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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo reunir parâmetros claros para a compreensão do 

dever de fiscalização atribuído ao administrador de fundos de investimento tal como 

previsto na regulação em vigor, bem como avaliar a maneira pela qual esse dever está 

sendo abordado na minuta da nova norma de fundos que está sob estudo na Audiência 

Pública SDM nº 08/2020. Para tanto, o trabalho analisa o fundamento do dever de 

fiscalização imputado ao administrador e verifica que essa obrigação de supervisão se 

aproxima de uma estratégia regulatória internacional de eleger um membro independente 

da indústria de fundos para atuar como “vigia” dos cotistas. A partir dessa premissa, o 

trabalho observa como o dever de vigilância foi adotado no ordenamento jurídico dos 

Estados Unidos da América e de Luxemburgo para, em seguida, analisar o modo pelo qual 

a obrigação de supervisão vem sendo imputada aos administradores de fundos de 

investimento brasileiros, à luz das práticas internacionais, dos pronunciamentos da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da autorregulação da Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima. Por fim, tomando como base 

os parâmetros reunidos ao longo do trabalho sobre o que se espera do administrador no 

exercício de seu dever de vigilância, a presente pesquisa faz sugestões de aprimoramentos 

à forma como o dever de fiscalização imputado ao administrador foi retratado na minuta 

sob análise na Audiência Pública SDM nº 08/2020. 

 

Palavras-chave: Fundos de investimento. Administrador. Dever de Fiscalização. Comissão 

de Valores Mobiliários. Audiência Pública SDM nº 08/2020. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to gather clear parameters for the understanding of the duty of 

supervision assigned to the investment fund administrator as provided for in the current 

regulation, as well as to evaluate the way in which this duty is being addressed in the draft 

of the new fund rules under review at Public Hearing SDM No. 08/2020. For this purpose, 

the paper analyzes the basis of the supervisory duty attributed to the administrator and 

verifies that this supervisory obligation approaches an international regulatory strategy of 

electing an independent member of the funds industry to act as a "watchman" of quota 

holders. Based on this premise, the work observed as the duty of surveillance was adopted 

in the legal system of the United States of America and Luxembourg to then analyze the 

manner that the supervisory obligation has been attributed to the administrators of Brazilian 

investment funds, in the light of international practices, the pronouncements of the Brazilian 

Securities and Exchange Commission – CVM and the self-regulation of the Brazilian 

Association of Financial and Capital Entities – Anbima. Finally, based on the parameters 

gathered throughout the work on what is expected of the administrator in the exercise of his 

duty of surveillance, the present research makes suggestions for improvements to the way 

the duty of supervision attributed to the administrator was portrayed in the draft under 

analysis at Public Hearing SDM No. 08/2020. 

 

 

Key-words: Investment Fund. Administrator. Duty of Supervision. Brazilian Securities and 

Exchange Commission (CVM). Public Hearing SDM No. 08/2020. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas décadas, têm ganhado destaque diferentes instrumentos de 

investimento coletivo, entre os quais se incluem os fundos de investimento. No Brasil, os 

fundos funcionam como um importante mecanismo de financiamento da economia, no qual 

estão alocados trilhões de reais1. 

A expressiva representatividade dos fundos de investimento no mercado de capitais 

brasileiro costuma ser atribuída, entre outros fatores, à grande diversidade dessa indústria 

que é composta por diferentes categorias de fundos, cada uma representada por uma sigla 

diferente, formando uma verdadeira “sopa de letrinhas”2. 

Falar em fundos de investimento corresponde, então, a tratar de diferentes 

modalidades de investimento. Em uma tentativa de esquematização, é possível agrupar os 

principais tipos de fundos existentes no mercado da seguinte maneira: (i) os fundos de 

investimento em geral, que são regulados pela Instrução CVM nº 555/2014 (“ICVM 555”); 

e (ii) os fundos de investimento estruturados, que além de estarem submetidos à ICVM 

555, devem observar as disposições das normas específicas a eles aplicáveis. 

No âmbito do primeiro grupo, encontram-se diversas categorias de fundos 

estipuladas pela ICVM 555, que consistem nos fundos de renda fixa (“FIRF”), fundos de 

ações (“FIA”), fundos multimercado (“FIM”) e fundos cambiais (“FC”). Embora os fundos 

desse grupo sejam genericamente denominados, no jargão de mercado, como “fundos 

555”, no âmbito do presente trabalho, eles serão referidos como Fundos de Investimento 

Financeiro (“FIF”), nomenclatura que a Comissão de Valores Mobiliários – CVM propôs que 

seja atribuída a eles no âmbito da Audiência Pública SDM nº 08/20 (“Audiência Pública 

08/20”), na qual está sendo analisada a edição de uma nova regulação para a indústria de 

fundos. 

Já o segundo grupo engloba, por exemplo, (i) os fundos de investimento em 

participações (“FIP”), que estão sujeitos à Instrução CVM nº 578/2016 (“ICVM 578”); (ii) os 

fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), que são regulados pela Instrução 

CVM nº 356/2001 (“ICVM 356”); e (iii) os fundos de investimento imobiliário (“FII”), criados 

pela Lei nº 8.668/1993 e regulados pela Instrução CVM nº 472/2008 (“ICVM 472”). 

 
1 Mensalmente, a Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais divulga o Boletim 
de Fundos de Investimento, o qual contém informações consolidadas da indústria de fundos brasileira. No Boletim 
referente a fevereiro de 2022, a Associação informou que o patrimônio total alocado em fundos correspondia a R$ 
6.982.508.000.000,00. 
2 VIEIRA, Juliana Botini Hargreaves; TINOCO, Camila. A delimitação das atribuições dos administradores fiduciários e 
dos gestores de recursos à luz dos diferentes tipos de fundos de investimento. In: HANSZMANN, Felipe; HERMETO, 
Lucas (Org.). Atualidade em Direito Societário e Mercado de Capitais. v. V, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 171. 
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Como o termo “fundos de investimento” pode ser utilizado para se referir a diferentes 

tipos de mecanismos de investimento, cabe esclarecer que as análises realizadas ao longo 

do presente trabalho serão feitas à luz da regulação aplicável aos FIF, nos quais se 

encontram alocados mais de 80% do patrimônio da indústria brasileira de fundos3. Assim, 

a não ser por referências pontuais, os fundos de investimento estruturados não serão o 

foco deste trabalho. 

Essa delimitação do escopo do presente trabalho é relevante, pois cada tipo de fundo 

costuma funcionar de uma forma diferente dos demais. Por exemplo, em comparação com 

os FIF, os fundos estruturados costumam investir em ativos com características menos 

padronizadas e que sujeitam os cotistas a um nível maior de risco, razão pela qual 

pressupõem estruturas mais sofisticadas4. É essa complexidade de suas estruturas e o 

nível de risco mais elevado de seus ativos que justificam, dentre outros fatores, a existência 

de normas próprias para os fundos estruturados. 

Assim, em razão das particularidades do funcionamento dos fundos estruturados, as 

considerações feitas ao longo do presente trabalho a respeito dos FIF não podem ser, ao 

menos não automaticamente, replicadas para os fundos estruturados, os quais certamente 

merecem um tese acadêmica dedicada exclusivamente a eles. 

Para além dos diferentes tipos de fundos, a diversidade da indústria brasileira ainda 

decorre das distintas finalidades para as quais os fundos podem ser utilizados. 

Conceitualmente, fundos de investimento são estruturas concebidas para viabilizar 

investimentos coletivos5. Por esse motivo, como afirma Otávio Yazbek, 

a primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em fundos de investimento é 
a de um veículo de investimento coletivo. De um modo geral, a lógica que rege esse 
tipo de mecanismo é a do oferecimento, a investidores, das possibilidades de (i) 
reunir seus recursos aos recursos de outros investidores, de modo a garantir 
melhores condições para a realização do investimento, seja pelo montante, seja 
pela possibilidade de diversificação da carteira, e (ii) dispor de uma gestão 
profissional6. 

 
No entanto, é comum que os fundos de investimento sejam utilizados para outras 

finalidades, como, por exemplo, os fundos que não são destinados à captação popular, e 

 
3 No Boletim de Fundos de Investimento referente a fevereiro de 2022, a Anbima informou que o patrimônio dos FIF 
correspondia a R$ 5.844.477.000.000,00, enquanto o patrimônio total da indústria era de R$ 6.982.508.000.000,00, 
conforme anteriormente mencionado. 
4 VIEIRA, Juliana Botini Hargreaves; TINOCO, Camila. Op. cit., p. 195. 
5 DIAS, Luciana; ANDRADE, Rafael. Fundos de investimento em participações: o regime jurídico dos fundos exclusivos e 
reservados na regulamentação da CVM. In: HANSZMANN, Felipe; HERMETO, Lucas (Org.). Atualidade em Direito 
Societário e Mercado de Capitais. v. V, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 449. 
6 YAZBEK, Otávio. A lei nº 13.874/2019 e os fundos de investimento. In: SALOMÃO, Luis Felipe; CUEVA, Ricardo Villas 
Bôas; FRAZÃO, Ana (Coord). Lei de liberdade econômica e seus impactos no direito brasileiro. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2020, p. 561. 
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sim a um só cotista ou a um grupo de cotistas com conexões familiares ou comerciais7. 

Nesses casos, os fundos costumam funcionar como mecanismos de organização 

patrimonial ou como veículos voltados para a estruturação de operações específicas. 

Como a forma de funcionamento do fundo de investimento costuma variar a 

depender do uso que lhe for dado, também é importante delimitar o escopo do presente 

trabalho com relação às diferentes finalidades para as quais os fundos podem ser 

constituídos. Assim, no âmbito deste trabalho, os fundos de investimento objeto de estudo 

serão os FIF constituídos com o propósito de funcionar como um veículo de investimento 

coletivo. 

Apesar da inegável relevância dos fundos de investimento para o mercado de 

capitais, o seu funcionamento ainda é objeto de diferentes controvérsias que, não raro, 

envolvem discussões a respeito da delimitação das atribuições de seus prestadores de 

serviços. 

A respeito, vale mencionar que os fundos não têm funcionários próprios, de modo 

que o seu funcionamento depende de serviços prestados por terceiros. Entre os serviços 

necessários ao funcionamento dos fundos, destaca-se o de administração. 

A administração de fundos de investimento deve ser prestada por pessoa jurídica 

autorizada pela CVM para o exercício profissional da atividade de administração de 

carteiras de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 21/2021 (“Resolução 

CVM 21”)8. 

Aquele que exerce a administração de fundos de investimento será referido, para 

fins deste trabalho, como “administrador” e é responsável pelo conjunto de serviços 

relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, como, 

por exemplo: 

(i) a constituição e o registro do fundo. Nos termos dos artigos 6º e 7º da 

ICVM 555, cabe ao administrador deliberar sobre a constituição e o registro 

do fundo junto à CVM, bem como aprovar o documento que o rege, qual 

seja, o regulamento do fundo de investimento; 

(ii) a elaboração e o envio das informações do fundo aos cotistas e à CVM. 

Visando a mitigar assimetrias informacionais inerentes ao funcionamento 

dos fundos de investimento (e de todo o mercado de capitais), a CVM 

instituiu um regime de disclosure mandatório, no âmbito do qual apontou o 

 
7 DIAS, Luciana; ANDRADE, Rafael. Op. cit., p. 450. 
8 Cf. artigo 78, § 1º, da ICVM 555 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução CVM 21. 
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administrador como o prestador de serviço responsável pela divulgação das 

informações exigidas pela ICVM 5559; 

(iii) a gestão da carteira de investimentos do fundo. Tal atividade consiste, 

em síntese, na escolha dos ativos que serão adquiridos ou alienados na 

carteira do fundo10. São as decisões tomadas na gestão do fundo que 

determinam como será o seu desempenho, ou seja, é por meio dessa 

atividade que há possibilidade de serem gerados ganhos de capital para os 

investidores. A gestão é, portanto, o “coração” do fundo11; 

(iv) a custódia dos ativos do fundo, atividade que compreende, entre outros 

serviços, a guarda dos bens do fundo e a liquidação física e financeira 

desses ativos12; e 

(v) o controle e processamento de ativos do fundo, serviço também 

denominado de “controladoria” e que requer a execução de atividades como 

a atribuição de preços aos ativos financeiros, bem como a apuração do valor 

das cotas do fundo13. 

A regulação possibilita que determinados serviços necessários ao funcionamento do 

fundo – como a gestão, a custódia e a controladoria de ativos – sejam prestados por 

terceiros contratados pelo fundo. E, na prática, a indústria de fundos costuma se valer dessa 

alternativa para contratar prestadores específicos para o exercício das atividades que 

podem ser desempenhadas por terceiros. 

Assim, o funcionamento dos fundos acaba por envolver múltiplos prestadores de 

serviços e, conforme reconhece Otávio Yazbek,  

os maiores (e verdadeiros) desafios com que nos deparamos encontram-se no 
conjunto de relações, internas e externas, dos diferentes prestadores de serviços 
dos fundos de investimentos, no emaranhado de obrigações e de responsabilidades 
que decorre do modelo hoje existente14. 

 
A dificuldade em delimitar as atribuições desses prestadores de serviços decorre, 

em parte, da grande diversidade da indústria de fundos de investimento15. Como 

mencionado, o fundo de investimento pode ser constituído sob tipos distintos e servir às 

 
9 Nesse sentido, o artigo 80 da ICVM 555 dispõe que o administrador é o responsável “pela prestação de informações à 
CVM na forma desta Instrução e quando solicitado”. 
10 Cf. artigo 78, § 3º, da ICVM 555. 
11 PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção do 
investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 133. 
12 Cf. artigo 23 do Código Anbima de Serviços Qualificados. Para mais detalhes a respeito da atividade de custódia, ver: 
PAVIA, Eduardo Cherez. Op. cit., p. 133-136. 
13 Cf. artigo 28 do Código Anbima de Serviços Qualificados. 
14 Apresentação escrita por Otávio Yazbek ao livro PAVIA, Eduardo Cherez. Op. cit., p. 11. 
15 VIEIRA, Juliana Botini Hargreaves; TINOCO, Camila. Op. cit., p. 171. 
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mais diversas finalidades, desde uma estrutura voltada ao pequeno investidor no varejo até 

uma estrutura complexa voltada a investidores institucionais. Ou seja, “ao se falar em 

fundos de investimento, na verdade se está falando de muitas realidades – de muitas 

racionalidades – diferentes”16. 

Essa capacidade dos fundos de assumirem diferentes formas contribui para a 

dificuldade em delimitar as atribuições dos prestadores de serviço dos fundos de 

investimento, uma vez que, em cada tipo de fundo existente, os papéis desses prestadores 

ganham novos contornos17. 

Por exemplo, nos fundos estruturados, o fornecimento de determinados serviços ao 

fundo requer um alto nível de especialização por parte do prestador de serviços em função 

da maior complexidade inerente ao funcionamento de tais fundos e à natureza dos ativos 

que integram suas carteiras. É o caso, por exemplo, da atividade de gestão de carteira, a 

qual ganha um relevante destaque no âmbito de fundos estruturados por requerer um 

elevado grau de expertise e estruturas específicas para ser desenvolvida corretamente18. 

Além disso, existe, pelo menos, mais um fator que torna ainda mais complexa a 

definição dos papéis dos prestadores de serviço dos fundos, qual seja, a estratégia 

regulatória de imputar obrigações genéricas a eles, como é o caso, por exemplo, do dever 

que será objeto do presente trabalho: o dever imputado aos administradores de fiscalizar 

os demais prestadores de serviços do fundo de investimento. 

Na regulação em vigor, este dever tem como principal fonte o artigo 90, inciso X, da 

ICVM 555, o qual dispõe sobre a obrigação do administrador de “fiscalizar os serviços 

prestados por terceiros contratados pelo fundo”19. 

Como se verifica, na redação desse dispositivo, o regulador optou por utilizar uma 

linguagem ampla, valendo-se do termo “fiscalizar”. Na prática, o que significa “fiscalizar” um 

serviço prestado por terceiros? 

