da incompreensão sobre o que
referido artigo verdadeiramente representa, temos observado que a expressão
“interesse comum” captura, ao menos aos olhos da fiscalização tributária, as mais
variadas acepções: econômico, comercial, societário e jurídico.
De fato, no contexto das recentes autuações envolvendo fundos de investimentos,
os seus administradores são incluídos como responsáveis solidários com base no
atrativo argumento de que a sua relação comercial implica indiscutível interesse
econômico comum. Tendo o fundo de investimento – em verdade, nas acusações
fiscais, o contribuinte apontado é, quase que invariavelmente, o seu cotista - se
beneficiado de suposta ausência de pagamento de tributos devidos, haveria
repercussão na remuneração auferida pelo administrador.
Embora tenha apelo retórico, o argumento se constrói – equivocadamente,
a nosso ver – num mero jogo de semântica e não resiste a uma análise jurídica
criteriosa. De imediato e para que não haja dúvida sobre o que pressupõe o
artigo 124, inciso I, do CTN, na nossa visão: o interesse comum é, necessária e
exclusivamente, jurídico, significando que regula os efeitos – a solidariedade –
entre pessoas que já ocupam o polo passivo da obrigação tributária.
Cite-se o clássico exemplo de dois coproprietários de um mesmo imóvel,
situação em que ambos praticam o fato gerador e se investem na condição de
contribuinte. O que o dispositivo legal sob análise determina é tão somente a
existência de solidariedade entre ambos. Não se trata, portanto, de norma que
disciplina a inclusão de terceiros no polo passivo, mas que regula o grau de
responsabilidade de pessoas que, por lei, já se apresentam como coobrigados.
Disso já se percebe, com grande clareza, que a acusação fiscal que eventualmente
recaia sobre o fundo de investimento ou seus cotistas, por eventual ausência de
recolhimento de tributos devidos na alienação de ativos, por exemplo, jamais teria
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o condão de sustentar a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, para inclusão do
administrador do referido condomínio. E a simplicidade da constatação esconde
a sua verdadeira importância: não estando no mesmo lado da relação jurídica
eleita como apta a instaurar a obrigação tributária, não há interesse comum que
colocará os coobrigados em situação de solidariedade.
Neste ponto, alertamos que o teor da acusação fiscal igualmente contribuirá
para que alcancemos a mesma conclusão. Como regra geral, a carteira dos
fundos de investimentos é isentas de tributação. Isso é particularmente verificado
na alienação de ativos FIP. Para que sejam cobrados tributos sobre alienações
realizadas por esta entidade, o racional da fiscalização, no mínimo, questionará
a sua existência fática, de modo a atribuir a condição de alienante ao seu cotista.
Este é, resumidamente, o roteiro que temos observado.
Em razão disso, torna-se evidente que a única hipótese em que se cogitaria de
responsabilidade tributária do administrador de fundo de investimento é quando
o tributo é considerado devido por este (por exemplo, quando se trata de fundo
de investimento imobiliário). Com base na nossa experiência, identificamos
graves inconsistências lógicas na construção dos autos de infração, que, antes
de significarem a possibilidade de inclusão de administradores no polo passivo,
representam exatamente o atestado da impossibilidade de se cogitar da aplicação
do artigo 124, inciso I, do CTN.
De fato, e avançando na análise com mais detalhamento, nas autuações
em que as autoridades fiscais pretendem responsabilizar terceiros pelo tributo
exigido, tornou-se praticamente regra a menção ao artigo 124, inciso I, CTN,
em especial quando a lei não estabelece hipótese específica de responsabilidade.
É o caso da já mencionada autuação que pretende desqualificar a existência de
FIP, cobrar suposto tributo devido do cotista e, ainda, incluir o administrador do
fundo como responsável solidário. Neste caso, há também a aplicação do artigo
134, inciso III, do CTN, objeto de outro texto integrante do presente material.
Em linhas gerais, conforme mencionado, esse dispositivo faz parte da disciplina
legal da solidariedade em matéria tributária, estabelecendo que são solidariamente
obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação de constitua fato
gerador da obrigação tributária”.
Apesar das críticas à falta de um significado concreto para a expressão interesse
comum,66 conforme trataremos adiante, as discussões teóricas a respeito dessa
previsão já estão relativamente uniformizadas. O entendimento majoritário é no
sentido de que o inciso I do artigo 124 do CTN regula a relação entre pessoas que

66. Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18 ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 328.
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já ocupam o polo passivo da obrigação tributária, ou seja, que já estão obrigadas
ao pagamento do tributo.67 Nesse sentido, referido dispositivo não cria nova
responsabilidade tributária, mas apenas prevê que uma das hipóteses na qual a
responsabilidade, previamente existente, será solidária.68
Trata-se, em outras palavras, de uma facilidade conferida às autoridades fiscais,
que poderão cobrar o total da dívida tributária de todos os devedores coobrigados,
sem que seja necessário questionar qual a parte do débito que compete a cada
devedor individualmente.69 Assim, quando duas ou mais pessoas praticarem o
fato gerador da obrigação tributária (já sendo, portanto, contribuintes), qualquer
uma poderá ser cobrada, sem beneficio de ordem, pela divida inteira.
Os principais opositores ao entendimento descrito acima são as próprias
autoridades fiscais, em especial o fisco federal. Tomando como base a linha
seguida em diversas autuações, é possível afirmar que as autoridades fiscais
consideram o inciso I do artigo 124 do CTN como uma hipótese de imputação
de responsabilidade tributária a terceiros.70 Por esse raciocínio, pode-se criar
nova responsabilidade e exigir de pessoa que não é contribuinte, mas que possui
algum tipo de interesse comum, o pagamento do tributo.
Ainda que esse entendimento, a nosso ver, não guarde qualquer relação com
a regra do artigo 124, inciso I, do CTN e seja contrária à intepretação adotada
pela maior parte da doutrina, é curioso notar que os tribunais administrativos
federais admitem, de forma relativamente uniforme, que esse dispositivo crie
nova responsabilidade para terceiros interessados, e não somente regule a
responsabilidade daqueles que já eram coobrigados.
Partindo dessa premissa – por si só questionável – as discussões em âmbito
administrativo acerca do inciso I do artigo 124 do CTN giram em torno de qual
seria o significado da vaga e imprecisa expressão “interesse comum na situação
que constitua fato gerador da obrigação principal”. De modo geral, são dois os
entendimentos discutidos.
O primeiro, amplamente defendido pelas autoridades fiscais, considera que
o interesse comum é aquele de natureza econômica: basta que o terceiro obtenha
alguma vantagem ou benefício econômico a partir da situação que constitua
fato gerador e será possível obrigá-lo ao pagamento do tributo. Chegando ao
67. Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7ª. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 581.
68. Cf. COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário – Constituição e Código Tributário
Nacional. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 218.

extremo, considera-se que o interesse comum econômico abrange até mesmo
os casos em que o terceiro, apesar de não ter relação direta com o fato gerador,
colaborou para que o tributo devido não fosse recolhido e disso se beneficiou,
pretendendo a responsabilização solidária, por exemplo, em casos de supostas
simulações ou fraudes em conluio.
Também a título exemplificativo, argumenta-se que pessoas jurídicas de um
mesmo grupo econômico poderiam ser responsabilizadas solidariamente pelo
imposto de renda devido por uma das empresas, uma vez o lucro que deu causa
à tributação gerou benefícios para todas as demais.
Nesse sentido, não é demais cogitar que o administrador de fundo de
investimento seja solidariamente responsabilizado pelos tributos devidos pelo
fundo, considerando que o administrador poderá obter proveitos econômicos
a partir das atividades desempenhadas e dos resultados que forem obtidos,
caracterizando, por essa concepção, o seu interesse comum. Não entendemos
seja possível sustentar tal posição.
O segundo entendimento, por sua vez, considera que o interesse comum
do inciso I do artigo 124 do CTN deve ter natureza jurídica, e não meramente
econômica. Assim, não basta que o terceiro obtenha algum benefício econômico
com uma operação da qual decorre determinada obrigação tributária.71 É preciso
que o terceiro tenha praticado, ao lado do contribuinte, o fato gerador do
tributo. Esse entendimento pressupõe, portanto, que o terceiro que se pretende
responsabilizar ocupe o mesmo polo da relação jurídica que implica tributação.72
Assim, não é porque uma pessoa jurídica tem interesse coincidente quanto
aos lucros auferidos por integrante do seu grupo econômico que haverá,
necessariamente, responsabilidade solidária quanto ao imposto de renda devido.73
A título exemplificativo, é possível cogitar de solidariedade se fosse demonstrado
pela fiscalização que houve confusão patrimonial no grupo econômico e que
a pessoa jurídica a ser responsabilizada foi quem, na verdade, auferiu o lucro
sujeito à tributação. Nessa hipótese, ambas as empresas ocupam o mesmo polo
da relação jurídica e teriam praticado, em conjunto, o fato gerador do imposto
de renda (de modo simplificado, apurar lucros).
Retomando o exemplo referente ao administrador de fundo de investimento, a
71. Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. op. cit. pp. 328-329.

