PAR A: SIN
DE: GIE
Assunto:

MEMO /C VM/SIN/Nº 085 /2014
DATA: 18/11/2014
R e núncia do Adm inistrador do FIP BC SUL VER AX C INC O PLATINUM e do FIP BC SUL VER AX EQ UITY 1 –
Proce sso C VM N° R J-2013-11788

Se nhor Supe rinte nde nte ,
A VER AX SER VIÇ O S FINANC EIR O S LTDA. (“Ve rax ” ou “Adm inistrador”) re que r autorização de sta C VM
para liquidar ante cipadam e nte o FUNDO DE INVESTIMENTO EM PAR TIC IPAÇ Õ ES BC SUL VER AX C INC O PLATINUM,
inscrito no C NPJ/MF sob o n° 07.115.038/0001-59 (“FIP Platinum ”), e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PAR TIC IPAÇ Õ ES BC SUL VER AX EQ UITY 1 (“FIP Equity”), inscrito no C NPJ/MF sob o n° 07.115.026/0001-24, pe dido
fundam e ntado nos artigos 11 e 13, am bos da Instrução C VM n° 391/03.
Art. 11. O adm inistrador pode rá re nunciar à adm inistração do fundo, m e diante aviso pré vio de no
m ínim o 60 (se sse nta) dias, e nde re çado a cada cotista e à C VM.
(...)
Art. 13. Nas hipóte se s de re núncia ou de scre de nciam e nto, ficará o adm inistrador obrigado a
convocar, im e diatam e nte , a asse m ble ia ge ral para e le ge r se u substituto, a se re alizar no prazo de
até 10 (de z) dias, se ndo tam bé m facultado aos cotistas que de te nham ao m e nos 5% (cinco por
ce nto) das cotas e m itidas, e m qualque r caso, ou à C VM, nos casos de de scre de nciam e nto, a
convocação da asse m ble ia ge ral.
§1 o No caso de re núncia, o adm inistrador de ve rá pe rm ane ce r no e x e rcício de suas funçõe s até sua
efetiva substituição. (grifo nosso)
Diante da ale gação de im possibilidade e m continuar a e x e rce r suas atividade s nos Fundos, a
Ve rax solicita se u de sligam e nto das funçõe s de Adm inistrador e , te ndo e m vista a inviabilidade de e ncontrar
substitutos para pre stare m tais se rviços, re que r, e m se guida, liquidá-los ante cipadam e nte .
I)

O s Fundos

O s Fundos foram constituídos sob a form a de condom ínio fe chado, na data de 13 de junho de
2005, com prazo de duração de até 10 anos, prorrogáve is por m ais 5 (cinco) anos. O ge stor das carte iras é o
próprio adm inistrador, e se u auditor é C rowe Horwath Be ndorayte s & C ia Auditore s Inde pe nde nte s.
Se gundo o Adm inistrador, “os recursos obtidos com a colocação pública das cotas dos Fundos foram
destinados exclusivamente à aquisição de debêntures conversíveis em ações da Patrimonial Maragato S.A. (“Debêntures” e
“Companhia Investida”, respectivamente). As Debêntures, incluindo principal e juros, vencem em 2015”.
Vale de stacar que os acionistas controladore s da C om panhia Inve stida são Luiz O távio Índio da
C osta e Luis Fe lippe Índio da C osta, e que am bos e ram sócios do Adm inistrador, à é poca dos inve stim e ntos dos
Fundos na C om panhia Inve stida. Ade m ais, à m e sm a é poca, Luis O távio Índio da C osta e ra dire tor-re sponsáve l pe la
ge stão da carte ira de inve stim e ntos do Adm inistrador, nos te rm os da Instrução C VM n° 306/99.
Em face da e vide nte situação de conflito de inte re sse s, a VER AX re alizou consulta form al, nos
te rm os do §3º do artigo 16 da Instrução 391/03 e dos R e gulam e ntos, no m om e nto de subscrição de cotas no
m e rcado prim ário pe los cotistas, na qual inform ou sobre a re lação e ntre os sócios do Adm inistrador e a C om panhia
Inve stida. Tal situação se rá analisada poste riorm e nte .
Te ndo e m vista a de cre tação do re gim e de adm inistração e spe cial te m porária (“R AET”) do Banco
C ruze iro do Sul S.A., a C ruze iro do Sul S.A. DTVM, atualm e nte e m liquidação e x trajudicial, e stá im pe dida de pre star
os se rviços de custódia, controladoria e e scrituração aos Fundos. Diante disso, o Adm inistrador te ntou, se m suce sso,
contratar outros pre stadore s de tais se rviços para os Fundos.
C om o os Fundos possue m atualm e nte e se m pre possuíram ape nas e tão som e nte , e m sua
carte ira, de bê nture s subordinadas de e m issão da Patrim onial Maragato S.A. (“C om panhia Inve stida”), se gundo a
Ve rax , a contratação de um novo custodiante não agre garia ne nhum a prote ção ou outro be ne fício aos Fundos e aos
cotistas.
Face ao e x posto, o Adm inistrador convocou Asse m ble ia Ge ral de C otistas dos Fundos para, e ntre
outros assuntos, de libe rar sobre a contratação de novo custodiante . Ne ssa asse m ble ia, re alizada e m 09/11/2012,
foi de libe rado, por unanim idade dos cotistas pre se nte s, que o Adm inistrador de ve ria assum ir as funçõe s de
e scrituração e controladoria dos Fundos, caso fosse autorizado pe la C VM. Por isso, o Adm inistrador, no âm bito do
Proce sso n° R J-2012-14821, ple ite ava, junto à C VM, à é poca, a dispe nsa de contratação de custodiante para os
Fundos.
Alé m disso, no âm bito do Proce sso C VM N° R J-2014-3174, com base nos fundam e ntos já citados, o
Adm inistrador pe diu tam bé m a dispe nsa do e nvio das inform açõe s pe riódicas dos Fundos, e x igidas por força do
disposto no artigo 32 da IC VM n° 391/03, de sde a data de re núncia da C ruze iro do Sul S.A. DTVM até a pre se nte
data.
Foi re alizada asse m ble ia ge ral de cotistas dos Fundos, e m 30 de julho de 2012, que foi continuada
e m 09 de agosto de 2012 e de 29 de agosto de 2012, na qual foi de libe rada a constituição de um com itê (“C om itê
dos C otistas”) para organizar os trabalhos e m de fe sa dos inte re sse s dos cotistas.
Entre os trabalhos da asse m ble ia m e ncionada acim a, os cotistas titulare s de aprox im adam e nte
65,78% (se sse nta e cinco inte iros e se te nta e oito ce nté sim os por ce nto) das cotas e m itidas pe lo FIP Platinum e
38,27% (trinta e oito inte iros e vinte e se te ce nté sim os por ce nto) das cotas e m itidas pe lo FIP Equity[1] criaram a