Conforme reconhecido por Kraakman20, em situações demasiadamente complexas, 

o regulador se vê compelido a utilizar conceitos vagos na redação das normas. Diante da 

dificuldade de definir de antemão todas as situações que se quer abarcar com a edição da 

regra, o regulador pode recorrer a termos genéricos, transferindo aos aplicadores do Direito 

a análise do que deve ser feito para atender a norma à luz do caso concreto. 

 
16 YAZBEK, Otávio. Op. cit., 2020, p. 562. 
17 VIEIRA, Juliana Botini Hargreaves; TINOCO, Camila. Op. cit., p. 171. 
18 VIEIRA, Juliana Botini Hargreaves; TINOCO, Camila. Op. cit., p. 195. 
19 Conforme será abordado ao longo deste trabalho, o artigo 32 da Resolução CVM 21 também dispõe sobre o dever do 
administrador de “fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados em nome do fundo”. 
20 KRAAKMAN, Reinier H.. Gatekeepers: the anatomy of a third-party enforcement strategy. Journal of Law, Economics 
and Organization, v. 2, no. 1, 1986, Yale University, p. 76. 
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Como os termos genéricos possibilitam a sua adequação às peculiaridades de cada 

caso, essa estratégia permite que a norma abranja um maior número de situações em 

relação às regras que usam conceitos de conteúdo inequívoco, assim entendidas aqueles 

que delimitam a realidade à que se referem de maneira precisa21. 

Além disso, em razão de sua amplitude, as chances de as normas que utilizam 

termos genéricos ficarem rapidamente ultrapassadas e demandarem uma revisão por parte 

do regulador são menores em comparação às regras que se valem de comandos mais 

concretos e específicos. 

No entanto, a possibilidade de se adotar uma interpretação ampliativa das normas 

deve ser utilizada de forma cuidadosa. Isso porque os conceitos genéricos conferem ao 

intérprete e ao aplicador da regra certa largueza de interpretação22, gerando, assim, uma 

insegurança maior quanto ao que deve ser feito para atender a norma. 

É o que ocorre com o dever de fiscalização imputado aos administradores dos fundos 

de investimento. Em razão de seu conteúdo aberto, há uma dificuldade em delimitar, na 

prática, no que consiste o dever de fiscalizar e o que o administrador deve fazer para 

cumpri-lo. Isso pode levar a verdadeiras lacunas obrigacionais, ou seja, os administradores 

podem deixar de fiscalizar algum aspecto dos serviços prestados ao fundo relevante para 

o correto funcionamento do mercado. 

Ademais, a adoção de conceitos genéricos pode ocasionar uma elevação dos custos 

para os investidores sem que haja um benefício equiparável em contrapartida. Nesse 

sentido, no Edital da Audiência Pública 08/20, a CVM reconheceu que a atribuição de 

deveres de fiscalização a prestadores de serviços do fundo implica em custos de 

observância que, ao final, serão suportados pelos investidores e, por esse motivo, eles 

devem ser previstos apenas se acarretarem algum tipo de benefício para os cotistas23. 

Atenta a essas questões, a CVM propôs, no âmbito da Audiência Pública 08/20, 

substituir o dever de fiscalização genérico do artigo 90, inciso X, da ICVM 555 por oito 

hipóteses específicas de verificação, de acordo com as quais os administradores devem 

fiscalizar: 

(i) a gestão da carteira no que se refere à observância dos limites de exposição 

e concentração; 

 
21 TOURINHO, Rita. A discricionariedade administrativa perante os conceitos jurídicos indeterminados. Revista de Direito 
Administrativo, v. 237, 2004, Renovar, p. 318. HARGER, Marcelo. A discricionariedade e os conceitos jurídicos 
indeterminados. Revista dos Tribunais, v. 756, 1998, ed. Revista dos Tribunais, p. 32. 
22 LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. 2ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 
2017, p. 792. 
23 Edital de Audiência Pública 08/20, p. 8. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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(ii) a gestão no tocante à identificação oportuna e precisa de ordens de compra 

e venda de ativos; 

(iii) a gestão no que toca ao grupamento e rateio de ordens de compra e venda 

de ativos; 

(iv) a observância de vedações previstas na regra por parte dos terceiros por 

eles contratados; 

(v) a gestão dos FIF no que diz respeito à negociação de ativos a preços de 

mercado; 

(vi) o serviço de custódia de FIF no que tange à verificação da existência de 

ativos financeiros no exterior; 

(vii) a gestão no que se refere à observância da política de investimentos dos 

FIDC; e 

(viii) o serviço de registro de direitos creditórios para os FIDC. 

As quatro primeiras hipóteses encontram-se previstas na parte geral da minuta de 

resolução em análise na Audiência Pública 08/20 (“Minuta”) e, portanto, aplicam-se a todos 

os fundos de investimento. Por sua vez, as hipóteses dos itens v e vi acima estão dispostas 

no Anexo Normativo I da Minuta, o qual trata especificamente sobre os FIF e, por isso, 

essas hipóteses recaem somente sobre este tipo de fundo. Já os itens vii e viii acima estão 

dispostos no Anexo Normativo II da Minuta, que regulará o funcionamento de FIDC, de 

modo que essas hipóteses deverão ser observadas apenas pelos administradores desse 

tipo de fundo. Até o momento, a CVM ainda não propôs a alteração das normas específicas 

aplicáveis aos demais fundos estruturados. 

O presente estudo tem como objetivo reunir parâmetros claros para a compreensão 

do dever de fiscalização atribuído ao administrador de FIF tal como previsto na regulação 

em vigor, bem como propõe-se a avaliar como a nova regulação de fundos que está sob 

análise na Audiência Pública 08/20 pode alterar a forma como entendemos esse dever. 

Para tanto, este trabalho foi dividido em três Capítulos de desenvolvimento, além da 

presente introdução e da conclusão ao final. No Capítulo 2, serão analisados os diferentes 

fundamentos existentes para se atribuir a um membro da estrutura de um fundo de 

investimento o dever de fiscalizar as atividades desempenhadas por outro. Conforme 

reconhecido pela doutrina24, no âmbito internacional, é possível verificar a existência de, ao 

menos, dois tipos distintos (embora próximos) de dever de fiscalização imputados aos 

prestadores de serviço dos fundos de investimento, (i) um derivado da estratégia regulatória 

 
24 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento: origem, fundamentos e 
perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 228. 
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de eleger um membro da indústria para atuar como “vigia” dos cotistas (que será referido, 

no âmbito do presente trabalho, como “Dever de Supervisão Independente”); e (ii) outro 

decorrente da delegação de atribuição originária do prestador de serviço do fundo a 

terceiros (“Dever de Monitoramento do Delegante”). 

Nos Capítulos 2.1 e 2.2, observaremos que cada um desses dois tipos de dever de 

fiscalização têm origens distintas e são incorporados de forma diferente por cada jurisdição. 

Por esse motivo, o Capítulo 2.3 dedica-se a demonstrar que, entre esses dois tipos de 

dever, a obrigação do administrador de fundos brasileiros de fiscalizar outros prestadores 

de serviços adapta-se melhor ao Dever de Supervisão Independente. 

A partir dessa premissa, o Capítulo 3 do presente trabalho abordará a forma como 

o Dever de Supervisão Independente foi incorporado ao ordenamento jurídico dos Estados 

Unidos da América – EUA (Capítulo 3.1) e de Luxemburgo (Capítulo 3.2). A escolha 

dessas duas jurisdições teve como base o seu tamanho e a sua relevância na indústria de 

fundos internacional25. 

No Capítulo 4, serão analisadas as duas facetas em que o dever fiscalizatório do 

administrador se desdobra no Brasil, quais sejam, (i) a obrigação de avaliar os riscos 

relacionados aos prestadores de serviços contratados e ao fundo (Capítulo 4.1); e (ii) a 

obrigação de adotar rotinas de acompanhamento contínuo dos serviços prestados ao fundo 

(Capítulo 4.2). Tais análises serão realizadas à luz das práticas internacionais, dos 

pronunciamentos da CVM e da autorregulação da Anbima. Além disso, ao longo do 

Capítulo, será feita uma avaliação dos possíveis impactos da norma resultante da 

Audiência Pública 08/20 na forma como compreendemos o dever de fiscalização imputado 

aos administradores de fundos brasileiros. 

Por último, há a conclusão que resumirá as análises desenvolvidas ao longo deste 

trabalho. Espera-se, ao final, reunir elementos que possibilitem compreender de forma clara 

no que consiste o dever de fiscalização atribuído aos administradores fiduciários de fundos 

de investimento tal como previsto na regulação atualmente em vigor, assim como propor 

eventuais ajustes à nova regulação que está sob análise na Audiência Pública 08/20. 

  

 
25 De acordo com a The International Investment Fund Association (“IIFA”), no terceiro trimestre de 2021, os EUA e 
Luxemburgo eram os dois países que concentravam o maior valor investido em fundos, contando com US$ 
32.498.129.000.000,00 e US$ 6.485.991.000.000,00, respectivamente. Por sua vez, o Brasil ocupava a 11ª colocação do 
ranking, com um valor de US$ 1.247.770.000.000,00 (Disponível em: https://iifa.ca/page/industry_statistics. Acesso em: 
28 mar. 2022). 
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2. FUNDAMENTOS DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO 

 

Conforme mencionado anteriormente, a prática internacional permite verificar a 

existência de, ao menos, dois tipos distintos de dever de fiscalização imputados a 

participantes da estrutura de fundos de investimento, o Dever de Supervisão Independente 

e o Dever de Monitoramento do Delegante, os quais passa-se a analisar. 

 

2.1. O DEVER DE SUPERVISÃO INDEPENDENTE 

 

Os fundos de investimento são mecanismos coletivos de investimento, assim 

entendidos os mecanismos que, geralmente, são constituídos mediante a captação de 

recursos junto ao público e que agrupam esses recursos em uma universalidade de direito 

para que eles sejam submetidos a uma gestão profissional, com a finalidade de promover 

sua valorização26. 

No Brasil, os fundos de investimento caracterizam-se como uma comunhão de 

recursos constituída sob a forma de condomínio de natureza especial, destinada à 

aplicação em uma carteira de títulos e valores mobiliários. Em outras jurisdições, porém, os 

fundos podem ser revestidos de diferentes formas, sendo as três principais: a societária, o 

trust e a contratual27. 

Apesar das (quase) obsessivas discussões sobre a natureza jurídica dos fundos de 

investimento no Brasil28, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

– OCDE já manifestou seu entendimento no sentido de que não há uma forma jurídica para 

os mecanismos de investimento coletivo (como os fundos) que seja superior às outras29. 

Independentemente da roupagem dada aos fundos de investimento ao redor do 

mundo, há ao menos uma característica comum a esses mecanismos, qual seja, a 

separação entre os proprietários dos recursos e os prestadores de serviços do fundo30. Isto 

é, os investidores do fundo não costumam ser as mesmas pessoas que realizam os 

serviços necessários ao regular o funcionamento do fundo. 

 
26 FREITAS, Ricardo de santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 54. 
27 OCDE. White paper on governance of collective investment schemes. Financial Market Trends, n. 88, March 2005, p. 
142. 
28 ANDRADE, Rafael. Além da (quase) obsessão pela natureza jurídica: discussões atuais sobre o regime jurídico dos 
fundos de investimento. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 88, abril-junho, 2020, p. 179-204. 
29 “No legal form or governance regime for CIS has been accepted as inherently superior to other systems.” (OCDE. White 
paper on governance of collective investment schemes. Financial Market Trends, n. 88, March 2005, p. 142) 
30 Nesse sentido, ver: MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure 
and Regulation. The Yale Law Journal, v. 123, nº 5, 2014, p. 1232 e seguintes. Disponível em: 
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5621&context=ylj. Acesso em: 18 jul. 2022. 
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Essa característica é essencial para que haja, por exemplo, os ganhos de escala que 

viabilizam a existência da indústria de fundos. No entanto, sem o devido controle, ela tem 

o potencial de gerar conflitos de interesses entre os investidores e os prestadores de 

serviços dos fundos. 

Tal problema é característico da relação de agência, que, em termos gerais, surge 

quando uma parte (chamada de “principal”) depende de ações tomadas por outra 

(conhecida como “agente”), que afetarão o bem-estar do principal31. Praticamente toda 

relação contratual em que uma parte (o “agente”) promete a realização de um serviço para 

outra (o “principal”) está potencialmente sujeita ao problema da relação de agência. 

Conforme reconhecido pela International Organization of Securities Commissions - 

IOSCO, o problema de agência não é exclusivo dos fundos de investimento, sendo 

encontrado também no âmbito das companhias abertas em que a propriedade da 

companhia é dispersa entre diversos acionistas que apontam os administradores que 

realizarão a gestão da companhia32. 

No âmbito dos fundos de investimento, tal problema se estabelece a partir do 

momento em que o cotista (principal) outorga poderes aos prestadores de serviços do fundo 

de investimento (agentes) para realizarem atividades em favor do próprio cotista33. 

O problema de agência consiste em motivar o agente a agir no interesse do principal 

em vez de buscar somente o seu próprio interesse. A principal dificuldade é, no entanto, 

que o agente costuma ter informações melhores do que o principal a respeito de suas 

atividades, de modo que o principal não consegue facilmente se assegurar de que atuação 

do agente é precisamente o que foi prometido. Como consequência, cria-se um incentivo 

para que o agente adote comportamentos oportunistas, como, por exemplo, deixar de 

prestar seus serviços com a qualidade que seria esperada ou até mesmo desviar para ele 

próprio benefícios que seriam devidos ao principal. 

Quando se fala em relação de agência no âmbito de fundos de investimento, o 

prestador de serviço que é mais analisado é o gestor de recursos. No “Principles for the 

 
31 A relação de agência é aquela que se estabelece assim que, por um contrato, uma parte (principal) encarrega outra 
(agente) de desempenhar alguma atividade em favor daquela, delegando-se autoridade de tomada de decisão ao agente. 
Nesse sentido, ver: ARMOUR, John; HASNMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. The Anatomy of Corporate Law. 3rd 
edition, Oxford: Oxford, 2017, p. 29; JENSEN, Michael C.; MECKLING, Willian H. Theory of the firm: managerial behavior, 
agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, v. 3, nº 4, Out. 1976, p. 305-360; ROSS, 
Stephen A. The economic theory of agency: the principal’s problem. In: FOSS, Nicolai J. (ed.). The Theory of the firm: 
critical perspectives and management. London, UK: Routledge, 2000, p. 81. 
32 “This conflicts of interest problem is not restricted to CIS. For example, the same problem arises with respect to the 
management of large public companies where the ownership of the corporation is dispersed amongst many shareholders 
who appoint a board of directors to manage the company in the best interests of the company as a whole.” (IOSCO. 
Conflicts of Interests of CIS Operators. May 2000, p. 2). 
33 RIBEIRO, Flávio Santana Cançado. Conflitos de Interesses nos Fundos de investimento: aspectos polêmicos. In: 
FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (Coord.). Fundos de investimento: aspectos jurídicos, 
regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 56. 
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Regulation of Collective Investment Schemes” divulgado em 1994 (“Princípios da 

Regulação de CIS”), a IOSCO divulgou uma lista com as situações mais comuns em que 

um eventual conflito de interesses entre os gestores e os investidores poderia materializar-

se, como: 

• operações realizadas para a carteira do fundo em que empresas do grupo 

econômico do gestor participem como contraparte ou como estruturador; 

• soft commissions, prática de acordo com a qual o gestor do fundo recebe um 

benefício em decorrência do pagamento de uma comissão no âmbito do fundo; e 

• uso de intermediários do mesmo grupo econômico do gestor para realizar as 

operações do fundo. 

A doutrina também faz referência a diversos contextos em que o conflito de 

interesses pode surgir, entre eles, encontra-se o da alocação de oportunidades de 

investimento entre diferentes fundos geridos por uma mesma instituição34. 