69. Cf. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 342.

72. Cf. NEDER, Marcos Vinícius. Responsabilidade solidária e lançamento fiscal. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira. Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2011, vol. 15, pp. 271291. apud SCHOUERI, Luís Eduardo. op. cit. pp. 580-581.

70. Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008,
p. 146.

73. Esse, inclusive, é o entendimento firmado pelo STJ, cf. AgRg no REsp nº 1.102.894, AgRg no Ag
nº1.055.860, REsp nº 834.044, REsp nº 1.001.450.
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opção pelo interesse comum jurídico torna menos intuitiva a sua responsabilização,
já que os ganhos econômicos decorrentes da atividade do fundo não são suficientes
à sua configuração.
Feitas essas considerações, é interessante destacar a jurisprudência do CARF,
instância máxima no contencioso administrativo fiscal em âmbito federal, quanto
ao conceito de interesse econômico (econômico ou jurídico).
Considerando os acórdãos do CARF proferidos a partir de dezembro de
2015, nota-se clara preponderância do conceito jurídico do interesse comum
em relação ao conceito econômico. É o que ocorreu, por exemplo, no Acórdão
nº 2301-004.800 e no Acórdão nº 9303-004.242, abaixo indicados:
“(...) A aplicação da responsabilidade passiva solidária, contida no art. 124, I,
do CTN, exige a presença de interesse jurídico comum, ou seja, que as pessoas
sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador.
O mero interesse econômico entre tais sujeitos - ou mesmo o interesse jurídico
reflexo, oriundo de outra relação jurídica - afasta a aplicação do mencionado
dispositivo legal. (...)”74
“(...) O interesse comum a ensejar a responsabilização solidária, constante do
artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, deve ser o interesse jurídico,
estando as partes no mesmo pólo da relação obrigacional, situação inocorrente
no presente caso. (...)”75
Dessa forma, ainda que a jurisprudência administrativa admita que o inciso
I do artigo 124 do CTN seja utilizado para imputar responsabilidade solidária
a terceiros – o que consideramos não ser compatível com a sua previsão legal
–,tem prevalecido o entendimento mais criterioso, de que esse dispositivo
somente será aplicado se o terceiro tinha interesse comum jurídico, ou seja,
praticou, conjuntamente e no mesmo polo da relação jurídica em que figurar o
contribuinte, o fato gerador do tributo.
Da breve análise feita neste texto e com base na nossa experiência em
casos concretos, entendemos que a responsabilidade tributária atribuída a
administradores de fundos de investimentos podem ser questionadas tanto da
perspectiva teórica, focada no artigo 124, inciso I, e demais dispositivos do CTN
invocados pela fiscalização, quanto da perspectiva prática, isto é, na demonstração
de contradições e incoerências na construção do auto de infração caso a caso.
74. Acórdão nº2301-004.800, CARF, Segunda Seção de Julgamento, 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária,
de 17 de agosto de 2016.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS
ADMINISTRADORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES – ARTIGO 134, III, DO CTN
Recentemente, a RFB tem direcionado especial atenção à fiscalização de
operações envolvendo FIP, notadamente aquelas que implicam a transferência
de ativos para terceiros, como, por exemplo, a alienação direta de participações
societárias ou a incorporação de ações por meio da qual o FIP recebe ações em
substituição de outras que detinha.
Dentro deste contexto, na hipótese em que as autoridades fiscais questionam
as transações – na forma e na essência – tem havido a inclusão de administradores
de FIP no polo passivo, na condição de responsável solidário, sob os mais variados
– e equivocados – fundamentos jurídicos. De maneira objetiva, comentaremos
a atribuição de responsabilidade com base no artigo 134, inciso III, do CTN,
segundo o qual nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este,
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os
administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes.
Numa primeira leitura, é intuitivo supor que a avaliação sobre a validade
jurídica da atribuição de responsabilidade solidária aos administradores de FIP
depende de sua qualificação como “administradores de bens de terceiros”. Embora
se trate de discussão interessante e que pode levar à conclusão inequívoca de que
não se enquadram na referida qualificação jurídica, a improcedência da inclusão
no polo passivo decorre de incompreensões evidentes sobre o sentido e alcance
da própria responsabilidade que o artigo 134 do CTN veicula.
De fato, apesar de tal artigo utilizar o termo “solidariamente”, há um claro
e primeiro pressuposto para a sua aplicação: a impossibilidade econômica de
cumprimento da obrigação pelo contribuinte. Se é necessária verificação prévia das
condições econômicas do contribuinte para fazer frente ao débito, para, somente
depois, investir-se contra o responsável, estamos diante de responsabilidade
subsidiária.
O emprego do termo que alude à solidariedade, tecnicamente imprecisa,
parece ser justificado pela intenção do legislador de manter ambos – contribuinte
e responsável – no polo passivo, especialmente pelo fato de que a impossibilidade
econômica não é, necessariamente, duradoura e permanente, de tal modo que,
estando o contribuinte apto a quitar o débito, elimina-se a responsabilidade.
Portanto, comporta-se, neste caso, benefício de ordem.