“Associação dos Inve stidore s do Banco C ruze iro do Sul, dos Fundos de Inve stim e nto e m Participaçõe s FIP BC SUL
Ve rax C inco Platinum e FIP BC SUL Ve rax Equity 1 (“Associação”), constituída para de fe sa dos inte re sse s dos
associados re lativos aos Fundos, com asse ssoria jurídica do e scritório de advocacia Souza, C e scon, Barrie u e Fle sch
Advogados (“SC BF”).
Se gundo o Adm inistrador, após a de cre tação do R AET do Banco C ruze iro do Sul, foi contratada a
PP&C Auditore s Inde pe nde nte s (“PP&C ”), de vidam e nte re gistrada na C VM, para re visar os proce dim e ntos de
auditoria re alizados pe la Horwath, Be ndorayte s, Aize nm am & C ia (auditore s inde pe nde nte s da C om panhia
Inve stida), para fins de constatação da re al situação patrim onial da C om panhia Inve stida.
No e ntanto, ape sar das solicitaçõe s do Adm inistrador, a C om panhia Inve stida e a Horwarth não
apre se ntaram os docum e ntos ne ce ssários para a re visão da auditoria, te ndo, e ntão, o Adm inistrador ajuizado ação
caute lar de e x ibição de docum e ntos para tanto, com asse ssoria jurídica do SC BF, conform e de te rm inação da
Associação.
Ape sar da conte stação apre se ntada à Horwarth, e m se de de conte stação da Ação de Ex ibição de
Docum e ntos, a PP&C concluiu, e m 12 de junho de 2013, que “a documentação recebida é insuficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos e não permite a adequada conclusão quanto à aplicação dos procedimentos previamente
acordados.”
II)

Manife stação do Adm inistrador

O Adm inistrador asse ve ra que e stá im possibilitado de dar continuidade a atividade s pre stadas aos
Fundos, ale gando os se guinte s fatos:
o “Os Fundos não possuem recursos para honrar com suas obrigações, tais como pagamento dos prestadores de
serviços – o próprio Administrador, custodiante, escriturador e auditor independente -, e demais despesas
ordinárias – taxa de fiscalização CVM, publicação de fatos relevantes, realização de assembleias gerais de
cotitas e medidas para reaver os créditos oriundos das Debêntures”;
o “Os serviços de custódia, controladoria e escrituração dos Fundos eram prestados pela Cruzeiro do Sul S.A.
DTVM, sociedade também afetada pela decretação do RAET do Banco Cruzeiro do Sul, atualmente em
processo de liquidação extrajudicial, o que impossibilitou que continuasse a prestar tais serviços aos
Fundos”. Portanto, “não há atualmente instituição responsável pela custódia dos ativos integrantes das
carteiras dos Fundos e escrituração de suas cotas, pois o Administrador não possui o devido credenciamento
para tanto e não existem interessados em assumir tais funções, estando os Fundos em situação irregular
nos termos da regulamentação aplicável”.
o “O comitê de cotistas dos Fundos tem criado dificuldades para o exercício da atividade do Administrador,
sempre questionando qualquer medida tomada”;
o
“A Associação colocou o Administrador em evidente situação de conflito de interesses, devendo ora
representar os interesses dos cotistas dos Fundos – tanto judicialmente na Ação de Exibição de
Documentos, quanto extrajudicialmente -, ora se defender de parte dos cotistas dos Fundos na Ação
Indenizatória proposta pela Associação, sendo ambas as ações patrocinadas pelos mesmos advogados”;
o “As demonstrações financeiras dos Fundos relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 até
presente momento não foram elaboradas e nem aprovadas, uma vez que a Companhia Investida deixou de
apresentar suas demonstrações financeiras auditadas, e não foi possível ao Administrador obter as
informações necessárias da Companhia Investida, mesmo após a propositura da Ação de Exibição de
Documentos”;
o “O Administrador e os próprios cotistas entre si têm manifestado reiterada divergência com relação à
condução das medidas necessárias à obtenção das informações e documentos da Companhia Investida, bem
como à cobrança do crédito representado pelas Debêntures”; e
o “Há evidente quebra de confiança dos cotistas, especialmente aqueles membros da Associação, em relação à
Administradora e à sua atuação na defesa dos interesses dos Fundos”;
Em face dos argum e ntos e x postos, a VER AX publicou fato re le vante e m 08/04/2013, com unicando
que (i) e stava re nunciando à adm inistração dos Fundos, nos te rm os do artigo 11 da IC VM n°391 e (ii) iria convocar
um a asse m ble ia ge ral de cotistas dos Fundos, para e le ição de se u substituto, nos te rm os do artigo 13 da IC VM n
°391.
Por m e io de consulta form al, e m 16 de abril de 2013, o Adm inistrador convocou asse m ble ia ge ral
de cotistas dos Fundos, para de libe rar sobre (i) a liquidação dos Fundos, e dação e m pagam e nto aos cotistas dos
ativos inte grante s da carte ira dos Fundos, na proporção do núm e ro de cotas de tidas por cada cotista; ou (ii) caso
não fosse aprovada a liquidação, de ve ria se r nom e ada, pe los cotistas, nova instituição adm inistradora para os
Fundos, m e diante e ncam inham e nto pe los cotistas, de proposta incondicionada e e m vigor da instituição
de vidam e nte habilitada junto à C VM para assum ir a adm inistração dos Fundos.
Te rm inado o prazo para re sposta da consulta form al, e m 15 de m aio de 2013, re fe re nte à
asse m ble ia ge ral de cotistas dos Fundos, não foi obtido o quórum de m aioria qualificada ne ce ssário para aprovar a
liquidação dos Fundos, be m com o o Adm inistrador não re ce be u qualque r proposta de instituição de vidam e nte
habilitada junto à C VM para assum ir a adm inistração dos Fundos. Alé m disso, o Adm inistrador foi notificado, pe la
Associação, com intuito de suspe nde r a consulta form al, be m com o e sclare ce r inform açõe s que e sta julgava
ne ce ssárias para re alização da Asse m ble ia Ge ral. O Adm inistrador as re sponde u da se guinte m ane ira:
(a)