O conflito de interesses em relação à gestão é a hipótese que costuma receber 

destaque, pois é o gestor quem tem o controle das operações dos fundos35. No entanto, o 

conflito também pode ocorrer com relação a outros prestadores de serviço, como, por 

exemplo, o custodiante, a agência de classificação de risco, o auditor externo e o próprio 

administrador. Como agentes econômicos com interesses próprios, é possível que haja um 

desalinhamento entre eles e os interesses dos cotistas. 

A necessidade de se controlar situações de potenciais conflitos de interesse decorre 

do fato de que, sem os mecanismos adequados de controle, tais situações podem 

enfraquecer a confiança dos investidores nos fundos como veículos de investimento36. 

Nesse contexto, a função do regulador deve ser reduzir os incentivos existentes para 

que os prestadores de serviço do fundo adotem comportamentos oportunistas. Para tanto, 

a regulação pode adotar um regime mais genérico, com base no conceito de 

responsabilidade fiduciária, assim como pode estabelecer regras mais detalhadas que 

atribuam deveres específicos aos prestadores para que eles atuem segundo os interesses 

dos cotistas. No entanto, para que tais regras sejam efetivas, devem existir mecanismos de 

supervisão que assegurem o seu cumprimento. 

 
34 SPANGLER, Timothy. Investment Management. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 333. 
35 KRUG, Anita K.. Toward Better Mutual Fund Governance. 2016, p. 6. Disponível em 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2752090. Acesso em: 25 mar. 2022. 
36 “Such conflicts of interest, in the absence of proper control mechanisms, not only adversely affect the interests of 
investors but also have the potential to undermine investor confidence in CIS as an investment vehicle.” (IOSCO. Conflicts 
of Interests of CIS Operators. May 2000, p. 2) 
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Tal supervisão, contudo, não costuma ser realizada de forma eficiente pelos cotistas 

do fundo e os motivos para isso são vários. Entre eles, encontra-se a assimetria 

informacional existente entre os cotistas e os prestadores de serviço do fundo. 

Em comparação aos prestadores de serviço, os cotistas costumam ter acesso 

limitado às informações relacionadas ao funcionamento do fundo e uma habilidade mais 

reduzida para compreender as informações que lhes são disponibilizadas. Assim, é difícil 

para os cotistas verificar se os serviços estão sendo fornecidos de forma adequada ao 

fundo ou se há um comportamento oportunista por parte do prestador de serviço. Nesse 

sentido, conforme reconhecido por Otávio Yazbek37, geralmente só quem está em conflito 

de interesses sabe que se encontra em uma posição conflitada. 

Soma-se à assimetria o problema do bem coletivo38. O monitoramento dos 

prestadores de serviço dos fundos é um exemplo do que os economistas chamam de bem 

coletivo (collective good), uma vez que ele beneficia todos os investidores, inclusive 

aqueles que não pagam pelo seu exercício (free riders). Racionalmente, cada investidor 

tentará “pegar carona” nos esforços de fiscalização empenhados por outros investidores 

em vez de contribuir para a realização do monitoramento dos prestadores de serviço. 

Além disso, investidores individuais detêm apenas uma pequena porção da carteira 

do fundo. Em razão dessa circunstância, nenhum investidor terá um investimento no fundo 

significativo o bastante para que valha a pena devotar parte do seu tempo à revisão e 

monitoramento dos serviços prestados ao fundo. Desse modo, os investidores geralmente 

não têm incentivos suficientes para realizar a supervisão dos prestadores de serviço do 

fundo. 

Para Timothy Spangler, esse é o desafio de governança inerente aos fundos de 

investimento. Segundo o autor, é difícil manter a integridade das relações profissionais (no 

caso, dos prestadores de serviço do fundo) quando os clientes finais (os investidores do 

fundo) estão distantes e dispersos39. 

Pode-se considerar que a supervisão por órgãos de regulação estatais seria uma 

resposta viável a essa questão. Contudo, é preciso reconhecer que há uma limitação na 

capacidade de agentes públicos realizarem essa supervisão, especialmente tendo em vista 

o grande número de instituições que deveriam ser monitoradas simultaneamente. 

 
37 “26. Reconheço, como aliás já reconhecia na discussão sobre conflito de interesses na Lei n.º 6.404, 15.12.1976, que 
não raro a identificação dos conflitos de interesses é problemática e que, por isso mesmo, em muitos casos apenas a 
parte que está em conflito terá condições de apontar a sua existência.” (Voto proferido pelo diretor Otávio Yazbek no 
âmbito do Processo Administrativo CVM nos RJ2012/13220 e RJ2012/15177, Rel. Superintendência de Supervisão de 
Investidores Institucionais, julgado em 6 ago. 2013). 
38 WANG, Wallace Wen Yeu. Corporate Versus Contractual Mutual Funds: An Evaluation of Structure and Governance. 
Washington Law Review, No. 67, 1994, p. 943. 
39 SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 3. ed.. Oxford: Oxford University Press, 2018, § 1.09. 
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À luz desse cenário, uma estratégia regulatória que tem sido utilizada para lidar com 

o problema de agência existente nos fundos consiste em eleger um membro da própria 

estrutura do fundo para atuar como “vigia” dos cotistas40. Como está mais próximo do 

funcionamento do fundo, ele disporá, pelo menos em teoria, de melhores condições para 

supervisionar os prestadores de serviço do fundo. 

Para que possa desempenhar sua função de supervisão de forma adequada, é 

preciso que a entidade responsável pela fiscalização seja independente dos demais 

prestadores de serviço do fundo. 

Nessa linha, ao analisar a governança dos fundos de investimento, a IOSCO sugeriu 

que deve ser eleita uma Entidade de Supervisão Independente, a qual será responsável 

por realizar uma supervisão independente da conduta do gestor41. De acordo com a 

Organização, a Entidade de Supervisão Independente deve ter independência funcional e 

econômica em relação ao gestor, somente assim ela poderá desempenhar a sua função de 

modo apropriado. 

Tal estratégia foi entendida como uma regra essencial para a governança de 

veículos de investimento coletivo pela IOSCO, independentemente da forma jurídica sob a 

qual o fundo se constituí. A respeito, a IOSCO reconheceu que existem diferentes 

estruturas jurídicas sob as quais os fundos são constituídos ao redor do mundo e, em cada 

uma dessas estruturas, as questões de governança dos fundos são tratadas de formas 

distintas. Diante disso, a IOSCO entendeu ser necessário identificar um princípio primário 

e geral relacionado à governança dos fundos, independentemente da forma jurídica por 

eles adotada e, para tanto, a Organização elegeu a supervisão independente das atividades 

do gestor, a qual deve ter como objetivo principal a prevenção de conflitos de interesse. 

Como se verifica, há um dever de fiscalização que é atribuído a participantes da 

estrutura do fundo e que tem como objetivo lidar com o problema de agência que 

acompanha os fundos de investimento. Para fins do presente trabalho, tal dever foi 

denominado de Dever de Supervisão Independente. 

Esse dever consiste em uma estratégia regulatória de third-party enforcement, por 

meio da qual atribui-se a uma pessoa a responsabilidade por averiguar e evitar eventuais 

irregularidades praticadas por terceiros. 

De acordo com Kraakman, para que estratégias dessa natureza sejam bem-

sucedidas, elas devem ser adotadas de forma a diminuir os custos de supervisão e a prática 

 
40 “In terms of agency cost, there are traditionally two methods by which such costs can by reduced: (i) more directly 
aligning the interests of the agent with the principal, and/or (ii) appointing a monitor to oversee and discipline the 
agent.” (grifei) (SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds…Op.cit., § 1.47) 
41 IOSCO. Examination of Governance for Collective Investment Schemes. June 2006, p. 10. 
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de irregularidades42. Na adoção dessa estratégia, deve-se considerar, portanto, o princípio 

do “cheapest cost avoider”, de modo que o dever de supervisão seja atribuído à entidade 

que tem a capacidade de desempenhar a supervisão pelo menor custo. 

Além do cuidado que se deve ter ao escolher o destinatário do Dever de Supervisão 

Independente, também deve-se ter zelo quanto à forma pela qual esse dever será previsto 

na legislação. Isso porque uma forma de elevar os custos é por meio da atribuição de 

deveres amplos43. 

Em situações demasiadamente complexas, o regulador se vê compelido a prever 

standards, transferindo ao terceiro e às cortes o problema de definir o que deve ser feito 

para atender ao dever de supervisão independente. No entanto, sempre que possível, 

deve-se dar preferência pela adoção de deveres circunscritos, os quais encorajam o 

terceiro a detectar irregularidades que podem ser facilmente visualizadas sem criar 

responsabilidade por irregularidades que são custosas ou impossíveis de serem 

detectadas44. 

 

2.2. O DEVER DE MONITORAMENTO DO DELEGANTE 

 

Nas últimas décadas, o fenômeno da terceirização tem-se espalhado por todos os 

setores da economia, incluindo o de fundos de investimento, no qual os prestadores de 

serviço têm cada vez mais delegado a terceiros parte de suas atribuições no fundo. 

Existem diversas razões para que as empresas optem pela terceirização. 

Historicamente, os dois fatores mais importantes têm sido a necessidade de reduzir custos 

e a necessidade de focar os recursos no que as companhias consideram que fazem de 

melhor45. 

Com o aumento da sofisticação da indústria de fundos de investimento, um fator 

importante que tem levado à terceirização é o nível de especialização que tem sido exigido 

no funcionamento de certos fundos, acompanhado do surgimento de prestadores de 

serviço especializados para quem as funções podem ser delegadas. Além disso, a 

terceirização também é uma forma de entrar em novos mercados, nos quais, sem a 

assistência de um terceiro com experiência no novo setor, a empresa não seria capaz de 

desenvolver seu negócio de forma eficiente. 

 
42 KRAAKMAN, Reinier H.. Op. cit., p. 61. 
43 KRAAKMAN, Reinier H.. Op. cit., p. 76. 
44 KRAAKMAN, Reinier H.. Op. cit., p. 79. 
45 SPANGLER, Timothy. Investment Management…Op. cit., p. 825. 
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Como se verifica, a delegação de atribuições a terceiros resulta de uma evolução do 

ambiente econômico e costuma contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados 

aos investidores. No entanto, a delegação de funções também impõe riscos à integridade 

e eficácia da regulação do mercado financeiro. 

Isso porque a delegação pode ser utilizada como uma forma de burlar os requisitos 

de elegibilidade mínimos impostos pela regulação, uma vez que as atividades podem ser 

repassadas a terceiros que não estejam sujeitos ao mesmo regime de deveres e exigências 

que o regulador requer do delegante46. 

Se não for realizada com precaução, a delegação pode ainda prejudicar exigências 

regulatórias para evitar conflitos de interesse presentes na estrutura dos fundos de 

investimento. Por exemplo, em muitas jurisdições, a delegação da gestão ao custodiante 

pode ser incompatível com o princípio adotado em diversas jurisdições de que a custódia 

dos ativos do fundo deve ser realizada por terceiro independente do gestor. 

Ademais, a delegação pode prejudicar a imputação de responsabilidade. A 

ocorrência de múltiplas e sistemáticas delegações pode acarretar a diluição de 

responsabilidades. Uma delegação completa e sistemática de funções poderia levar a um 

esvaziamento do papel do prestador de serviço do fundo, que se transforma em uma “empty 

box”47. 

Visando a evitar que a delegação de funções enfraqueça a proteção dos investidores 

e o funcionamento eficiente do mercado, a IOSCO vem emitindo orientações a serem 

observadas pelos reguladores e pelos participantes do mercado a respeito dessa prática 

na indústria de fundos de investimento. 

A primeira vez em que a IOSCO se manifestou sobre a delegação foi em 1994 por 

meio de documento intitulado “Principles for the Regulation of Collective Investment 

Schemes”, no qual estabeleceu determinados princípios gerais a serem observados na 

regulação da matéria. Poucos anos depois, no ano 2000, a questão da delegação foi 

analisada mais a fundo pela IOSCO, que elaborou um segundo documento intitulado 

“Delegation of Functions”. 

O documento trata sobre a hipótese em que o operador do fundo – assim 

denominada pela IOSCO a instituição que possui responsabilidade geral pelo fundo – 

delega parte de suas atribuições a terceiros. 

 
46 IOSCO. Delegation of Functions. December 2000, p. 2. Disponível em: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD113.pdf. Acesso em: 28 mar. 2022. 
47 IOSCO. Delegation of Functions. December 2000, p. 3. Disponível em: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD113.pdf. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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Preocupada em assegurar que o nível de proteção aos investidores e ao mercado 

não seja prejudicado pela delegação, a IOSCO determina alguns cuidados que devem ser 

tomados pelo operador na delegação e recomenda, por exemplo, que os reguladores 

obriguem o delegante a reter a capacidade de verificar se a função delegada está sendo 

desempenhada de forma adequada. Ou seja, a regulação deve prever o Dever de 

Monitoramento do Delegante. 

Para cumprir com esse dever, a IOSCO recomenda que o delegante tenha 

procedimentos escritos que lhe permitam monitorar as atividades desempenhadas pelo 

delegatário, incluindo procedimentos que (i) definam métricas claras para a avaliação 

periódica da qualidade do serviço que está sendo prestado pelo delegatário; e (ii) lhe 

permitam identificar descumprimentos pelo delegatário e, em caso de identificação de 

alguma irregularidade, realizar reportes ao regulador. 

Para monitorar as atividades do delegatário, o delegante pode adotar mecanismos 

como, por exemplo, o uso de auditores internos ou externos, bem como deve prever no 

contrato a possibilidade de inspecionar livros e registros do delegatário relacionados à 

atividade delegada48. 

O Dever de Monitoramento do Delegante ora abordado não se confunde com o 

Dever de Supervisão Independente anteriormente analisado49. Embora ambos tenham 

como objetivo atender a uma preocupação final de proteção dos investidores e eficiência 

do mercado, eles visam a endereçar problemas com diferentes origens e ganham contornos 

distintos. 

O Dever de Monitoramento do Delegante decorre da decisão de uma entidade de 

delegar para um terceiro uma atribuição que o fundo confiou a ela e surge como uma 

resposta aos riscos resultantes do fenômeno da terceirização. Já o Dever de Supervisão 

Independente decorre da estratégia regulatória de eleger um membro da estrutura do fundo 

para atuar como “vigia” dos cotistas, visando a mitigar, dessa forma, um problema inerente 

à indústria dos fundos, qual seja, o problema de agência. 

A forma como esses deveres são tratados também varia. Enquanto o Dever de 

Supervisão Independente costuma ser traduzido em deveres objetivos de verificação de 

determinados aspectos da atividade do supervisionado, o Dever de Monitoramento do 

Delegante geralmente é mais amplo e recai sobre toda a atividade do delegatário. 

 
48 IOSCO. Principles on Outsourcing. October 2021, p. 31. Disponível em: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD687.pdf. Acesso em: 28 mar. 2022. 
49 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 228-229. 
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Por exemplo, em Luxemburgo, o Dever de Supervisão Independente é atribuído a 

um participante da indústria de fundo denominado Depositário e, conforme será exposto no 

Capítulo 3.2 do presente trabalho, esse dever está traduzido em seis aspectos específicos 

do funcionamento do fundo. 

Por sua vez, se o Depositário decide delegar parte de suas atribuições a um terceiro, 

a regulação lhe atribui um dever mais genérico de implementar medidas adequadas para 

monitorar, de forma efetiva e contínua, a conduta do terceiro a quem delega alguma 

atividade50. 

Tendo em vista essas diferenças, é relevante investigar se o dever de fiscalização 

imputado aos administradores de fundos no Brasil tem como fundamento uma estratégia 

de eleger um vigia dos cotistas (Dever de Supervisão Independente) ou se decorre de uma 

relação de delegação (Dever de Monitoramento do Delegante). Sem essa definição, não se 

pode fazer uma comparação adequada do dever de fiscalização adotado no Brasil com as 

regras adotadas em outras jurisdições. 