75. Acórdão nº2301-004.800, CARF, Câmara Superior de Recurso Fiscais, de 13 de setembro de 2016.
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Ao analisar o artigo 134 do CTN, o STJ se manifestou no sentido de que,
de fato, o pretendido alcance do termo pelo legislador é o de responsabilidade
subsidiária, entendendo que o instituto da solidariedade não é compatível com o
benefício de ordem ou de exclusão. É esse também o entendimento de Leandro
Paulsen, que exemplifica a responsabilidade subsidiária com o artigo 134 do CTN,
explicando hipótese “quando se tenha de exigir primeiramente do contribuinte
e, apenas no caso de frustração, do responsável”.

A bem da verdade, a discussão sobre a qualificação da atividade do
administrador de FIP se revela desnecessária, e tal constatação, antes de negar a
sua relevância, é confirmada pelos termos em que as autuações são construídas.
Normalmente, o trabalho das autoridades fiscais foca na desconsideração da
existência do FIP, qualificando-o como mero veículo utilizado com vistas à
supressão/diferimento de tributos devidos pelo verdadeiro contribuinte (cotista
do FIP: pessoa física ou jurídica).

Trata-se de impossibilidade econômica que impede seja o tributo normalmente
adimplido pelo contribuinte, e que é constatada, evidentemente, no processo
executivo de cobrança do débito. Tal pressuposto nos conduz à primeira e
inequívoca conclusão de que não seria o processo administrativo fiscal o ambiente
adequado à constatação de impossibilidade econômica do contribuinte, e, mais
especificamente, incluir, desde logo, aquele que se reputa responsável subsidiário.
Esta constatação seria suficiente para afastar a responsabilidade do administrador
de FIP que tenha sido incluído com base no artigo 134, inciso III, do CTN.