“Demonstrações financeiras dos Fundos durante o ano de 2012. Tais informações deveriam ser disponibilizadas
até abril de 2013”.
“Apesar da falta de recursos disponíveis dos FIPs, a Verax arcou com todos os custos relativos à auditoria
independente para a realização da análise das demonstrações financeiras. Quanto a isso, informamos que a Verax
permanece no aguardo do recebimento, por parte dos auditores contratados pelo Fundo, do relatório das
demonstrações financeiras e do parecer da auditoria, quando então disponibilizará a todos os cotistas e no próprio site
da CVM”.

(b)

“Resultados da auditoria nos Fundos e Maragato que teria contratada pela Verax após a declaração da RAET,

conforme informações prestadas durante as Assembleias Gerais”.
“Apesar da contratação, pela Verax, de auditores independentes para a análise da documentação apresentada pela
Horwath, Bendoraytes, Aizenman & Cia. (a “Bendoraytes”), esta ainda não se mostrou suficiente para que os
auditores pudessem emitir um parecer conclusivo, razão pela qual se faz extremamente importante a continuidade da
Ação de Exibição de Documentos n° 583.00.2012.180494-4 (a “Ação de Exibição de Documentos”), para que novos
elementos e materiais sejam obtidos”.
“Por esta, como já mencionado em notificações anteriores, sempre ressaltamos a extrema importância quanto à
pronta divulgação à Verax, por parte do comitê e dos advogados contratados, de toda a documentação e informação
produzida na Ação de Exibição de Documentos”.
“Quanto a este ponto, em prol dos quotistas e de acordo com nosso dever fiduciário, lembramos a todos da nossa
correspondência datada de 05.04.20013, enviada a este Comitê, em que apresentamos nossas sugestões de
questionamentos a serem encaminhados à Bendoraytes na Ação de Exibição no tocante às informações e documentos
juntados ao processo, sem haver qualquer resposta deste Comitê quanto à utilização das informações e/ou as
medidas a serem tomadas”.
(c)

“Qual será o destino dos ativos da Patrimonial Maragato atualmente administrado também pela Verax, tais
como as cotas do Fundo VERAX FIM LP”?
“Quanto a este ponto, imaginamos que a pergunta seja referente ao fundo VERAX I FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO LONGO PRAZO – CREDITO PRIVADO, administrado pela Verax. Supondo que sim, informamos que o
fundo encontra-se em regular funcionamento, conforme se verifica do próprio site da CVM”.
“Porém, tendo em vista o bloqueio judicial do saldo de qualquer espécie de investimento existente em nome da
Patrimonial Maragato S.A., consequentemente as cotas por ela detidas no fundo em comento também se encontram
bloqueadas, razão pela qual permanecerão desta forma até nova manifestação judicial”.

(d)

“Como é de inteiro conhecimento da Verax, inúmeras quotas dos Fundos são de propriedade da Família Indio da
Costa, da própria Patrimonial Maragato e de partes relacionadas com o Grupo Cruzeiro do Sul, utilizadas
fraudulentamente para dar liquidez aos Fundos, conforme consta no inquérito policial e na denuncia do Ministério
Publico? Como serão consideradas tais quotas na hipótese de liquidação dos Fundos? As debêntures também serão
distribuídas para tais pessoas, corroborando a fraude já verifica?”
“Primeiramente, cumpre esclarecer que o processo de liquidação do fundo, com a sua consequente entrega em ativos,
deve ser realizado de forma proporcional a quantidade de cotas detidas por cada cotista no fundo, de acordo com o
rito estabelecido pela legislação em vigor, sendo tais ativos entregues na data a ser informada pela Administradora”.
“Os cotistas que estiverem com suas cotas bloqueadas judicialmente, a exemplo da própria Patrimonial Maragato
S.A., será realizada a consignação em juízo criminal, cabendo apenas e tão somente ao juiz determinar os
procedimentos cabíveis ao caso”.
Q uanto à conce ntração de cotas dos Fundos, o Adm inistrador re ssalta que :
·

de um total de 202 cotistas do FIP Platinum , (i) 129 cotistas, titulare s de 58,22%
(cinque nta e oito inte iros e vinte e dois ce nté sim os por ce nto) das cotas, são m e m bros
da Associação, e portanto pode m se r conside rados com o um único cotista, (ii) 11
cotistas, titulare s de 7,95% (se te inte iros e nove nta e cinco ce nté sim os por ce nto) das
cotas, são m e m bros da Associação de De fe sa e Prote ção às Vítim as do Banco C ruze iro do
Sul, do FIPBC SUL Ve rax C inco Platinum – ADPVBC SUL, e portanto pode m se r
conside rados com o um único cotista, e (iii) 6 cotistas, titulare s de 11,49% (onze inte iros
e quare nta e nove ce nté sim os por ce nto) das cotas, inte gram o grupo form ado pe los Srs.
Luis O ctávio Índio da C osta, Luis Fe lippe Índio da C osta, a própria C om panhia Inve stida
e outras e m pre sas conflitadas, os quais e stão suje itos ao bloque io de be ns e m razão da
de te rm inação do Banco C e ntral; e

·

de um total de 104 cotistas do FIP Equity, 67 cotistas, titulare s de 15,29% (quinze inte iros
e vinte e nove ce nté sim os por ce nto) das cotas, são m e m bros da Associação, e portanto
pode m se r conside rados com o um único cotista, (ii) e dos de m ais, 7 cotistas, titulare s de
60,05% (se sse nta inte iros e cinco ce nté sim os por ce nto) das cotas, inte gram o grupo
form ado pe los Srs. Luis O ctávio Índio da C osta, Luis Fe lippe Índio da C osta, a própria
C om panhia Inve stida e outras e m pre sas conflitadas, os quais e stão suje itos ao bloque io
de be ns e m razão de de te rm inação do Banco C e ntral.