 

2.3. FUNDAMENTO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Conforme mencionado anteriormente, no âmbito internacional, existem dois tipos 

distintos (embora próximos) de dever de fiscalização (i) um que decorre da estratégia 

regulatória de indicar um prestador de serviço da estrutura do fundo para supervisionar 

outros prestadores de serviço, chamado, neste trabalho, de Dever de Supervisão 

Independente; e (ii) outro que advém da delegação de atividades dos prestadores 

contratados pelo fundo a terceiros, intitulado para fins deste trabalho como Dever de 

Monitoramento do Delegante. 

No Brasil, o artigo 78, § 2º, da ICVM 555 autoriza que o administrador contrate, em 

nome do fundo, os seguintes prestadores de serviço, “com a exclusão de quaisquer outros 

não listados”: (i) gestor de recursos;(ii) consultor de investimentos; (iii) prestador de serviços 

de tesouraria, controle e processamento dos ativos financeiros; (iv) distribuidor; (v) 

 
50 Nesse sentido, o artigo 18A(2)(c) da Lei de 17.12.2010 de Luxemburgo sobre Undertakings for Collective Investment - 
UCI dispõe que o Depositário pode delegar a terceiros as suas atividades de custódia apenas se tiver cumprido 
determinados requisitos, entre eles, o seguinte: “the depositary has exercised all due skill, care and diligence in the 
selection and the appointment of any third party to whom it intends to delegate parts of its tasks, and continues to exercise 
all due skill, care and diligence in the periodic review and ongoing monitoring of any third party to which it has delegated 
parts of its tasks and of the arrangements of the third party in respect of the tasks delegated to it” (Tradução Livre: “O 
depositário tiver atuado com toda a competência, zelo e diligência na seleção e nomeação dos terceiros nos quais 
pretende delegar parte das suas funções e continuar a atuar com toda a competência, zelo e diligência na avaliação 
periódica e no controle contínuo dos terceiros nos quais tenha delegado parte das suas funções e das disposições por 
estes tomadas em relação às funções delegadas”). 
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escriturador; (vi) custodiante; (vii) agência de classificação de risco de crédito; e (viii) 

formador de mercado. 

Embora o referido dispositivo proíba o administrador de contratar, em nome do 

fundo, qualquer outro prestador de serviço que não esteja nele listado, existem outros dois 

prestadores de serviço do fundo previstos na ICVM 555, quais sejam, o auditor 

independente e o assessor legal. Nesse sentido, o artigo 79 da ICVM 555 obriga o 

administrador a contratar um auditor independente para auditar anualmente as 

demonstrações contábeis do fundo51. Já a possibilidade de serem contratados assessores 

legais decorre do disposto no artigo 132 da ICVM 555, que inclui os honorários de advogado 

contratado para a defesa dos interesses dos fundos no rol de encargos desses mecanismos 

de investimento. 

Nos termos do artigo 90, inciso X, da ICVM 555, são esses prestadores de serviço 

(tanto aqueles previstos no artigo 78, § 2º, quanto os auditores independentes e os 

assessores legais) que devem ser fiscalizados pelo administrador. No entanto, não está 

claro qual o fundamento do dever de fiscalização imputado ao administrador dos fundos de 

investimento no Brasil. 

Para responder a essa questão, devemos analisar a natureza da relação do 

administrador com os prestadores de serviço que ele deve fiscalizar. O administrador 

exerce um papel de “vigia” em relação aos demais prestadores de serviço? Ou há uma 

relação de delegação entre eles? 

É comum que participantes do mercado e a própria CVM se referiam a uma suposta 

delegação de atribuições do administrador a terceiros ao descreverem situações em que 

um serviço é prestado ao fundo por um participante da indústria que não o administrador. 

Nesse sentido, já houve oportunidade em que a CVM atribuiu o dever de fiscalização do 

administrador em relação ao gestor a uma suposta delegação de funções do primeiro ao 

segundo: 

A CVM considera oportuno reforçar que, se por um lado o administrador tem a 
prerrogativa de delegar a prestação dos serviços de gestão do fundo, por outro lado 
ele não pode se esquivar das responsabilidades que possam advir da má prestação 
desses serviços, sendo seu dever supervisionar os serviços prestados por terceiros 
ao fundo.52 (grifei) 

 
51 “Art. 79. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços de 
administração, conforme mencionado no art. 78, é faculdade do fundo, sendo obrigatória a contratação dos serviços de 
auditoria independente referida no art. 65 e, quando não estiver o administrador devidamente autorizado ou credenciado 
para a sua prestação, os serviços previstos nos incisos III, IV, V e VI do § 2º do art. 78.” 
52 CVM. Relatório de Análise da Audiência Pública SDM nº 4/2014, p. 35. Nesse sentido, ver também o voto proferido 
pelo diretor Gustavo Gonzalez no Processo Administrativo Sancionador CVM nº 05/2012, no qual o diretor afirmou que 
“37. Na regulamentação vigente, portanto, cabe ao administrador fiduciário exercer diretamente todas as atividades 
necessárias para a manutenção do fundo de investimento ou, o que é mais comum, parcialmente delegá-las a terceiros. 
Na prática, os administradores usualmente terceirizam uma série de serviços fiduciários – incluindo não só a gestão da 
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No entanto, conforme passa-se a demonstrar, uma análise mais cuidadosa da 

matéria revela que o termo “delegação” não é o mais adequado para descrever a relação 

jurídica que se estabelece entre o administrador e os demais prestadores de serviço do 

fundo, uma vez que “sob o ponto de vista estritamente legal, inexiste uma verdadeira 

delegação (terceirização, subcontratação) entre o administrador” e os demais prestadores 

de serviço do fundo53. 

Nesse sentido, ao regular a matéria, a CVM previu expressamente que a contratação 

desses prestadores é feita diretamente pelo fundo, o qual será representado no contrato 

pelo seu administrador, nos termos dos artigos 78 e 79, § 1º, da ICVM 555, transcritos a 

seguir: 

Art. 78. A administração do fundo compreende o conjunto de serviços relacionados 
direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do fundo, que podem ser 
prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, por 
escrito, em nome do fundo. 
Art. 79. (...) § 1º 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. (grifei) 
 

Tais dispositivos são claros ao afirmar que a contratação ocorre em nome do fundo, 

e não por conta do administrador, que figurará no instrumento contratual como interveniente 

anuente, não havendo, assim, relação de delegação entre o administrador e os demais 

prestadores de serviço do fundo54. 

A ausência de delegação fica ainda mais evidente quando se considera que a 

contratação pode ser feita em relação a serviços que o administrador não pode cumprir, 

como é o caso, por exemplo, da consultoria de investimento, classificação de riscos e 

formador de mercado. Como pode o administrador delegar atividades que sequer são 

suas? Do mesmo modo, o administrador também pode estar impedido de realizar os demais 

serviços (tesouraria, escrituração, distribuição, custódia e gestão) se não tiver as 

autorizações necessárias para o exercício dessas atividades. 

Com relação à custódia e à gestão, a inexistência de delegação é reforçada pelo fato 

de que não cabe ao administrador a rescisão dos contratos firmados com esses prestadores 

 
carteira, como, por exemplo, a distribuição de cotas e as atividades de tesouraria, escrituração de cotas e custódia de 
ativos financeiros – mantendo, contudo, responsabilidade por supervisionar os serviços delegados a terceiros.” (grifei) 
(CVM. Processo Administrativo Sancionador nº 05/2012, diretor relator Gustavo Gonzalez, julgado em 27 ago. 2019. 
Disponível em: www.cvm.gov.br. Acesso em: 28 mar. 2022). 
53 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 230. No mesmo 
sentido, ver DONATO, Milena; RENTERIA, Pablo. Notas sobre o regime jurídico dos fundos de investimento. In: 
HANSZMANN, Felipe; HERMETO, Lucas (Org.). Atualidade em Direito Societário e Mercado de Capitais. v. V, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 20. 
54 Do mesmo modo, os artigos 76 e art. 79, § 1º, da minuta de nova resolução em análise na Audiência Pública 08/20 
prevê que “[o] administrador pode contratar, em nome do fundo, com terceiros” a prestação de determinados serviços, 
devendo, nesse caso, “figurar no contrato como interveniente anuente” (grifei). 



28 
 

de serviços, e sim à assembleia geral de cotistas. Nesse sentido, o artigo 66, inciso II, da 

ICVM 555 dispõe que “compete privativamente à assembleia geral de cotistas deliberar 

sobre (...) a substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo”. 

Por todo o exposto, o uso do termo delegação não é o que traduz de forma mais 

apropriada o que realmente ocorre na contratação de um prestador de serviço pelo fundo. 

Mas se não há delegação, por que esse termo tem sido utilizado? 

O uso do termo “delegação” para se referir à relação entre o administrador e os 

terceiros contratados para exercer atividades no fundo pode ser explicado porque, no início 

da indústria, o que se estabelecia era efetivamente um vínculo de delegação. 

Em sua origem, todos os serviços necessários ao funcionamento de um fundo de 

investimento eram prestados por grandes instituições financeiras. Em reflexo a essa 

realidade, a regulação referia-se apenas a três tipos de prestadores de serviços: (i) o auditor 

independente; (ii) o administrador, que costumava ser uma instituição financeira a quem 

cabia exercer todas as atividades do fundo; e (iii) custodiantes, que, na prática, eram os 

administradores. Com exceção, portanto, da auditoria independente, o administrador 

desempenhava todas as funções no âmbito do fundo. 

No entanto, com a evolução da indústria, começaram a surgir prestadores de 

serviços especializados em determinadas atividades que antes eram concentradas pelo 

administrador55. 

Diante desse cenário, a regulação passou a admitir que, por meio de delegação 

contratual, o administrador contratasse terceiros para prestar parte dos serviços que lhe 

cabiam, entre eles, a gestão e a tesouraria, por exemplo. 

Nesse sentido, resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN entre 

1985 e 1987 proibiam o administrador do fundo de “delegar poderes para gerir e administrar 

o Fundo, salvo com autorização específica do Banco Central do Brasil” – BACEN ou da 

CVM a depender da regra analisada56,57. Previsão similar constou do artigo 31, inciso II, da 

Instrução CVM nº 141/1991, a qual regulava a constituição, o funcionamento e 

 
55 YAZBEK, Otávio. Op. cit., 2020, p. 558. 
56 Até a edição da Lei nº 10.303/2001, a competência acerca da regulação dos fundos de investimento era dividida entre 
o BACEN e a CVM, conforme os ativos que compunham as carteiras dos mencionados fundos. Os fundos que investiam 
preponderantemente em títulos públicos e títulos de emissão das instituições financeiras eram regulados pelo BACEN, e 
fundos cujos investimento se davam majoritariamente em valores mobiliários eram regulados pela CVM. Com a edição 
da Lei nº 10.303/2001, a redação do artigo 2º da Lei nº 6.385/1976 foi alterada para incluir, no inciso V desse dispositivo, 
as cotas de fundos de investimento no rol de valores mobiliários regulados pela CVM. A partir de então, a legislação 
federal passou a conferir à CVM poderes para regular e fiscalizar todos os fundos de investimento, inclusive aqueles 
anteriormente regulados pelo BACEN. A esse respeito, ver PAVIA, Eduardo Cherez. Op. cit., p.80-83. 
57 Nesse sentido, ver artigo 13, inciso XII, da Resolução CMN nº 1.022/1985; artigo 13, inciso II, da Resolução CMN nº 
1.280/1987; e artigo 7º, inciso IX, da Resolução CMN nº 1.286/1987. 
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administração dos Fundos Mútuos de Privatização58. Ou seja, se obtivessem a permissão 

da autoridade competente, os administradores poderiam “delegar” a gestão e a 

administração dos fundos a terceiros. 

Ao regular a constituição e o funcionamento dos Fundos Mútuos de Investimento em 

Ações, a Instrução CVM nº 215/1994 (“ICVM 215”) previa que, quando a administração do 

fundo não fosse exercida por uma instituição financeira ou integrante do sistema de 

distribuição, o administrador deveria “contratar instituição legalmente habilitada para 

execução dos serviços de tesouraria”59. 

Posteriormente, a ICVM 215 foi revogada pela Instrução CVM nº 302/1999 (“ICVM 

302”), que dispunha sobre o funcionamento de fundos de investimento em títulos e valores 

mobiliários em geral. Nessa nova Instrução, constou do artigo 51 uma regra mais ampla 

que obrigava o administrador que não fosse instituição financeira ou integrante do sistema 

de distribuição de valores mobiliários a contratar prestadores de serviços para realizar, além 

da tesouraria, as atividades de escrituração e distribuição das cotas do fundo. 

Como se verifica, nas décadas de 1980 e 1990, a contratação era feita entre o 

administrador e os terceiros. Conforme exposto por Milena Donato Oliva e Pablo Renteria, 

“[f]ormavam-se, assim, sucessivos vínculos contratuais, o primeiro entre os cotistas do 

fundo e o administrador, e o segundo entre este e o prestador de serviço”60. 

Esse regime de delegação vigorou até 30.01.2004, com a edição da Instrução CVM 

nº 403/2004 (“ICVM 403”), norma por meio da qual a CVM regulou a possibilidade de os 

fundos de investimento contratarem diretamente terceiros para a prestação de serviços 

por meio da celebração de contrato em que o administrador figura como interveniente 

anuente (e não como delegante). Esse modelo de contratação foi reproduzido na ICVM 409 

e está em vigor até os dias de hoje na ICVM 555, nos termos dos artigos 78 e 79 

anteriormente transcritos61. 

A alteração da regulação para prever a contratação direta pelo fundo parece ter sido 

motivada por discussões fiscais que o regime de delegação causava. Segundo explica 

Eduardo Pavia, como a contratação ocorria por meio de delegação, “se poderia alegar que 

a remuneração do terceiro era despesa do administrador e não do fundo, com os 

 
58 “Art. 31. É vedado à instituição administradora: (...) II - delegar poderes para gerir e administrar o Fundo, salvo com 
autorização específica da Comissão de Valores Mobiliários.” 
59 Artigo 6º, § 1º, da ICVM 215. 
60 DONATO, Milena; RENTERIA, Pablo. Op. cit., p. 19. 
61 A Audiência Pública 08/20 propõe que seja mantida a dinâmica de contratação direta dos prestadores de serviços pelo 
fundo. Nesse sentido, o artigo 76 da minuta de resolução que está sendo analisada na referida Audiência dispõe que “[o] 
funcionamento do fundo de investimento se materializa por meio da atuação dos prestadores de serviços essenciais e 
terceiros por eles contratados, por escrito, em nome do fundo” (grifei). 
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respectivos reflexos fiscais”62. Assim, é possível que a modificação do regime tenha sido 

ocasionada para solucionar essas discussões. 

Ainda que tenha sida essa a motivação, o fato é que o modelo de contratação direta 

é o que melhor se ajusta à prática atual, pois a especialização de funções evoluiu a tal 

ponto em que parece ter ocorrido um “descolamento” de atribuições as quais, na origem da 

indústria, eram exercidas pelo administrador. Por esse motivo, a delegação – além de não 

refletir a relação jurídica estabelecida entre o administrador e os demais prestadores de 

serviços do fundo – também não reflete mais a prática da indústria. 

Nesse sentido, com base em dados de 2021 referentes a um conjunto de 8.050 FIF, 

Rafael Andrade demonstrou que há identidade (i) entre o administrador e o gestor, em 

apenas 14,3% dos casos; e (ii) entre o administrador e o custodiante, em somente 26,3% 

dos fundos63. Ou seja, na esmagadora maioria dos casos, o administrador não exerce a 

gestão, assim como também não faz a custódia dos ativos do fundo. 

Assim, o regime de contratação direta pelo fundo corresponde de forma mais 

adequada ao funcionamento atual da indústria. 

Diante disso, conclui-se que não há de fato uma delegação entre o administrador e 

os demais prestadores de serviços do fundo, sendo o uso desse termo um resquício de um 

modelo que não está em vigor desde 2004 e que não traduz a prática do mercado de 

fundos. 