Não entraremos na análise sobre os elementos apontados pela fiscalização
e a sua impertinência ou impropriedade jurídica, mas uma observação nos
parece relevante: se o FIP, sob a ótica da fiscalização tributária, não existia,
de modo que o evento de alienação que deu origem ao suposto tributo devido
foi praticado por uma terceira pessoa (cotista do FIP), há mais um obstáculo
insuperável à aplicação do artigo 134 do CTN: ainda que se considere – apenas
por hipótese - que o administrador de FIP é administrador de bens de terceiros,
a responsabilidade deste estaria restrita aos débitos do próprio FIP (depois de
verificados os pressupostos já mencionados: impossibilidade econômica do FIP
e atuação culposa do administrador).

Além disso, a presença de outro pressuposto para aplicação do dispositivo
legal sob análise é indispensável: a atuação culposa do responsável para que a
impossibilidade econômica do contribuinte fosse configurada. Deve haver uma
relação comprovada entre o surgimento da obrigação tributária e o comportamento
– comissivo ou omissivo – da pessoa indicada como responsável no artigo 134
do CTN. De fato, nas palavras do Professor Luís Eduardo Schoueri, a norma
não deve ser entendida “no sentido de tornar as pessoas arroladas responsáveis
por qualquer tributo devido; é necessário que uma ação ou omissão dessas pessoas
tenha o efeito de gerar a impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo sujeito passivo originário”.
Entretanto, a despeito da exigência legal da presença dos dois pressupostos
mencionados, não se verifica, nos autos de infrações recentes, dedicação das
autoridades fiscais ao cumprimento da verificação obrigatória (i) da impossibilidade
econômica do contribuinte (o que deve ser constatada mediante competente e
regular processo executivo fiscal, ainda que através de processo administrativo
incidental – e não em sede administrativa originária) e (ii) de eventuais atos
culposos dos administradores do FIP que levaram à insolvência econômica,
mesmo que momentânea.
A própria configuração de que o administrador de FIP seja administrador
de bens de terceiros merece ressalvas. A sua atuação mais se assemelha à de
administradores de empresas, que foram deliberadamente excluídos do rol do artigo
134 do CTN. Teoricamente, a responsabilidade de administradores de bens de
terceiros recai sobre e mandatários e gestores de negócios, atividades disciplinadas,
respectivamente, nos artigos 653 a 666 e artigos 861 a 875 do Código Civil.
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Obviamente, a análise deve ser feita caso a caso, mas, a se admitir a tese
fazendária de inexistência do FIP, quer nos parecer que desaparece qualquer
ligação possível e pertinente entre a atuação do administrador do FIP, que é
entidade juridicamente apta a representar centro de imputação de direitos e
obrigações, e débitos que eventualmente não sejam quitados por seus cotistas.
Eventual desconsideração da existência do FIP, perante as autoridades fiscais
e levadas a efeito de maneira unilateral, não tem o condão de transbordar os
limites da área tributária e implicar a sua negação da perspectiva civil, comercial
e/ou regulatória. Basta ver que o entendimento da RFB, sujeito ao contraditório
e à ampla defesa, e passível de afastamento na esfera administrativa ou judicial,
não interfere nas relações jurídicas mantidas pelo FIP e na sua conformação aos
requisitos legais que regulam a sua existência e funcionamento.
Em conclusão, é seguro afirmar que a atribuição de responsabilidade a
administradores de FIP com base no artigo 134, inciso III, do CTN, quando da
lavratura do auto de infração tendente a exigir supostos débitos devidos por seus
cotistas, encontra obstáculos insuperáveis do ponto de vista jurídico, pressupondo
(i) a impossibilidade econômica do contribuinte para fazer frente aos débitos
(responsabilidade subsidiária, portanto) e (ii) atos culposos praticados – ou
omissão deliberada – da pessoa indicada como responsável e que possua íntima
relação de causa e efeito com a aludida impossibilidade econômica. De mais a
mais, constata-se que, na prática, a construção dos autos de infração carrega em
si inconsistência e contradição na aplicação do artigo 134, inciso III, do CTN a
administradores de FIP.
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