O u se ja, para o Adm inistrador, um a parte conside ráve l dos cotistas e ncontra-se organizada por
m e io de duas associaçõe s, as quais possue m asse ssoria jurídica própria, e cujos m e m bros tê m se m anife stado de
form a uníssona nas asse m ble ias de cotistas e pe rante o pode r judiciário, e outra parte significativa é form ada por
pe ssoas ligadas à C om panhia Inve stida, incluindo a própria C om panhia Inve stida e se us sócios.
C om o a re lação de fidúcia e ntre o Adm inistrador e os cotistas e stá irre m e diave lm e nte te rm inada e
já transcorre ram m ais de 90 (nove nta) dias, de sde a data da re núncia apre se ntada pe lo Adm inistrador, e ste re que r
que se ja autorizada por e sta D. Autarquia, e m caráte r de urgê ncia, a im e diata liquidação dos Fundos.
C aso se ja de fe rida a liquidação dos Fundos, os ativos das carte iras dos Fundos se rão e ntre gue s
aos cotistas, na e x ata proporção das cotas de tidas, conform e notificação a se r e nviada à C om panhia Inve stida pe lo
Adm inistrador, para que se re gistre no Livro de R e gistro de De bê nture s Nom inativas da C om panhia a posição dos
cotistas com o de be nturistas.
R e lativam e nte , aos cotistas cujos be ns e ncontram -se indisponíve is, nos te rm os do O fício do Banco

C e ntral, suas cotas se rão de positadas pe rante o juízo com pe te nte , nos te rm os da le gislação proce ssual e m vigor.
III)

Manife stação do C om itê de C otistas dos Fundos

Q uando tom ou ciê ncia da inte nção da Ve rax e m re alizar a m e ncionada Asse m ble ia, por m e io da
consulta form al, o C om itê de C otistas dos Fundos a notificou a fim de (i) suspe nde r im e diatam e nte o proce dim e nto
de consulta form al, (ii) disponibilizar as m e ncionadas inform açõe s im pre scindíve is ao conhe cim e nto dos cotistas, e
(iii) convocar asse m ble ia pre se ncial para que os cotistas possam discutir e de libe rar sobre a liquidação dos Fundos.
O C om itê ale ga que “até a data limite para a apresentação do voto da consulta formal, os cotistas não
receberam informações relevantes e imprescindíveis para deliberação da matéria – e pior, até o momento ainda não receberam
tais informações”.
Alé m disso, o C om itê de te ctou vícios na convocação da Asse m ble ia, ao privile giar a adoção da
consulta e m de trim e nto da convocação da asse m ble ia pre se ncial, base ado nos se guinte s argum e ntos:
(i)

Pre se ncialm e nte , a Ve rax pode ria pre star e sclare cim e ntos ne ce ssários sobre os Fundos e a
form a de liquidação;

(ii)

O s cotistas não tê m condiçõe s té cnicas ou inform açõe s suficie nte s para o e x e rcício do voto;

(iii)

As inform açõe s e docum e ntos solicitados pe lo C om itê , na notificação datada de 29.04.2013,
be m com o pe los cotistas nas m anife staçõe s à consulta form al, não foram provide nciados
pe la Ve rax ;

Alé m disso, o C om itê inform a que discorda da m e todologia proposta pe la Ve rax quanto à
liquidação dos Fundos. Ele propõe que a liquidação dos Fundos de ve ocorre r, m e diante a im posição de
re sponsabilidade dos e nvolvidos:
(a)

Im posição pe la C VM de re sponsabilidade pe los pre juízos dos inve stidore s/quotistas, às se guinte s
pe ssoas:
·
·
·
·

(b)

Banco C ruze iro do Sul e C ruze iro do Sul DTVM, fiscalizados por e ssa autarquia nos te rm os
do art. 1°, I e II, da le i 6.385/1976, a se re m re sponsabilizadas com base no art. 56 da
Instrução C VM 400.
Ve rax , fiscalizada por e ssa autarquia nos te rm os do art. 1°, VI, da Le i 6.385/1976, a se r
re sponsabilizada com base no § 3° do art. 9°, e art. 14 da Instrução C VM n° 391/2003, e
art.17 da Instrução C VM 306/1999;
Maragato, fiscalizada por e ssa autarquia nos te rm os do art. 1°, I, e § 2° do art. 2°, am bos
da le i 6.385/1976, a se r re sponsabilizada nos te rm os do art. 4°, IV, a, b, e V, da le i
6.385/19876;
Luis Fe lippe e Luis O ctávio Índio da C osta, fiscalizados e re sponsabilizados com o
adm inistradore s do BC Sul, DTVM, Ve rax e Maragato, nos te rm os do § 2° do art. 2°, da Le i
6.385/1976, e nos arts. 56-A, 56-B e 56-C , da Instrução C VM 400/2003;

A liquidação dos Fundos de ve rá se r re alizada pe lo liquidante do Banco C ruze iro do Sul, e m conjunto
com a própria liquidação do Banco C ruze iro do Sul, de te rm inando-se ao liquidante a inclusão dos
inve stidore s/cotistas no quadro ge ral de cre dore s do próprio Banco C ruze iro do Sul, nos te rm os do art. 31,
da Le i n° 6.024/1974.