Como não há uma delegação, o dever de fiscalização do administrador parece 

decorrer da estratégia regulatória de alçar um participante da estrutura do fundo à função 

de Entidade de Supervisão Independente. 

Nesse sentido, vale notar que foi com a ICVM 403 – norma a partir da qual a 

contratação passou a ter que ser feita diretamente pelo fundo – que a CVM previu de forma 

expressa o dever do administrador de fiscalizar os demais prestadores de serviços do 

fundo, nos termos do artigo 4º da referida Instrução: “Compete ao administrador fiscalizar 

os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo na forma desta Instrução.” 

Embora fosse possível depreender das normas anteriores à ICVM 403 que o 

administrador tinha o dever de fiscalizar os demais prestadores de serviços do fundo64, a 

obrigação fiscalizatória passou a estar explícita na regulação de fundos apenas com a 

 
62 PAVIA, Eduardo Cherez. Op. cit., p. 111. 
63 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 203. 
64 Ao regular o exercício da atividade de administração de carteira, o artigo 12 da Instrução CVM nº 82/1998 previa que 
as pessoas físicas ou jurídicas que exercessem a atividade de administração de carteira eram diretamente responsáveis, 
sem prejuízo da eventual responsabilização daqueles que “as contrataram ou as supervisionaram de modo inadequado” 
(grifei). A partir dessa regra – que foi reproduzida no artigo 17 da Instrução CVM nº 306/1999 –, era possível inferir a 
obrigação do administrador de supervisionar os gestores por ele contratados. 
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edição dessa Instrução. E é a redação acima transcrita que, até hoje, está em vigor, ainda 

que com modificações pontuais. 

Como se verifica, o dever do administrador de fiscalizar os prestadores de serviços 

do fundo – tal como o conhecemos atualmente – está atrelado não a um regime de 

delegação, e sim ao normativo que tornou a contratação direta pelo fundo. 

Por esse motivo, em vez de atribuir o dever de fiscalização a uma suposta relação 

de delegação – a qual, como visto, não existe juridicamente –, o mais adequado parece ser 

entender que esse dever advém da posição de “vigia” que a CVM imputou aos 

administradores de fundos de investimento. Nesse sentido, a própria CVM tem afirmado, 

em seus pronunciamentos mais recentes, que o “administrador fiduciário é, em resumo, o 

gatekeeper da estrutura dos fundos de investimento no Brasil”65 (grifei). 

Do mesmo modo, a doutrina reconhece que o dever de fiscalização tem fundamento 

na posição do administrador de “vigia” dos fundos de investimento: 

Ainda, com base nos deveres de análise prévia à contratação e à contínua 
fiscalização dos serviços contratados, por parte do administrador, a CVM enxerga 
no administrador fiduciário o guardião do cotista, o verdadeiro gatekeeper do 
fundo.66 
  
Diante dessas considerações, parece ser mais adequado entender que o 
fundamento dos deveres de fiscalização atribuídos ao administrador pelo regime 
jurídico reside, na verdade, no fato de ele ter sido alçado pela regulação à posição 
de gatekeeper dos fundos de investimento.67 
 

Assim, ainda que em algum momento possa-se ter entendido que havia uma relação 

de delegação entre o administrador e os demais prestadores de serviços de um fundo de 

investimento, os deveres de vigilância do administrador decorrem da posição de gatekeeper 

da indústria de fundos brasileira conferida ao administrador pelo regulador. Ou seja, o dever 

de fiscalização imputado aos administradores de fundos de investimento parece estar mais 

próximo do Dever de Supervisão Independente mencionado anteriormente. 

Nesse ponto, vale ressalvar que, para fins da regulação brasileira, a divisão do dever 

de fiscalização em dois tipos distintos – Dever de Supervisão Independente e Dever de 

Monitoramento do Delegante – tem pouca importância prática. Isso porque o regulador 

brasileiro não incorporou essa distinção às normas da indústria de fundos de investimento, 

tendo optado por prever um único dever de fiscalização. 

No presente trabalho, tal divisão foi utilizada mais para fins didáticos e com o objetivo 

específico de identificar quais regras deveriam ser utilizadas para realizar uma análise 

 
65 Relatório de Análise da Audiência Pública SDM nº 10/2014, Processo CVM nº RJ2014/10543, p. 9. No mesmo sentido, 
ver: DUFLOTH, Rodrigo. Op. cit., p. 56. 
66 PAVIA, Eduardo Cherez. Op. cit., p. 118. 
67 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento. Op. cit., p. 233. 
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comparativa com outras jurisdições, pois estas sim valem-se desses diferentes tipos de 

dever de fiscalização. 

 

3. O DEVER DE SUPERVISÃO INDEPENDENTE EM OUTRAS JURISDIÇÕES 

 

3.1. APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NORTE-AMERICANOS 

 

Os Estados Unidos da América têm a maior indústria de fundos em termo de 

patrimônio líquido, representando quase metade do setor global de fundos de 

investimento68. Lá, os fundos de investimento são denominados de companhias de 

investimento (“investment companies”). 

Conforme aponta Rafael Andrade69, as investment companies estão sujeitas a uma 

tripla camada de normas: (i) a legislação federal, especialmente o Investment Company Act 

(“ICA”), que regula os fundo de investimento em si, e o Investment Adviser Act (“IAA”), que 

trata das instituições que atuam na gestão de recursos de terceiros, denominadas de 

Investment Advisers; (ii) as normas editadas pela Securities and Exchange Commission 

(“SEC”); e (iii) a legislação estadual, que é aplicável aos fundos naquilo que não conflitar 

com o disposto nos quadros normativos anteriormente citados. 

De acordo com o ICA, as investment companies podem ser divididas em três classes 

principais: 

(i) face-amount certificate companies, as quais consistem em veículos de 

investimento que emitem títulos que representam uma obrigação do emissor 

de pagar um valor determinado (ou determinável) em uma data específica 

posterior a mais de 24 meses da data da emissão, em contrapartida a 

pagamentos periódicos de um valor fixo ou determinável; 

(ii) unit investment trust, que fazem uma única oferta pública de um número fixo 

e específico de títulos resgatáveis, dissolvendo-se em uma data específica no 

momento de sua criação; e 

(iii) management company, que consiste em um termo geral utilizado para se 

referir a toda e qualquer investment company que não se enquadre como uma 

face-amount certificate company e nem como um unit investment trust. As 

 
68 De acordo com a The International Investment Fund Association (“IIFA”), no terceiro trimestre de 2021, os EUA 
concentravam o maior valor investido em fundos, contando com US$ 32.498.129.000.000,00, enquanto toda a indústria 
global estava avaliada em US$ 68.234.640.000.000,00 (Disponível em: https://iifa.ca/page/industry_statistics. Acesso em: 
28 mar. 2022). 
69 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento. Op. cit., p. 121. 
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management companies se subdividem em fundos abertos (“open-end 

company”), sendo estes os conhecidos mutual funds, e fundos fechados 

(“closed-end company”). 

Tendo em vista o escopo deste trabalho e considerando que os mutual funds 

respondem por cerca de 80% da indústria de fundos regulados norte-americana70, o 

presente trabalho considera as regras aplicáveis e as práticas adotadas no âmbito desses 

veículos ao abordar o funcionamento da indústria de fundos norte-americana. 

Como mencionado, o ICA é a fonte primária das regras aplicáveis aos fundos norte-

americanos e ele não estabelece qual instituto jurídico deve ser utilizado para a criação dos 

fundos de investimento. No entanto, a referida lei pressupõe alguns elementos a serem 

observados na organização do fundo, que fazem com que eles sejam constituídos, em sua 

maioria, como corporations ou trusts71, como, por exemplo, a obrigatoriedade de as 

investment companies terem um Conselho de Administração (ou um órgão a ele 

equiparável). 

Ainda com relação à constituição dos mutual funds, cabe mencionar que, 

tradicionalmente, eles são constituídos por iniciativa de uma instituição (chamada de 

“sponsor”) que, em um primeiro momento, figura como único sócio do fundo e elege os 

membros do Conselho de Administração. Uma vez constituído o Conselho de 

Administração, este órgão aprova a contratação, pelo fundo, do próprio sponsor ou de uma 

sociedade a ele relacionada para gerir o veículo, ou seja, para figurar como Investment 

Adviser. O Conselho pode contratar também outros prestadores para realizar os demais 

serviços necessários ao funcionamento do fundo, como a administração e a distribuição, 

sendo que, geralmente, essas instituições são relacionadas ao sponsor. 

Na prática, todo o funcionamento operacional do fundo é realizado por seus 

prestadores de serviços, de modo que o fundo não tem qualquer funcionário próprio72, 

semelhante ao que ocorre com os fundos brasileiros. 

 
70 ICI – Investment Company Institute. Fact Book: A Review of Trends and Activities in the Investment Company Industry. 
2021. Disponível em: https://www.ici.org/system/files/2021-05/2021_factbook.pdf. Acesso em: 28 mar. 2022. 
71 ICI. Fact Book: A Review of Trends and Activities in the Investment Company Industry. 2021. p. 18. Disponível em: 
https://www.ici.org/system/files/2021-05/2021_factbook.pdf. Acesso em: 28 mar. 2022. 
72 “Unlike a typical corporation, a fund generally has no employees of its own. Its officers are usually employed and 
compensated by the fund's investment adviser, which is a separately owned and operated entity. The fund relies on its 
investment adviser and other affiliates – who are usually the very companies that sponsored the fund's organization – for 
basic services, including investment advice, administration, and distribution.” (SEC. Matters concerning independent 
directors of investment companies. Disponível em: https://www.sec.gov/rules/interp/ic-24083.htm. Acesso em: 28 mar. 
2022) 
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Também similarmente ao que ocorre no Brasil, o Conselho de Administração dos 

mutual funds deve, necessariamente, contratar um auditor independente para auditar as 

contas do fundo73. 

 

3.1.1. O dever de supervisão independente do Conselho de Administração dos 

fundos norte-americanos 

 

O legislador norte-americano e a SEC atribuem ao Conselho de Administração o 

papel de supervisionar os prestadores de serviços do fundo74. Tendo em vista que é o 

sponsor quem elege os membros do Conselho de Administração e visando a tornar essa 

atribuição de fiscalização mais robusta, o ICA exige que, pelo menos 40% do Conselho, 

seja composto por membros independentes. Na prática, a maioria dos fundos têm 75% de 

seus Conselhos de Administração compostos por membros independentes75. 

Assim, nos EUA, são os Conselhos de Administração (em especial, os seus 

membros independentes) que exercem o Dever de Supervisão Independente dos 

prestadores de serviços dos fundos. 

O dever de fiscalização atribuído ao Conselho de Administrador decorre de diversas 

atribuições imputadas aos conselheiros pela legislação e pelas regras e orientações 

emitidas pela SEC, como, por exemplo, os dispositivos do ICA e as regras da SEC que 

preveem obrigações que os conselheiros têm na contratação dos prestadores de serviços. 

Por força do ICA, a maioria dos conselheiros independentes deve aprovar os 

contratos a serem celebrados pelo fundo com o Investment Adviser e com o Underwriter76. 

Nos termos da lei, os conselheiros têm o dever de solicitar e analisar as informações 

necessárias à avaliação dos referidos contratos. 

Antes de aprovar a celebração dos contratos, espera-se que os conselheiros 

analisem a qualificação e a estrutura dos prestadores voltada ao fornecimento de serviços 

ao fundo77. 

Nesse sentido, as regras editadas pela SEC exigem que o Conselho de 

Administração aprove, inclusive por uma maioria dos conselheiros independentes, as 

políticas de controles internos dos seguintes prestadores de serviços do fundo: o 

 
73 Seção 32[80a-31](a)(1) do ICA. 
74 ICI. Understanding the Role of Mutual Fund Directors. Investor Awareness Series, 1999, p. 4. 
75 Segundo estudo da ICI e da IDC – Independent Directors Council, em 84% dos fundos, o número de membros 
independentes do Conselho de Administração corresponde a 75% ou mais (ICI – Investment Company Institute. Overview 
of Fund Governance Practices, 1994-2020. p. 1. Disponível em: https://www.ici.org/system/files/2021-
10/21_pub_fund_governance.pdf. Acesso em: 28 mar. 2022). 
76 Seção 15[80a-15](c) do ICA. 
77 ICI. Understanding the Role of Mutual Fund Directors. Investor Awareness Series, 1999, p. 15. 
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Investment Adviser, o Underwriter, o Administrator e o Transfer Agent78. A aprovação deve 

se dar por meio do entendimento do Conselho de que as políticas foram escritas de modo 

a razoavelmente prevenir violações à legislação federal. 

Em sua regulamentação, a SEC não define quais regras devem constar das referidas 

políticas. Não obstante, com relação às políticas de controles internos do Investment 

Adviser, a SEC já se pronunciou esclarecendo que elas devem tratar, no mínimo, de 

matérias como (i) o enquadramento do portfólio com os objetivos de investimento de seus 

clientes, bem como a observância às restrições regulatórias; (ii) o uso de “soft dollar 

arrangements”; (iii) a análise da qualidade da execução de ordens por parte dos corretores 

utilizados nas operações dos fundos (como forma de cumprir com o dever de “best 

execution”); (iv) a análise da taxa de turnover da carteira do fundo79 para determinar se há 

uma negociação excessiva de ativos; (v) a alocação de ordens agregadas entre os clientes; 

e (vi) a análise comparativa da performance de fundos similares sob sua gestão para 

detectar eventual favoritismo, alocação errônea de oportunidades de investimento e outras 

violações aos seus deveres fiduciários80. 

Além da fiscalização exercida na contratação dos prestadores de serviços dos 

fundos, o Conselho de Administração tem a obrigação de supervisionar estes prestadores 

durante a execução de seus serviços. Tal supervisão não é realizada, porém, diretamente 

pelos conselheiros, e sim por meio de uma estrutura de compliance que as regras da SEC 

exigem que seja adotada no âmbito dos fundos. 

Nesse sentido, a SEC requer que o Conselho de Administração aprove políticas do 

próprio fundo que permitam a supervisão do cumprimento da legislação pelos seus 

prestadores de serviços81. Ou seja, além das políticas internas dos prestadores de serviços, 

o Conselho também tem a incumbência de aprovar as políticas do fundo. 

Assim como ocorre com as políticas dos prestadores de serviços, a SEC também 

não determina o que deve constar das políticas dos fundos. Não obstante, a Comissão já 

se pronunciou no sentido de que, além de terem que abordar as mesmas matérias 

sugeridas pela SEC para as políticas dos Investment Advisers, as políticas dos fundos 

devem tratar, entre outros assuntos, da identificação de partes relacionadas ao fundo e aos 

 
78 Título 17, § 270.38a-1(a)(2), do Code of Federal Regulations - CFR. 
79 A taxa de turnover da carteira do fundo consiste na quantidade de vezes que a carteira foi renovada em um determinado 
período. Nesse sentido, ver: Processo Administrativo CVM no RJ2014/2797, Rel. Diretor Pablo Renteria, julgado em 27 
set. 2016; e VERGARA, Henrique. Comentários à Instrução CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979. In: Rodrigo Rocha 
Monteiro de Castro; Luis André Azevedo; Marcus De Freitas Henriques (Coords.). Direito Societário, Mercado de 
Capitais, Arbitragem e Outros Temas: Homenagem a Nelson Eizirik, v. 2, São Paulo: Quartier Latin, 2020, p. 548. 
80 SEC. Final Rule: Compliance Programs of Investment Companies and Investment Advisers. 2013, p. 4-5. Disponível 
em: https://www.sec.gov/rules/final/ia-2204.htm. Acesso em: 28 mar. 2022. 
81 Título 17, § 270.38a-1(a)(2), do CFR. 
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seus prestadores de serviços, com o objetivo de assegurar que estão sendo cumpridas as 

regras aplicáveis às transações realizadas com essas partes82. 