Diante disso, o C om itê aduz que a C VM de ve conside rar que os cotistas dos Fundos são
inve stidore s do próprio Banco C ruze iro do Sul, de te rm inando-se ao atual liquidante do Banco C ruze iro do Sul a
inclusão dos inve stidore s/cotistas dos Fundos, no quadro ge ral de cre dore s do próprio Banco C ruze iro do Sul, na
qualidade de cre dore s quirográficos, conform e autoriza o próprio art. 37, da Le i n° 6.024/74, e x cluindo-se as quotas
de tidas por Maragato, Fam ília Indio da C osta e qualque r outra e m pre sa com re lação dire ta com fraude s pe rpe tradas
e se m pre juízo dos dire itos inde nizatórios de tidos contra os de m ais re sponsáve is.
IV)

Jurisprudê ncia

IV.1) Proce sso C VM n° R J-2011-8089
No âm bito do Proce sso C VM n° R J-2011-8089, a NSG C apital Asse t Manage m e nt S/A (“NSG”)
solicitou a autorização para de sligar-se , unilate ralm e nte , da função de adm inistrador do C ininve st FIP, ple ito
form ulado com base nos arts. 11 e 13 da Instrução C VM n° 391/03.
O C ininve st FIP inve stia e m um a única socie dade – EBC INE, a qual e nfre ntou dificuldade s
finance iras e solicitou re cupe ração judicial, se ndo que a NSG passou a te r dificuldade s para obte r inform açõe s sobre
a adm inistração da EBC INE, e inclusive não haviam sido apre se ntadas as de m onstraçõe s finance iras re fe re nte s ao
ano de 2010.
A NSG apre se ntou os se guinte s m otivos para fundam e ntar o pe dido de liquidação do C ininve st FIP:

·
·
·

Dificuldades para atualizar o cadastro de cotistas, conforme exigido na Instrução CVM nº 301/99 (fls. 39 a 41);
Dificuldades para obter informações sobre a administração da EBCINE (as demonstrações financeiras da companhia
referentes ao exercício de 2010 não foram apresentadas nem publicadas até a presente data, apesar de cobradas pela
NSG – fls. 53 a 55);
Dificuldades na obtenção de informações sobre o pedido de recuperação judicial recentemente apresentado pela
EBCINE, bem como sobre a consequente convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas da EBCINE, a
qual se faz necessária para deliberar sobre o assunto (até o momento a administração da EBCINE não teria
disponibilizado cópia do plano de recuperação judicial, apesar de solicitada; e também não teria convocado a

·
·
·

assembleia geral extraordinária exigida pelo art. 122, IX, da Lei nº 6.404/76, apesar de igualmente requerida para
tanto – fls. 43 e 53 a 55);
Dificuldades para honrar compromissos assumidos pelo fundo perante prestadores de serviços, cujos pagamentos
frequentemente são questionados pelo Comitê de Investimento, expondo o requerente e seus administradores
perante terceiros;
Enfrentamento de questionamentos frequentes de alguns cotistas sobre (i) seus pedidos de informações; (ii) o valor
da taxa de administração do fundo (prevista no próprio Regulamento); e (iii) o valor cobrado por prestadores de
serviços (custodiante, assessores legais, auditor independente, todos de notória credibilidade no mercado); e
Falta de compreensão de certos cotistas sobre suas funções na qualidade de administrador de um FIP, evidenciada
pela ausência do quorum de instalação nas duas últimas assembleias gerais, convocadas pelo deliberar sobre a sua
substituição e sobre as demonstrações financeiras e contas de 2010 (ata às fls. 37).

Fundam e ntando se u ple ito, a NSG se vale do §1º do art. 67 da Instrução C VM nº 409/09, o
qual "expressamente estabelece que, diante de hipótese de renúncia da administradora seguida de sua não substituição pelos
cotistas, cabe à administradora promover a liquidação do fundo".
Art. 67. Nas hipóte se s de re núncia ou de scre de nciam e nto, ficará o adm inistrador obrigado
a convocar im e diatam e nte a asse m blé ia ge ral para e le ge r se u substituto, a se re alizar no
prazo de até 15 (quinze ) dias, se ndo tam bé m facultado aos cotistas que de te nham ao
m e nos 5% (cinco por ce nto) das cotas e m itidas, e m qualque r caso, ou à C VM, nos casos
de de scre de nciam e nto, a convocação da asse m blé ia ge ral.
§1 o No caso de re núncia, o adm inistrador de ve rá pe rm ane ce r no e x e rcício de suas
funçõe s até sua e fe tiva substituição, que de ve rá ocorre r no prazo m áx im o de 30 (trinta)
dias, sob pena de liquidação do fundo pelo administrador. (grifo nosso)
Diante dos argum e ntos e x postos pe la áre a té cnica e pe la NSG, à é poca, o C ole giado autorizou a
liquidação do C ininve st FIP, re ssaltando que :
“Tendo em vista que o §1º do art. 67 da Instrução CVM 409/04, norma promulgada um ano e um
mês após a Instrução CVM 391/03, estabelece um prazo máximo de 30 dias para que o
administrador, após renunciar, permaneça compulsoriamente no exercício de suas funções, a área
técnica entende que, com base no disposto no art. 119-A da Instrução CVM 409/04, seria cabível
a aplicação do §1º do art. 67 da mesma norma ao caso concreto, de modo que, na inexistência de
substitutos para a função, o administrador poderia liquidar o fundo. A área ressaltou, ainda, que
existem documentos no processo que evidenciam como verdadeiras as justificativas do
Requerente para renunciar às funções de administrador e gestor do FIP”.
Inve stlight)

IV.2) Proce sso C VM n° R J-2012-1635 (C lube de Inve stim e ntos dos Em pre gados da Light –