Além de aprovar as políticas, o Conselho de Administração também tem que nomear 

um diretor de compliance, que terá como atribuição implementar as políticas do fundo e 

acompanhar o cumprimento das políticas dos prestadores de serviços. Caberá a esse 

diretor fazer um reporte, ao menos anual, ao Conselho sobre a aplicação prática das 

políticas do fundo e de seus prestadores de serviços, indicando a ocorrência de eventuais 

violações às políticas ou às normas aplicáveis que tenham ocorrido durante o período 

abarcado no relatório83. 

À luz do exposto anteriormente, verifica-se que o Dever de Supervisão Independente 

do Conselho de Administração abarca, pelo menos, dois grupos de obrigações (i) o primeiro 

diz respeito às medidas que o Conselho tem que tomar na contratação dos prestadores de 

serviços dos fundos (como, por exemplo, a aprovação dos contratos e de suas políticas de 

controles internos); e (ii) o segundo guarda relação com a estrutura de compliance que o 

Conselho de Administração deve providenciar que seja implementada no âmbito do fundo 

(por meio da aprovação de políticas do fundo e da nomeação de um diretor de compliance). 

Ainda com relação ao dever de supervisão do Conselho de Administração, cabe 

mencionar que as legislações estaduais aplicáveis às investment companies atribuem 

deveres fiduciários aos membros dos Conselhos, como o dever de diligência e o dever de 

lealdade84. 

Como os deveres fiduciários devem ser observados pelos conselheiros no 

desempenho de todas as suas atribuições, entende-se que a atividade de supervisão 

exercida pelos membros do Conselho de Administração também deve ser analisada à luz 

desses deveres de diligência e de lealdade. 

 

3.2. APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS LUXEMBURGUESES 

 

Luxemburgo representa hoje a segunda maior indústria em termos de patrimônio 

líquido85. Lá, os fundos que concentram a maior parte do capital são constituídos como 

 
82 SEC. Final Rule: Compliance Programs of Investment Companies and Investment Advisers. 2013, p. 7. Disponível em: 
https://www.sec.gov/rules/final/ia-2204.htm. Acesso em: 28 mar. 2022. 
83 Título 17, § 270.38a-1(a)(4), do CFR. 
84 Mutual Fund Directors Forum. Role of the Mutual Fund Director in the Oversight of the Risk Management Function, Maio 
de 2020, p. 2. Disponível em: https://www.mfdf.org/docs/default-source/default-document-library/publications/white-
papers/mfdfriskoversightpapermay2020f.pdf?sfvrsn=95c2cce4_4. Acesso em: 28 mar. 2022. 
85 De acordo com a The International Investment Fund Association (“IIFA”), no terceiro trimestre de 2021, Luxemburgo 
era o segundo país que concentrava o maior valor investido em fundos, contando com US$ 6.485.991.000.000,00 
(Disponível em https://iifa.ca/page/industry_statistics. Acesso em: 28 mar. 2022). 
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Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS”), assim 

compreendidos os veículos que têm (i) o único objetivo de captar recursos junto ao público 

investidor e alocá-los, de acordo com o princípio de diversificação de riscos, em 

determinados ativos líquidos previstos na norma; e (ii) cotas resgatáveis a pedido do 

investidor86,87. 

Por representarem o mecanismo de investimento coletivo mais difundido em 

Luxemburgo e apresentarem características que os aproximam do tipo de fundo objeto do 

presente trabalho, os parágrafos abaixo terão os UCITS como enfoque. 

Os UCITS são regulados pela primeira parte da Lei de 17 dez. 2010 relacionada a 

Undertakings for Collective Investment - UCI (“UCI Law”), que incorporou ao ordenamento 

jurídico luxemburguês a Diretiva 2009/65/EC (“UCITSD”) emitida pelo parlamento da União 

Europeia, com o objetivo de harmonizar as regras de UCI entre os países membros. Por 

observarem o regime da UCITSD, os UCITS constituídos em Luxemburgo gozam do 

passaporte europeu e podem ser distribuídos em todos os países membros da União 

Europeia. 

Além da UCI Law, os UCITS estão sujeitos à regulação da “Commission de 

Survaillance du Secteur Financier” (“CSSF”) e a regras governamentais editadas pelo Grão-

Ducado de Luxemburgo. 

De acordo com a UCI Law, os UCITS podem assumir tanto a forma contratual 

(chamados de fonds common de placement – FCP) quanto a forma corporativa, como uma 

companhia de investimentos. De acordo com a Association of the Luxembourg Fund 

Industry (“ALFI”), a mais relevante associação representativa da indústria de fundos de 

Luxemburgo, em outubro de 2021, os UCITS eram em sua esmagadora maioria sociedades 

de investimento de capital variável, conhecidas como “Société D’invest(i)ssement à Capital 

Variable” (“SICAVs”)88. 

Ainda de acordo com a UCI Law, os FCP têm obrigatoriamente que contratar um 

investment fund manager (“IFM”), que é a entidade responsável por operar o fundo. O 

Anexo II da Law de UCI atribui ao IFM três conjuntos de atividades. Primeiro, a gestão de 

recursos propriamente dita. Em segundo lugar, as funções administrativas, como serviço 

de natureza contábil, atendimento aos investidores, avaliação e precificação, compliance, 

escrituração de emissão e resgate de cotas, manutenção de arquivos e distribuição de 

 
86 Artigo 2º da Lei de 17.12.2010 de Luxemburgo sobre Undertakings for Collective Investment - UCI. 
87 Em janeiro de 2022, os UCITS correspondiam a 83% do valor alocado em fundos de investimento em Luxemburgo, de 
acordo com dado divulgado pela CSSF (Disponível em: https://www.cssf.lu/en/2022/03/net-assets-of-ucis/. Acesso em: 
28 mar. 2022). 
88 Dados disponíveis em: https://www.alfi.lu/en-gb/pages/industry-statistics/luxembourg. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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rendimentos, entre outros. E, por fim, a distribuição de cotas. Cabe à IFM, portanto, 

executar todas as atividades necessárias para o funcionamento do fundo, com exceção da 

custódia. 

Os SICAVs não precisam obrigatoriamente contratar um IFM. Eles podem ser self-

managed, hipótese em que as atribuições anteriormente mencionadas recaem sobre o 

próprio órgão interno de administração. 

Outro prestador de serviço ganha destaque nos fundos de Luxemburgo: o 

Depositário. As funções do Depositário são de duas naturezas: custódia de ativos e 

supervisão de determinadas atividades do fundo. É essa atribuição de supervisão do 

Depositário que será objeto de análise no presente trabalho. 

 

3.2.1. O dever de supervisão independente do depositário 

 

Quando assume a forma corporativa, é o próprio fundo quem contrata o Depositário. 

Já no caso dos FCP, essa contratação é feita pela IFM. No entanto, não há delegação entre 

a IFM e o Depositário, pois eles ocupam posições jurídicas distintas no âmbito dos UCITS 

e, nos termos da UCI Law, devem ser independentes um do outro89. 

Nesse sentido, os fundos em Luxemburgo, assim como em toda a União Europeia, 

seguem uma estrutura tripartite formada entre o investidor, o IFM e o Depositário, à qual a 

doutrina se refere como “investment triangle”90. Nela, o IFM e o Depositário exercem 

atribuições distintas que não podem, por determinação legal, ser delegadas de um para o 

outro. Por exemplo, o IFM é o responsável pela gestão da carteira dos fundos e essa função 

não pode ser atribuída ao Depositário, a quem cabe, conforme mencionado anteriormente, 

a custódia dos ativos e a supervisão do funcionamento do fundo, atividades estas que não 

podem ser exercidas pelo gestor. O IFM e o Depositário ocupam, então, pontas distintas 

do triângulo em que os fundos europeus se constituem. 

De acordo com a IOSCO, nos fundos luxemburgueses, o Depositário atua como uma 

Entidade de Supervisão Independente, realizando um duplo controle do funcionamento do 

fundo91. 

No cumprimento de seu Dever de Supervisão Independente, o Depositário deve 

adotar procedimentos para (i) avaliar os riscos envolvidos no funcionamento do fundo (initial 

risk assessment); e (ii) fiscalizar determinadas operações do fundo (ex-post controls). 

 
89 Artigo 20 (1) da UCI Law. 
90 ZETSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. p. 36. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951681. Acesso em: 28 mar. 2022. 
91 IOSCO. Examination of Governance for Collective Investment Schemes. June 2006, p. 32. 
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A avaliação de riscos deve ser realizada pelo Depositário no momento de sua 

nomeação e antes mesmo do início do exercício de suas atribuições. Nela, espera-se que 

o Depositário analise os riscos mais significantes a serem controlados no âmbito do fundo, 

tendo em consideração diversos fatores (como o tamanho e a complexidade do fundo e de 

seu gestor, os tipos de ativos e o mercado-alvo, a frequência de operações, etc)92. 

Quanto à forma pela qual o initial risk assessment deve ser realizado, cabe 

mencionar que a ALFI e a Luxemburg Bankers Association (“ABBL”), a mais antiga 

associação do mercado financeiro de Luxemburgo, emitiram conjuntamente um documento 

intitulado “ABBL and ALFI Guideline and Recommendations for Depositaries: Oversight 

Duties and Cash Monitoring for AIFs & UCITS” (“ABBL/ALFI Guidelines”). Nele, as referidas 

associações dão importantes recomendações sobre como os Depositários devem 

desempenhar o seu Dever de Supervisão Independente. Especificamente com relação ao 

initial risk assessment, eles afirmam que, para fazer a sua análise, o Depositário pode 

utilizar questionários de due diligence e visitas in loco93. 

Tal avaliação deve ser feita no início do relacionamento com o fundo, pois será com 

base nela que o Depositário deverá desenvolver os procedimentos a serem adotados na 

supervisão do funcionamento do fundo94. 

Conforme aponta Rafael Andrade, as normas aplicáveis aos fundos luxemburgueses 

estabelecem exatamente quais são os aspectos do funcionamento dos fundos que devem 

ser fiscalizados pelo Depositário95, inexistindo uma regra que atribua ao Depositário a 

obrigação genérica de monitorar outro prestador de serviço. 

A especificação das atividades do fundo que devem ser fiscalizadas pelo Depositário 

tem como objetivo assegurar que essa supervisão seja desempenhada de forma 

adequada96. 

A primeira atividade a ser fiscalizada pelo Depositário consiste na emissão ou 

resgate de cotas do fundo97. O Depositário deve verificar a coerência entre o número de 

cotas emitidas e as receitas de subscrição recebidas. Além disso, a fim de garantir que os 

pagamentos efetuados pelos investidores na subscrição de cotas foram recebidos pelo 

fundo, o Depositário deve assegurar igualmente uma conciliação adicional das ordens e 

 
92 ESMA/2011/379, p. 165. Disponível em: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf. 
Acesso em: 28 mar. 2022. 
93 ABBL/ALFI Guidelines. p. 7. Disponível em: https://www.alfi.lu/en-gb/publications/topic/pubdepositaries/type/all. 
94 ABBL/ALFI Guidelines. p. 7. Disponível em: https://www.alfi.lu/en-gb/publications/topic/pubdepositaries/type/all. 
95 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 115. 
96 Considerando 4 da UCITSD-CDR: “(4) A fim de assegurar que o depositário possa cumprir as suas obrigações, é 
necessário clarificar as tarefas previstas no artigo 22.o, n.o 3, da Diretiva 2009/65/CE e, em especial, os controlos de 
segundo nível a realizar pelo depositário.” 
97 Artigo 18(2)(a) da UCI LAW. 
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das receitas de subscrição. A mesma conciliação deve ser efetuada no que diz respeito às 

ordens de resgate. O Depositário deve adaptar os seus procedimentos em conformidade 

com o fluxo das subscrições e dos resgates98. 

A segunda atividade diz respeito à precificação dos ativos do UCITS99. O 

Depositário deve tomar todas as medidas necessárias para assegurar que são 

efetivamente aplicadas políticas e procedimentos adequados de avaliação dos ativos do 

fundo, mediante, por exemplo, a realização de controles por amostragem. Quando cria os 

seus procedimentos, o Depositário deve ter um conhecimento exato das metodologias de 

avaliação utilizadas pelo fundo para avaliar os seus ativos. A frequência desses controles 

deve ser compatível com a frequência da avaliação dos ativos do fundo100. 

A terceira atividade consiste em verificar o enquadramento das operações do 

fundo aos limites de investimento e alavancagem aplicáveis101. Para tanto, o Depositário 

deve criar um procedimento de verificação ex-post do cumprimento, por parte do IFM da 

legislação e da regulamentação aplicáveis, bem como do regulamento do fundo. Trata-se, 

por exemplo, de verificar a coerência dos investimentos do fundo com as suas estratégias 

de investimento, conforme descritas no regulamento do fundo, e garantir que o IFM não 

infrinja quaisquer restrições em matéria de investimento. Se os limites ou restrições 

aplicáveis às operações do fundo forem infringidos, espera-se que o Depositário intervenha 

rapidamente para inverter a operação realizada de forma irregular102. 

A quarta atividade diz respeito à liquidação das transações do fundo103. O 

Depositário deve adotar procedimentos que lhe possibilitem verificar se uma remuneração 

relacionada às operações do fundo não for paga ao fundo nos prazos devidos. Nesses 

casos, o Depositário deverá notificar a IFM e, se a situação não for resolvida, solicitar a 

restituição dos ativos à contraparte, quando possível104. 

A quinta e última atividade consiste no cálculo dos rendimentos do fundo de 

investimento105. Com relação a esse ponto, o Depositário deve assegurar que o cálculo e a 

distribuição dos rendimentos do fundo estão sendo realizados de forma apropriada e, se 

detectar um erro, que o IFM, ou a parte encarregada dessa atividade, tome as medidas 

corretivas adequadas106. 

 
98 Artigo 4º da UCITSD-CDR. 
99 Artigo 18(2)(b) da UCI LAW. 
100 Artigo 5º da UCITSD-CDR. 
101 Artigo 18(2)(c) da UCI LAW. 
102 Artigo 6º da UCITSD-CDR. 
103 Artigo 18(2)(d) da UCI LAW. 
104 Artigo 7º da UCITSD-CDR. 
105 Artigo 18(2)(e) da UCI LAW. 
106 Artigo 8º da UCITSD-CDR. 
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Além da fiscalização das cinco atividades acima mencionadas, a legislação atribui 

ao Depositário o dever de monitorar continuamente os fluxos de caixa do fundo107. No 

âmbito desse monitoramento, o Depositário deverá, pelo menos, (i) garantir que todos os 

valores do fundo estão registrados em contas bancárias; (ii) adotar procedimentos eficazes 

e adequados a fim de conciliar todos os movimentos de fluxos de caixa diariamente ou, em 

caso de movimentos poucos frequentes, sempre que uma movimentação ocorrer; (iii) 

aplicar procedimentos adequados para identificar no final de cada dia útil os fluxos de caixa 

significativos e aqueles que possam ser incompatíveis com as operações do fundo; (iv) 

revisar, em periodicidade não superior a um ano, a adequação dos procedimentos 

utilizados no controle do fluxo de caixa do fundo, especialmente por meio de um exame 

completo do processo de conciliação; (v) acompanhar continuamente os resultados das 

conciliações e as medidas tomadas em casos de eventuais discrepâncias identificadas 

pelos procedimentos de conciliação, como a notificação da IFM e ainda as autoridades 

competentes caso a situação não possa ser corrigida; e (vi) verificar a coerência dos seus 

próprios registros das posições de caixa com os do fundo108. 

Como se verifica, em Luxemburgo, o Dever de Supervisão Independente é atribuído 

ao Depositário de um modo similar ao que foi adotado nos Estados Unidos para imputar o 

dever de fiscalização aos membros independentes do Conselho de Administração dos 

fundos. 

Conforme abordado anteriormente, o Dever de Supervisão Independente do 

Conselho de Administração dos fundos norte-americanos pode ser dividido em dois grupos 

de obrigações: um relacionado às diligências que devem ser adotadas no momento da 

contratação dos prestadores de serviços dos fundos; e outro que consiste na adoção de 

uma estrutura de compliance para a verificação dos serviços prestados ao fundo. 

De modo semelhante, em Luxemburgo, cabe ao Depositário realizar uma avaliação 

inicial dos riscos relacionados ao fundo, bem como a adoção de procedimentos de controle 

para verificar, a posteriori, determinados aspectos do funcionamento do veículo, 

consistindo, assim, em uma segunda linha de defesa. 

  

 
107 Artigo 18(3) da UCI LAW. 
108 Artigo 10º, n. 1, da UCITSD-CDR. 
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4. O DEVER DE FISCALIZAÇÃO NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUNDOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, há uma dificuldade em delimitar, na prática, 

no que consiste o dever do administrador de fiscalizar os demais prestadores de serviços 

dos fundos brasileiros. No presente Capítulo, será demonstrado que a CVM tem 

manifestado o entendimento de que o dever de fiscalização do administrador deve ser 

analisado à luz dos procedimentos por ele adotados para acompanhar a prestação dos 

demais serviços contratados pelo fundo109. 

No entanto, para que os procedimentos de acompanhamento dos serviços sejam 

efetivos, é necessário que o administrador faça uma análise dos riscos relacionados aos 

prestadores a serem fiscalizados e ao próprio fundo. Essa análise deve ser feita tanto no 

início do relacionamento quanto durante. Por esse motivo, a doutrina reconhece que “a 

função fiscalizatória começa na própria aceitação do gestor e do fundo”110. 

Assim, no Brasil, de modo semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos e em 

Luxemburgo, o dever de fiscalização também pode ser traduzido em duas facetas (i) na 

obrigação de fazer uma avaliação inicial e periódica dos riscos relacionados ao fundo e aos 

seus prestadores de serviços; e (ii) na obrigação de adotar procedimentos que permitam 

verificar o cumprimento de normas por esses prestadores de serviços, conforme passa-se 

a demonstrar111. 

 

4.1. O DEVER DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

Como mencionado, a função fiscalizadora do administrador começa antes mesmo 

da contratação dos prestadores de serviços do fundo ou, no caso de transferência da 

administração de um fundo já em funcionamento, da aceitação do fundo pelo novo 

administrador. Isso porque, nos termos do artigo 79, § 1º, da ICVM 555, a contratação de 

prestadores de serviços deve ser precedida de “criteriosa análise e seleção do contratado”. 

No mesmo sentido, o artigo 32, inciso II, da Resolução CVM 21 estabelece que o 

administrador deve, no exercício de sua atividade fiscalizadora, verificar se o prestador de 

 
109 Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/5456, Rel. Diretor Roberto Tadeu Fernandes, julgado em 20 
out. 2015. 
110 COPOLA, Marina. Liquidez em fundos de investimento e algumas considerações práticas sobre o gerenciamento desse 
risco. In: HANSZMANN, Felipe; HERMETO, Lucas (Org.). Atualidade em Direito Societário e Mercado de Capitais. 
vol. V, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 362. No mesmo sentido, ver: ANDRADE, Rafael. O administrador como 
gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 240. 
111 Nesse sentido, Eduardo Pavia afirma que é “com base nos deveres de análise prévia à contratação e à contínua 
fiscalização dos serviços contratados” que a “CVM enxerga no administrador fiduciário o guardião do cotista, o verdadeiro 
gatekeeper do fundo” (PAVIA, Eduardo Cherez. Op. cit., p. 118). 
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serviço possui recursos humanos, computacionais e estrutura adequados e suficientes para 

prestar os serviços contratados. Exige-se, assim, que o administrador cumpra com um 

procedimento conhecido no jargão do mercado por Know Your Partner (“KYP”). 

A regulação não prevê de forma clara como essa verificação deve ser feita. A 

resposta para isso vem da autorregulação. Nesse sentido, no Capítulo VI do Código de 

Administração de Recursos de Terceiros (“Código ART”), a Anbima estabelece que as 

instituições participantes que, em nome do fundo, contratarem prestadores de serviços 

devem manter política interna formalizada com a descrição dos procedimentos de due 

diligence a serem adotados na contratação dos referidos prestadores, devendo os 

procedimentos avaliar a capacidade do contratado de cumprir as normas legais e a 

regulação de melhores práticas. 

Embora possa ser óbvio, não custa ressaltar que, além de manter políticas de due 

diligence, os administradores devem efetivamente implementá-las no momento da 

contratação de prestadores de serviços em nome do fundo, guardando internamente os 

documentos que comprovam a aplicação dos procedimentos de due diligence em relação 

a cada prestador de serviço. 

No âmbito desses processos de due diligence, espera-se que sejam levantados 

dados sobre, pelo menos, (i) o histórico do prestador de serviço (data de constituição; 

quando aplicável, data de obtenção de autorização para o exercício de suas atividades; 

experiência na sua área de atuação, entre outros); (ii) o histórico e a qualificação de seus 

sócios e diretores responsáveis (background checks com consultas a processos judiciais 

em que eles possam estar envolvidos, bem como outras empresas em que eles atuem); e 

(iii) a estrutura humana e física do prestador de serviço112. 

No entanto, como o objetivo dos procedimentos de due diligence é verificar se os 

prestadores de serviços contratados têm capacidade de desempenhar suas atribuições, 

tais procedimentos devem variar de acordo com o tipo de atividade contratada. 

Com relação ao gestor, por exemplo, a CVM exige que sejam verificados, no mínimo, 

se esse prestador de serviço tem (i) política de gerenciamento de riscos consistente, 

passível de verificação e consistente com a política de investimento que pretende 

perseguir113; e (ii) processos que possibilitem o rateio de ordens grupadas entre os fundos 

sob sua gestão, por meio de critérios equitativos, preestabelecidos, formalizados e 

passíveis de verificação114. 

 
112 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 241. 
113 Artigo 32, incisos III e IV, da Resolução CVM 21. 
114 Artigo 82, § 2º, da ICVM 555. 
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Quanto ao custodiante, a Autarquia estabelece que o administrador deve verificar se 

ele possui sistemas de liquidação, validação, controle, conciliação e monitoramento de 

informações que assegurem um tratamento adequado, consistente e seguro para os ativos 

nele custodiados115. 

Como se verifica, a regulação é comedida ao mencionar os pontos que devem ser 

analisados na contratação dos prestadores de serviços dos fundos, deixando ao próprio 

mercado definir quais são os aspectos mais relevantes que devem ser observados. E isso 

é o que faz a autorregulação da Anbima, a qual estabelece uma série de informações e 

documentos que devem ser coletados por meio da resposta a modelos de questionários de 

due diligence (“DDQ”) disponíveis no site da Associação116. 

No DDQ específico para a avaliação inicial de gestores (“DDQ de Gestores”), além 

de solicitar as informações expressamente exigidas pela regulação da CVM, a Associação 

incluiu perguntas sobre diversos outros assuntos, como, por exemplo, questionamento 

sobre como o gestor leva em consideração temas ambientais, sociais e de governança 

corporativa – ASG durante o processo de decisão de investimento. 

A adoção dos DDQs não é obrigatória para administradores não associados à 

Anbima. Estes questionários são, contudo, modelos que podem ser utilizados pelos 

administradores que buscam seguir as práticas do mercado brasileiro e internacional. 

Nesse sentido, em Luxemburgo, a ABBL e a ALFI já manifestaram sua recomendação para 

que os Depositários usem questionários de due diligence na avaliação inicial dos riscos 

associados ao fundo117. 

Além dos DDQs, os administradores podem se valer ainda de visitas in loco, caso 

assim entendam ser necessário, medida que também é recomendada pela ABBL e pela 

ALFI118. 

Uma análise comparativa com o regime norte-americano auxilia na compreensão de 

quais pontos devem ser analisados por um administrador diligente no exercício de sua 

atividade de análise prévia dos gestores dos fundos sob sua administração, para além 

daqueles que constam expressamente previstos na regulação da CVM e no DDQ de 

Gestores. 

Nesse ponto, vale fazer a ressalva de que o presente trabalho não tem a pretensão 

de ser exaustivo nas medidas que devem ser adotadas na contratação de prestadores de 

 
115 Artigo 32, inciso V, da Resolução CVM 21. 
116 Atualmente, a Anbima disponibiliza DDQs a serem utilizados pelos administradores na contratação de gestor de 
recursos, de distribuidor de produtos de investimento, de consultor imobiliário e de consultor de crédito. A Associação 
disponibiliza também DDQ a ser utilizado pelos gestores na contratação de corretoras de valores mobiliários. 
117 ABBL/ALFI Guidelines, p. 7. Disponível em: https://www.alfi.lu/en-gb/publications/topic/pubdepositaries/type/all. 
118 ABBL/ALFI Guidelines, p. 7. Disponível em: https://www.alfi.lu/en-gb/publications/topic/pubdepositaries/type/all. 
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serviços dos fundos (o que seria, na prática, impossível dada a dinamicidade da indústria). 

O que se busca é reunir parâmetros que possam ajudar a dar maior concretude a esse 

desafiador dever de realizar uma avaliação prévia de riscos envolvidos na operação de um 

fundo de investimento e nos serviços prestados pelos seus contratados. Feita essa 

consideração, passemos à análise comparativa entre o que se exige que seja analisado na 

due diligence do gestor aqui no Brasil e nos Estados Unidos. 

Conforme mencionado no Capítulo 3.1.1 do presente trabalho, a SEC entende que 

o Conselho de Administração deve garantir que o gestor do fundo tem políticas voltadas, 

pelo menos, (i) ao enquadramento dos investimentos do fundo; (ii) ao uso de “soft-dollar 

arrangements”; (iii) ao cumprimento do dever de best-execution; (iv) à análise da taxa de 

turnover da carteira do fundo, isto é, o índice que mede quantas vezes a carteira de valores 

mobiliários do fundo foi renovada em um determinado período119; (v) à alocação de ordens 

agregadas entre os fundos; e (vi) à análise comparativa da performance de fundos com 

políticas de investimento similares. 

Com relação ao item (i) acima (enquadramento dos investimentos), a regulação 

editada pela CVM não prevê expressamente que o administrador deve verificar, na análise 

prévia do gestor, se este tem controles voltados a assegurar que as operações realizadas 

no fundo estarão de acordo com os limites e restrições previstas na regulação aplicável. 

Não obstante, isso não significa que um administrador diligente não tenha o dever 

de fazer essa verificação. Conforme será abordado no Capítulo 4.2.1 deste trabalho, a 

verificação do enquadramento das operações realizadas na carteira do fundo é um dos 

mais importantes controles que o administrador deve efetuar no acompanhamento dos 

serviços prestados pelo gestor. Então, ao realizar a análise prévia do gestor, o 

administrador deverá analisar quais são os mecanismos que este prestador de serviço tem 

para o controle do enquadramento. 

A autorregulação brasileira trata dessa questão ao incluir, por exemplo, no item 10.10 

do DDQ de Gestores, uma pergunta sobre como são verificados os limites legais e 

regulamentares das posições dos fundos sob gestão da instituição. Assim, de acordo com 

as práticas norte-americanas e com as recomendações da Anbima, o mecanismo adotado 

pelos gestores para o controle do enquadramento da carteira dos fundos é um ponto 

relevante a ser abordado na avaliação inicial desses prestadores de serviços. 

Com relação ao item (ii) acima (uso de “soft-dollar arrangements”), no Brasil, as 

gestoras têm que descrever como tratam o recebimento de soft-dollar no item 10.3 de seus 

 
119 VERGARA, Henrique. Op. Cit.. p, 548-549. 
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Formulários de Referência120. Embora a regulação e a autorregulação não exijam 

expressamente que o administrador cheque a existência de políticas do gestor para 

tratamento de soft-dollar, a Anbima determina que o Formulário de Referência do gestor 

deve ser entregue ao administrador no procedimento de KYP121. Então, na análise desse 

documento, é recomendável que o administrador, pelo menos, verifique o que o gestor 

informa a respeito de suas regras voltadas para a questão de soft-dollar. 

Do mesmo modo, com base no informado pelo gestor no item 10.2 do Formulário de 

Referência122, o administrador deve avaliar quais são os controles adotados pelo gestor 

para monitorar e minimizar os custos de transação das operações realizadas em nome do 

fundo. Essa avaliação tem relação com o que, nos Estados Unidos, denomina-se dever de 

best-execution (item (iii) acima), de acordo com o qual os gestores têm a obrigação de 

executar as transações em nome de seu cliente de forma que o custo total da transação 

para o cliente seja o mais favorável possível123. 

Quanto ao item (iv) acima (controle da taxa de turnover), ele não é tratado de forma 

clara na regulação e na autorregulação brasileiras. No entanto, o item 10.6 do DDQ de 

Gestores fala em procedimentos de monitoramento implementados para prevenção de 

práticas ilícitas de trading, entre as quais encontra-se o churning. A prática de churning 

consiste em uma modalidade de operação fraudulenta na qual pessoas se valem do 

controle que exercem sobre recursos de terceiros para fazer com que esses sejam 

negociados de modo excessivo, com a finalidade de gerar taxas e comissões para si ou 

para outrem124. 

De acordo com a CVM, um dos indicadores da prática de churning é justamente a 

taxa de turnover da carteira de valores mobiliários do investidor125. 

Verifica-se, assim, que a autorregulação brasileira é mais ampla e não tão específica 

nesse ponto. Não obstante, a depender das características do fundo (como um fundo com 

grande volume de negociações), pode ser recomendável que o administrador verifique 

especificamente se o gestor possui mecanismos de controle do turnover da carteira do 

fundo. 

 
120 Anexo E à Resolução CVM 21. 
121 Item 12.7 do DDQ para Gestores. 
122 Anexo E à Resolução CVM 21. 
123 SPANGLER, Timothy. Investment Management…Op. cit., p. 507. 
124 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2015/6143, Rel. diretor Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 24 
abr. 2018. 
125 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2014/12921, Rel. diretor Pablo Renteria, julgado em 10 fev. 2017. 
Processo Administrativo Sancionador nº RJ2014/2797, Rel. diretor Pablo Renteria, julgado em 27 set. 2016. Processo 
Administrativo Sancionador nº 21/2013, Rel. presidente Marcelo Barbosa, julgado em 29 mar. 2022. Processo 
Administrativo Sancionador nº RJ2015/6143, Rel. diretor Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 24 abr. 2018. 
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Com relação à alocação de ordens agregadas de clientes do gestor (item (v) acima), 

cabe mencionar que, no Brasil, via de regra, as ordens de compra e venda de ativos 

expedidas pelo gestor devem identificar, com precisão, o fundo de investimento em nome 

do qual elas devem ser executadas. Todavia, por uma questão de eficiência operacional, o 

gestor pode optar por agrupar as ordens e identificar o beneficiário dos negócios a 

posteriori126. Para tanto, o gestor deve ter implementado mecanismos que assegurem que 

a distribuição dos negócios seja feita por critério equitativo e preestabelecido127. 

A preocupação do regulador é garantir um tratamento equitativo entre os clientes do 

gestor, evitando, assim, práticas fraudulentas como a que convencionou-se chamar 

“operação com seguro”128 em que “verifica-se uma concentração de resultados bem 

sucedidos em determinados clientes (o grupo de comitentes beneficiados) e a canalização 

recorrente e deliberada de negócios piores para os clientes lesados”129. 

A respeito, cabe mencionar dois casos recentes analisados pelo Colegiado da CVM 

em que o gestor emitia ordens agregadas e, quando já se conhecia o resultado dos 

negócios concretizados, alocava as ordens para determinados clientes, em detrimento dos 

demais. 

No âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/1465130 (“PAS 

RJ2016/1485”), o Colegiado da Autarquia concluiu que a Stock Asset Management 

Administração e Gestão de Recursos Ltda. (“Stock Asset”) e seus diretores responsáveis 

fizeram uso de práticas não equitativas ao realizarem operações de day trade por meio de 

conta master sem especificação do cliente. Quando já se conhecia o resultado, as 

operações que se mostravam lucrativas eram alocadas ao final do dia para um cliente 

pessoa física da Stock Asset. Se o resultado benéfico não fosse alcançado, incluindo as 

operações que não se concretizavam, eram especificadas para fundos de investimento 

geridos pela Stock Asset. 