No âm bito do Proce sso C VM n° R J-2012-1635, o Banco Brascan S.A. ("Banco"), na qualidade de
adm inistrador do C lube de Inve stim e ntos dos Em pre gados da Light - Inve stlight ("C lube "), re que re u autorização
para e nce rrar as atividade s do C lube .
O Banco ale gou que não e x istiria m ais inte re sse e conôm ico que justifique a e x istê ncia do clube ,
que ve m se ndo consum ido por de spe sas. Apontou, ainda, que de te rm inadas circunstâncias, nom e adam e nte , a
ausê ncia de pre visão e statutária autorizando o re sgate , a im possibilidade de localizar a grande m aioria dos cotistas
e a falta de pre se nça dos cotistas às asse m ble ias e da im possibilidade da re alização do obje tivo social do C lube ,
não te m pe rm itido ao Banco alte rar o e statuto social do C lube a fim de incluir pre visão sobre hipóte se de re sgate
com pulsório ou proce de r ao e nce rram e nto do C lube .
Para a Supe rinte ndê ncia de R e laçõe s com Inve stidore s Institucionais – SIN, a situação do C lube se
asse m e lha aos pre ce de nte s julgados na re união de 25.10.11 (Procs. R J2006/4535 e R J2010/12741), te ndo e m vista
o tratam e nto proposto pe lo Banco para localizar os cotistas do clube , bastante sim ilar aos pre ce de nte s já julgados, e
que de m onstra pre ocupação e m adotar proce dim e ntos de stinados a re duzir as chance s de pre juízo aos cotistas.
O C ole giado, acom panhando a m anife stação da áre a té cnica, consubstanciada no
Me m o/SIN/GIR /78/2012, de libe rou aprovar a proposta subsidiária apre se ntada, de ve ndo o Banco Brascan S.A.
re nunciar ao cargo de adm inistrador do C lube e adotar os se guinte s proce dim e ntos: (i) convocar nova asse m ble ia
ge ral, com prazo m ínim o de 15 dias, para a apre se ntação de re núncia e e scolha de se u substituto, caso algum a
instituição m anife ste inte re sse e m e x e rce r tal atividade ; (ii) e nviar corre spondê ncia a todos os cotistas dando conta
de ssa convocação e dos passos se guinte s; (iii) e nvidar os m e lhore s e sforços no se ntido de contatar todos os
cotistas do clube adm inistrado; e (iv) após o transcurso de 30 dias contados a partir da data da asse m ble ia ge ral,
se m que outro adm inistrador o substitua, prom ove r a liquidação do C lube e o pagam e nto, e m dinhe iro, dos cotistas
ide ntificados, com a m anute nção dos re cursos re m ane sce nte s não re sgatados à disposição dos cotistas e m
instituição finance ira, atualizados por índice oficial de inflação.
IV.3) Proce sso C VM n° R J-2006-4535 (C lube de Inve stim e ntos dos Fe rroviários da SUDFER )
O Banco Itaú Unibanco S.A. ("Itaú") solicitou à C VM sua e x clusão da função de adm inistrador do
C lube de Inve stim e ntos dos Fe rroviários da SUDFER ("C lube "), com a nom e ação de um adm inistrador dativo ou,
alte rnativam e nte , de te rm ine a liquidação do C lube , se assum ida a ausê ncia de um adm inistrador.
A Supe rinte ndê ncia de R e laçõe s com Inve stidore s Institucionais - SIN conside rou que o C lube
e ncontra-se e m situação de pe rm ane nte fragilidade , já que o Itaú pe rm ane ce obrigado a pre star um se rviço contra
a sua vontade . Por outro lado, ponde rou que a Instrução C VM 40/84 não disciplina o que o adm inistrador de ve faze r
e m hipóte se s com o e ssa, onde não se conse gue im ple m e ntar um a re scisão da pre stação de se rviços de
adm inistração do C lube .
Entre tanto, a áre a té cnica re ssaltou que a Instrução C VM 409/04, ao re gular os fundos de
inve stim e nto, pre vê a ocorrê ncia de situaçõe s se m e lhante s. Assim , a SIN suge riu que , analogam e nte , fosse
aplicado o §1º do art. 67 da Instrução C VM 409/04 ao caso. Tal dispositivo e stabe le ce o prazo m áx im o de 30 dias

para que o adm inistrador, após re nunciar, pe rm ane ça com pulsoriam e nte no e x e rcício de suas funçõe s, de m odo
que , na ine x istê ncia de substitutos para a função, o adm inistrador possa liquidar o fundo.
Para o R e lator Ale x sandro Broe de l, e m vista da ausê ncia de re gra e spe cífica para a solução do
caso, pare ce ade quada a adoção dos dispositivos da Instrução C VM 409/04, que trata da constituição,
adm inistração, funcionam e nto e divulgação de inform açõe s dos fundos de inve stim e nto, os quais, à se m e lhança
dos clube s de inve stim e ntos, e nvolve m a com unhão de re cursos, constituída sob a form a de condom ínio, que são
de stinados à aplicação e m ativos finance iros.
C om fundam e nto no e x posto no voto do R e lator Ale x sandro Broe de l, e spe cialm e nte por conside rar
cabíve l a aplicação subsidiária do disposto no art. 67, §1º, da Instrução C VM 409/04 ao caso concre to, o C ole giado
de libe rou o provim e nto parcial do ple ito do Banco Itaú Unibanco S.A., que , na qualidade de atual adm inistrador do
C lube SUDFER , de ve rá adotar os se guinte s proce dim e ntos: (i) convocar nova Asse m ble ia-Ge ral, com prazo m ínim o
de 15 dias, para a apre se ntação de re núncia e e scolha de se u substituto; (ii) e nviar corre spondê ncia a todos os
cotistas dando conta da convocação e dos passos se guinte s; (iii) e nvidar os m e lhore s e sforços no se ntido de
contatar os cotistas; (iv) após o transcurso de 30 dias contados a partir da data da Asse m ble ia-Ge ral, se m que outro
adm inistrador o substitua, prom ove r a liquidação do C lube e o pagam e nto dos cotistas ide ntificados; e (v) m ante r
os re cursos re m ane sce nte s, atualizados por índice oficial de inflação, à disposição dos cotistas que não
com pare ce re m para o re ce bim e nto. C aso, por falta de quorum , não se ja re alizada a Asse m ble ia-Ge ral aqui re fe rida,
o prazo para que se possa proce de r à liquidação do C lube contar-se -á da data pre vista, na convocação, para a
re alização da asse m ble ia.
V) Proce sso Adm inistrativo Sancionador
Ante s de ade ntrar ao m é rito do ple ito do Adm inistrador, cabe de stacar que o obje tivo da análise é
de cidir se , pe lo fato de a Ve rax re nunciar a adm inistração dos Fundos e não te r sido e ncontrado ne nhum substituto,
os Fundos pode m se r liquidados. Logo, ape sar de as e ve ntuais irre gularidade s, ale gadas pe los cotistas, não
pode re m se r totalm e nte de svinculadas do conte x to da liquidação dos Fundos, a apuração das m e sm as e stá te ndo o
tratam e nto o tratam e nto ade quado e m Proce sso apartado do pre se nte (R J-2014-12081).
VI) Manife stação da Áre a Té cnica
Ante s de ade ntrar ao m é rito do ple ito do Adm inistrador, cabe de stacar que o obje tivo da análise é
de cidir se , pe lo fato de a Ve rax re nunciar a adm inistração dos Fundos e não te r sido e ncontrado ne nhum substituto,
os Fundos pode m se r liquidados. Logo, ape sar de as e ve ntuais irre gularidade s, ale gadas pe los cotistas, não
pode re m se r totalm e nte de svinculadas do conte x to da liquidação dos Fundos, o intuito do pre se nte Proce sso não é
apurá-las com o obje tivo de atribuir re sponsabilidade s aos pre stadore s de se rviços dos Fundos. A propósito,
im pe nde frisar que as supostas infraçõe s na adm inistração e ge stão dos Fundos e stão se ndo apuradas no âm bito
do Proce sso C VM N° R J-2012-6389.
C onform e o disposto no artigo 11 da IC VM n° 391/03, é pe rm itido aos adm inistradore s de FIP
re nunciare m se m justificativa. No e ntanto, na hipóte se de re núncia, o adm inistrador de FIP de ve rá pe rm ane ce r no
e x e rcício de suas funçõe s até sua e fe tiva substituição, nos te rm os §1° do art. 13 da m e sm a Instrução.
C onside rando o posicionam e nto da áre a té cnica no âm bito do Proce sso N° R J-2011-8089, no caso
de não vir a se concre tizar a contratação de um substituto de adm inistrador de FIP, pode -se aplicar
subsidiariam e nte o disposto no §1° do artigo 67 da IC VM n° 409/04, que e stabe le ce um prazo m áx im o de 30 dias
para que o adm inistrador, após re nunciar, pe rm ane ça com pulsoriam e nte no e x e rcício de suas funçõe s, sob pe na de
liquidação do fundo pe lo adm inistrador. O s principais argum e ntos, e le ncados no âm bito do re fe rido proce sso, para a
aplicação subsidiária da IC VM n° 409/04 foram transcritos a se guir:
“Tal entendimento é reforçado pelo fato de a norma em tela ser aplicável aos fundos de investimento
destinados ao varejo, os quais carecem de uma maior atividade regulatória que os FIP, que são exclusivamente destinados a
investidores qualificados: se administradores de fundos de varejo podem se desligar unilateralmente de sua função, não nos
parece razoável que o administrador de um FIP não possa fazê-lo”.
“Nesse sentido, vale ainda mencionar a hipótese de aplicação subsidiária do referido dispositivo, tendo em
vista o disposto no art. 119-A Instrução CVM nº 409/04, abaixo transcrito”:
"Esta Instrução aplica-se a todo e qualquer fundo de investimento registrado junto à CVM, no que
não contrariar as disposições das normas específicas aplicáveis a estes fundos".
Ne sse conte x to, ao se r convocada a Asse m ble ia, por m e io de consulta form al no dia 16 de abril de
2013, para de libe rar sobre a liquidação dos Fundos, o C om itê de C otistas e x igiu, e m 29 de abril de 2013, ao
Adm inistrador, um a sé rie de inform açõe s finance iras sobre os Fundos e a C om panhia Inve stida com o fito de de cidir
ade quadam e nte se os Fundos de ve riam se r liquidados.
Te ndo e m vista a m anife stação do C om itê dos C otistas e os docum e ntos apre se ntados pe lo
Adm inistrador, o prazo para re sposta dos cotistas à re fe rida consulta form al se e ste nde u até as 16:00 hs do dia 15
de m aio de 2013, e a re sposta, pe lo Adm inistrador, à notificação dos C om itê dos C otistas ocorre u som e nte e m 9 de
m aio de 2013. Portanto, sob o nosso ponto de vista, não houve te m po suficie nte para dar condiçõe s té cnicas de
voto dos cotistas dos Fundos. Isso foi um a das causas para que não fosse alcançado o quórum ne ce ssário para a
aprovação da liquidação dos Fundos.
A Ve rax não pode se r com pe lida a continuar a pre star os se rviços de adm inistração aos Fundos.
Sua re núncia é um ato unilate ral, que inde pe nde , pois, de aprovação dos cotistas. No e ntanto, o Adm inistrador não
utilizou os proce dim e ntos m ais ade quados para pe rm itir que os cotistas procurasse m e e scolhe sse m o novo
adm inistrador, já que , e m face dos inúm e ros conflitos e ntre cotistas e Ve rax , não houve te m po hábil para isso.
Logo, ante s da liquidação ante cipada dos Fundos, é ne ce ssário dar oportunidade s concre tas para os cotistas
de cidam pe la liquidação dos Fundos ou pe la substituição do adm inistrador.
Por outro lado, é razoáve l a e x igê ncia, fe ita pe lo C om itê , de que e ra ne ce ssária a convocação de

Asse m ble ia pre se ncial para que se de libe rasse a liquidação dos Fundos ou a substituição do adm inistrador. A Ve rax
assim não pode usar o proce dim e nto da consulta form al a fim de ate nde r aos se us próprios inte re sse s e m
de trim e nto à vontade dos cotistas. Portanto, diante da que bra da re lação de fidúcia e ntre cotistas e a Ve rax , não
cabe a e sta avaliar a pe rtinê ncia ace rca da re alização de um a Asse m ble ia Ge ral de C otistas “pre se ncial” ou por via
consulta form al.
Ape sar da ale gação do Adm inistrador de que “o procedimento de Consulta Formal, adotado pela
Requerente, encontra-se regulamentado pela Instrução CVM n° 391, bem como pelos regulamentos de ambos os Fundos. Tal
escolha se justificou, principalmente, pela delicada situação de caixa dos Fundos (a realização de assembleias presenciais
oneraria ainda mais suas já combalidas finanças) justificativa esta que inclusive constou do edital de convocação da
assembleia mediante consulta formal enviado aos cotistas”, a consulta form al se m ostra inade quada diante da
im portância das de cisõe s a se re m tom adas, já que por m e io de la, há pouco e spaço de m anife stação dos cotistas.
Q uanto ao proce dim e nto de liquidação dos Fundos, o C om itê de fe nde que “a liquidação dos Fundos
deverá ser realizada pelo liquidante do Banco Cruzeiro do Sul, em conjunto com a própria liquidação do Banco Cruzeiro do Sul,
determinando-se ao liquidante a inclusão dos investidores/cotistas no quadro geral de credores do próprio Banco Cruzeiro do
Sul, nos termos do art. 31, da Lei n° 6.024/1974”.
De staca-se que a C VM não te m pode re s para autorizar e sse proce dim e nto, um a ve z que a
liquidação e inte rve nção no Banco C ruze iro do Sul são de com pe tê ncia do Banco C e ntral do Brasil. Portanto, caso
se ja de cidida a liquidação ante cipada dos Fundos, as de bê nture s das carte iras dos Fundos de ve rão se r e ntre gue s
aos cotistas, na proporção das cotas de tidas por cada um , para que re gistre no Livro de R e gistro de De bê nture s
Nom inativas da C om panhia Inve stida a posição dos cotistas com o de be nturistas. C om re lação aos cotistas cujos
be ns e stão bloque ados judicialm e nte , sua cota parte de ve rá se r consignada pe rante o juízo com pe te nte , de acordo
com a le gislação proce ssual e m vigor, conform e propõe o Adm inistrador.
VII) C onclusão
C onside rando o am bie nte conflituoso e ntre os cotistas e o Adm inistrador, e a re le vância das
de cisõe s a se re m tom adas, conclui-se que a convocação da m e ncionada Asse m ble ia Ge ral, por m e io de consulta de
form al, foi inade quada. É ne ce ssário, pois, dar m e ios aos cotistas de buscare m o novo adm inistrador, caso assim
de cidam . Logo, nos te rm os do caput do art. 13 da IC VM n° 391/03, suge re -se que a Ve rax re convoque a
Asse m ble ia Ge ral de C otistas pre se ncial, que de ve rá se re alizar e m até 15 dias a contar da data de publicação da
pre se nte de cisão.
A Asse m ble ia de ve rá de libe rar sobre (i) a liquidação ante cipada dos Fundos, e distribuição aos
cotistas dos ativos inte grante s da carte ira dos Fundos; (ii) ou caso não se ja aprovada a m até ria pre se nte no ite m
(i), os cotistas de ve rão nom e ar novo Adm inistrador, de ve ndo e ste e star habilitado junto à C VM para pre star se rviços
de pre stação de Adm inistração de C arte iras, nos te rm os da IC VM n°306/99.
C onside rando que a re núncia do Adm inistrador é um ato unilate ral, e inde pe nde do conse ntim e nto
dos cotistas, se não for atingido o quórum de m aioria qualificada ne ce ssário para aprovar a liquidação dos Fundos e
não for nom e ada ne nhum a instituição para substituir o adm inistrador, os Fundos de ve rão se r liquidados
ante cipadam e nte , obse rvando o disposto no art. 45 dos re spe ctivos re gulam e ntos, be m com o no art. 106, da IC VM
409, com binado com o disposto no art. 119-A, da m e sm a Instrução.
Em nossa opinião, e ssa solução é a m ais razoáve l, e alinhada com a aplicação subsidiária do
disposto no §1° do artigo 67 da IC VM n° 409/04, com base no disposto no artigo 119-A da IC VM n° 409/04,
conform e inte rpre tação adotada no âm bito do Proce sso C VM n° R J-2011-8089.
Ade m ais, conside rando tam bé m o e nte ndim e nto do C ole giado no âm bito dos Proce ssos C VM n°
R J-2006-4535 e n° R J-2012-1635, ape sar de se tratar de clube s de inve stim e ntos ne sse s julgados, é razoáve l
aplicar subsidiariam e nte o §1° do artigo 67 da IC VM n° 409/04, possibilitando, assim , a liquidação, inclusive , de
clube s de inve stim e ntos com re gra sim ilar à que é aplicada aos fundos re gulados pe la IC VM n° 409/04.
C aso ocorra a liquidação ante cipada, conform e já e x posto, os ativos inte grante s da carte ira dos
Fundos de ve rão se r e ntre gue s aos cotistas, re spe itada a proporção de cotas de tidas por cada um e obe de cidos
todos os de m ais dispositivos le gais e re gulam e ntare s aplicáve is ao proce sso de liquidação, conform e proposta do
Adm inistrador.
Por fim , colocam o-nos à disposição para re latar pre se nte m até ria ao C ole giado, caso e nte nda-se
conve nie nte , e dirim ir quaisque r dúvidas re lativas à m até ria.
Ate nciosam e nte ,
Original assinado por
DANILO VIEIR A FEITO SA
Ge re nte de Acom panham e nto de Fundos Estruturados – Em Ex e rcício
Ao SGE, de acordo com a análise e conclusão da GIE,
Original assinado por
FR ANC ISC O JO SÉ BASTO S SANTO S
Supe rinte nde nte de R e laçõe s com Inve stidore s Institucionais

[1]De ntre os cotistas dos Fundos figuram os Srs. Luis O ctávio Índio da C osta e Luis Fe lippe Índio da C osta, a
própria C om panhia Inve stidas outras e m pre sas que tive ram o bloque io de be ns de cre tado, cujas posiçõe s foram
e x cluídas para fins do côm puto dos pe rce ntuais, por e stare m com os se us be ns bloque ados judicialm e nte e m
de corrê ncia da de cre tação do R AET, e nas m até rias que e nvolve m a C om panhia Inve stida, dado o e vide nte conflito

de inte re sse s.