Do mesmo modo, no Processo Administrativo Sancionador CVM nº 05/2012131 (“PAS 

05/2012”), o Colegiado concluiu que a ARX Capital Management Ltda. (“ARX”) teria 

distribuído os melhores negócios envolvendo contratos futuros de Índice Bovespa para 

 
126 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2010/13301, Rel. diretora Luciana Dias, julgado em 23 out. 2012. 
127 Artigo 82, § 1º, da ICVM 555. 
128 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2016/1465, Rel. diretor Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 15 
mai. 2018. 
129 CVM. Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias no Processo Administrativo Sancionador nº 05/2008, Rel. diretora 
Ana Dolores Moura Carneiro de Novais, julgado em 13 dez. 2012. 
130 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2016/1465, Rel. diretor Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 15 
mai. 2018. 
131 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº 05/2012, Rel. diretor Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 03 dez. 
2019. 
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determinados fundos em detrimento da carteira de investimentos de um fundo específico, 

a caracterizar prática não equitativa no mercado de valores mobiliários. 

Em ambos os casos, o Colegiado verificou a existência de deficiências no sistema 

de rateio de ordens das gestoras envolvidas. No âmbito do PAS RJ2016/1465, o diretor 

relator do caso apontou, em seu voto, que o diretor da Stock Asset não demonstrou “a 

adoção e implementações de procedimentos de controle capazes de evitar, ou ao menos 

detectar, rateios irregulares ou direcionamentos intencionais de compras e vendas de 

valores mobiliários realizados em nome de clientes vinculados à mesma cota máster”. 

No PAS 05/2012, além de condenar a ARX por prática não equitativa, a CVM ainda 

condenou a gestora à penalidade de multa “por ausência de critério de rateio equitativo de 

ordens de compra e venda dentre os diversos fundos sob sua gestão”, em violação ao artigo 

60, parágrafo único, da ICVM 409132, em vigor à época dos fatos. 

Dada a relevância das políticas de rateio para evitar práticas não equitativas entre 

clientes de um mesmo gestor, a regulação exige, conforme mencionado anteriormente, que 

o administrador do fundo verifique, previamente à contratação, se o gestor possui 

processos que possibilitem o rateio de ordens grupadas entre os fundos sob sua gestão, 

por meio de critérios equitativos, preestabelecidos, formalizados e passíveis de 

verificação133. 

Por último, o item (vi) acima trata dos mecanismos que o gestor deve ter para 

comparar a performance de fundos com estratégias de investimento similares sob sua 

gestão, de modo a detectar eventual tratamento não equitativo entre eles. No Brasil, a 

regulação e a autorregulação de fundos de investimento não exigem que o administrador 

cheque se o gestor adota esses mecanismos de comparação de fundos. 

Conforme acima mencionado, a questão de eventual tratamento não equitativo entre 

fundos submetidos a um mesmo gestor é abordada por meio da exigência para que o gestor 

emita ordens com a identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas 

devem ser executadas ou, no caso de ordens agregadas, requer-se que o gestor tenha 

políticas de rateio134. No entanto, nada impede que o administrador, no exercício de suas 

atribuições, questione se o gestor adota algum procedimento de comparação de fundos, 

especialmente quando for identificado que um mesmo gestor tem sob seu controle 

diferentes fundos com políticas de investimento semelhantes. 

 
132 “Art. 60 (...) Parágrafo único. Quando uma mesma pessoa jurídica administrar diversos fundos, será admitido o 
grupamento de ordens, desde que o administrador tenha implantado sistema que possibilite o rateio, entre os fundos, das 
compras e vendas feitas, através de critérios eqüitativos e preestabelecidos, devendo o registro de tal repartição ser 
mantido à disposição da CVM pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.” 
133 Artigo 82, § 2º, da ICVM 555. 
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À luz das melhores práticas adotadas no Brasil e das orientações adotadas nos 

Estados Unidos, recomenda-se que, ao realizar a due diligence do gestor, os 

administradores utilizem o DDQ de Gestor como referência e dediquem atenção para os 

controles do gestor voltados para questões como (i) a taxa de turnover, em caso de fundos 

com grande volume de negociação; (ii) o tratamento de acordos de soft-dollar; (iii) o 

cumprimento do dever de best-execution; e (iv) eventuais mecanismos de comparação de 

fundos, caso o gestor tenha fundos com políticas de investimento similares sob sua gestão. 

Especificamente com relação à due diligence feita no custodiante, a regulação 

brasileira prevê expressamente que o administrador deve se certificar de que 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 custodiados135. 

A Anbima não elaborou um modelo de DDQ específico para esse tipo de prestador 

de serviço. No entanto, a IOSCO emitiu um documento intitulado “Standards for the Custody 

of Collective Investment Schemes’ Assets”136 (“Standards for Custody”), do qual constam 

princípios a serem observados tanto na contratação quanto ao longo da prestação de 

serviços do custodiante. 

De acordo com a Organização, a entidade responsável pelo fundo (no caso dos 

fundos brasileiros, o administrador) deve ser capaz de demonstrar em que medida o 

custodiante contratado é apropriado para a prestação de serviços ao fundo, tendo em vista 

a estratégia de investimento do fundo e o tipo de ativos que serão custodiados. O simples 

fato de um custodiante ser uma grande instituição bancária não significa que ela estará 

automaticamente capacitada para exercer a custódia do fundo137. 

No Standards for Custody, a IOSCO reconhece que a maioria das regulações não 

impõe um processo de seleção específico a ser observado na escolha do custodiante. Não 

obstante, a Organização recomenda que a entidade responsável pelo fundo considere os 

seguintes aspectos antes da contratação do custodiante: (i) a situação jurídica e regulatória 

do custodiante, analisando se ele cumpre com os requisitos regulatórios para o exercício 

da atividade de custódia no país em que ele opera; (ii) a situação financeira do custodiante, 

solicitando informações a respeito da capacidade financeira dele para realizar a guarda dos 

ativos do fundo, bem como considerando o seu risco de crédito, especialmente quando se 

pretende conferir recursos em dinheiro para a guarda pelo custodiante; e (iii) a estrutura 

 
135 Artigo 29, inciso V, da ICVM 555. 
136 O documento foi emitido em novembro de 2015 e está disponível para consulta em 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD512.pdf. Acesso em: 19 mar. 2022. 
137 IOSCO. Standards for Custody, p. 12. 
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organizacional do custodiante, como, por exemplo, os sistemas e processos de tecnologia 

da informação – TI, assim como a sua estrutura de gestão de risco138. Caso necessário, a 

entidade responsável pode se valer dos serviços de um terceiro para assisti-lo nesse 

processo de seleção do custodiante. 

Como se verifica, a due diligence que se espera que o administrador realize varia de 

acordo com o tipo de prestador de serviço a ser contratado, existindo recomendações 

distintas para os diferentes prestadores. No entanto, as medidas que devem ser adotadas 

nessas diligências não variam apenas a depender do tipo de prestador de serviço que está 

sendo contratado. 

Os procedimentos de due diligence também devem levar em consideração as 

especificidades dos serviços que estão sendo contratados. Por exemplo, no caso da 

contratação de um gestor de recursos que pretenda realizar investimentos no exterior, o 

administrador deve se certificar de que este gestor tem controles compatíveis com a 

execução desse tipo de investimento. 

Do mesmo modo, em aplicando o fundo em ativos financeiros no exterior, a 

autorregulação recomenda que o administrador se certifique, por meio de procedimento de 

due diligence, que o custodiante dos ativos no exterior possui estrutura, processos e 

controles internos adequados para desempenhar as atividades de custódia139. 

Além dos prestadores de serviços, o próprio fundo também deve ser analisado 

previamente à aceitação, pelo administrador, da incumbência de administrar o veículo, 

conforme reconhece a doutrina140. 

Em linha com o que sugere a regulação europeia, recomenda-se que sejam 

analisados fatores como, por exemplo, o tamanho e a complexidade do fundo, o tipo de 

ativo em que ele pretende investir, o seu público-alvo e a frequência esperada para suas 

operações141. Também deve ser feita uma análise do risco de liquidez do fundo, verificando-

se, por exemplo, se as regras relativas ao resgate de cotas são compatíveis com a liquidez 

dos ativos que serão negociados pelo fundo. 

A partir dessas análises iniciais, o administrador poderá avaliar o nível de risco 

relacionado ao fundo e aos seus prestadores de serviços, bem como estabelecer os 

mecanismos de fiscalização continuada das atividades do fundo, os quais serão analisados 

no Capítulo 4.2 do presente trabalho. 

 
138 IOSCO. Standards for Custody, p. 12-13. 
139 Artigo 3º das Regras e Procedimentos Anbima para Investimentos no Exterior nº 04, de 23 de maio de 2019. 
140 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 241. 
141 ESMA/2011/379, p. 165. Disponível em: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_379.pdf. 
Acesso em: 28 mar. 2022. 
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A avaliação de risco deve ser atualizada periodicamente, de modo que o 

administrador possa identificar se houve alguma alteração significativa no funcionamento 

do fundo e se os seus prestadores de serviços ainda são aptos a servir o fundo. Por meio 

dessas reavaliações, o administrador também verificará se há necessidade de rever ou 

implementar novos controles de fiscalização contínua do funcionamento do fundo. 

De acordo com a Anbima, a periodicidade da reaplicação dos procedimentos de due 

diligence deve ser fixada segundo o nível de risco atribuído aos prestadores de serviços. A 

Associação requer, assim, que os seus participantes adotem um mecanismo de supervisão 

baseado em risco, conferindo-se mais atenção aos que representam maior risco. 

A reavaliação também deve ser feita quando forem identificados eventos que 

possam indicar que o nível de risco atribuído pelo administrador a um determinado 

prestador de serviço ou ao próprio fundo não mais representa a situação atual142. 

Como visto nesse item, para cumprir com a primeira faceta do dever de fiscalização 

(dever de avaliação de riscos), o administrador deve (i) adotar procedimentos de avaliação 

inicial dos riscos relacionados ao fundo e aos seus prestadores de serviços, de acordo com 

o tipo de prestador de serviço e as especificidades do serviço a ser prestado à luz das 

características do fundo; e (ii) reaplicar periodicamente os seus procedimentos de 

avaliação de riscos relacionados ao fundo e aos prestadores de serviços. 

 

4.1.1. A Avaliação de Riscos na Audiência Pública 08/20 

 

No final de 2020, a CVM deu início à Audiência Pública 08/20, na qual submeteu à 

discussão do mercado a Minuta cujo objetivo é modernizar a regulação dos fundos de 

investimento brasileiros143. Na Minuta, a CVM reconheceu tanto o administrador quanto o 

gestor como prestadores de serviços essenciais. 

Ao fazer isso, a Autarquia propôs uma alteração da dinâmica até então seguida pela 

regulação de que, em tese, era o administrador quem contratava, em nome do fundo, o 

gestor. Desse modo, a Minuta aproxima a regulação do que efetivamente ocorre na prática 

do mercado, na qual são os gestores quem estruturam o fundo e, então, procuram por um 

administrador para colocá-lo em funcionamento. 

 
142 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 242. 
143 Edital de Audiência Pública 08/20. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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Como coprotagonistas, o administrador e o gestor são iguais entre si. Não obstante, 

isso não significa que o administrador deixará de ter que realizar procedimentos de KYP 

em relação ao gestor. 

Conforme será analisado no Capítulo 4.2.2 do presente trabalho, a Minuta continua 

a atribuir ao administrador o dever de fiscalizar determinados aspectos da atuação do 

gestor. Assim, no momento em que o fundo está sendo constituído, é natural que o 

administrador seja demandado a dar atenção aos procedimentos implementados pelo 

gestor que estão intrinsecamente relacionados aos aspectos que o administrador terá que 

fiscalizar. 

A Anbima se pronunciou, no âmbito da Audiência Pública 08/20, no sentido de que 

entendia ser “conveniente e oportuno que o procedimento de KYP, previamente ao início 

do relacionamento, seja exigido do Prestador Essencial em relação ao outro Prestador 

Essencial, quando o primeiro tiver algum dever de verificação relacionado às atividades 

desempenhadas pelo segundo”144. A Associação sugere, contudo, que o KYP realizado 

pelo administrador em relação ao gestor fique restrito “ao rol exaustivo das atividades 

sujeitas à verificação pelo Administrador”145. 

Resta saber como a CVM irá pronunciar-se a respeito da sugestão da Anbima para 

restringir os procedimentos de due diligence do administrador no gestor às hipóteses 

específicas de fiscalização que a Minuta atribui ao administrador. De todo modo, é pouco 

provável que o administrador seja desincumbido de seu dever de realizar procedimentos 

de KYP em relação ao gestor. 

Até porque a Audiência Pública 08/20 não prevê alterações na Resolução CVM 21, 

a qual, portanto, continuará imputando ao administrador – mesmo após o fim da referida 

Audiência Pública – o dever de checar se o gestor adota política de gerenciamento de riscos 

compatível com a estratégia de investimento que ele pretende perseguir no fundo146. 

Se, por um lado, é provável que o dever de avaliação de risco com relação ao gestor 

continue a existir (ainda que mais restrito), por outro, pode-se afirmar que o administrador 

não estará mais obrigado a realizar due diligence em (i) consultores de investimento; (ii) 

distribuidores de cotas do fundo; e (iii) formadores de mercado. Isso porque a Minuta 

estabelece que tais prestadores de serviços deverão ser contratados pelo gestor, dada a 

afinidade existente entre os serviços por eles prestados e atuação do gestor. 

 
144 ANBIMA. Manifestação enviada no âmbito da Audiência Pública 08/20, p. 14. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
145 ANBIMA. Manifestação enviada no âmbito da Audiência Pública 08/20, p. 14. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
146 Artigo 32, incisos III e IV, da Resolução CVM 21. 
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A seguinte tabela auxilia a visualização de quais prestadores de serviços do fundo 

são, sob a égide da ICVM 555, contratados pelo administrador e quais ele continuará a 

contratar nos termos da Minuta: 

 

  
Encarregado pela contratação 

ICVM 555 Minuta 
Gestor de Recursos Administrador Co-Gestor* 
Consultor de Investimentos Administrador Gestor 
Tesouraria, Controle e 
Processamento de Ativos 

Administrador Administrador 

Distribuidor Administrador Gestor 
Escriturador Administrador Administrador 
Custodiante Administrador Não informado 
Agência de Rating Administrador Administrador 
Formador de Mercado Administrador Gestor 
Auditor Independente Administrador Administrador 
Assessor Jurídico Administrador Não informado 
Corretora de Valores 
Mobiliários 

Gestor Gestor 

*Na Minuta, o gestor será um prestador de serviço essencial junto com o administrador. No entanto, 
a Minuta atribui ao gestor o poder para contratar cogestores em nome do fundo. 

 
Como se verifica, a Minuta propõe expressamente que o administrador continue a 

ser o responsável por contratar (i) os prestadores de serviços de tesouraria, controle e 

processamento de ativos; (ii) o escriturador; (iii) a agência de rating147; e (iv) o auditor 

independente. 

Vale notar que, na Minuta, não está claro a quem caberá contratar o custodiante. 

Não obstante, como a CVM atribuiu ao administrador o dever de fiscalizar determinados 

aspectos da atividade de custódia na Minuta, o mais provável é que a Autarquia entenda 

que cabe ao administrador. Nesse sentido, a própria Anbima manifestou-se no sentido de 

que “a contratação do Custodiante seria mais afeita ao Administrador e, portanto, deveria 

ser a este formalmente atribuída pela Resolução”148. 

Do mesmo modo, a Minuta não estabelece a quem caberá a contratação do assessor 

jurídico do fundo. Atualmente, cabe ao administrador, na qualidade de representante legal 

do fundo, realizar essa contratação. No entanto, no novo regime proposto pela Minuta, 

 
147 A respeito da agência de rating, vale mencionar que, na Audiência Pública 08/20, a Anbima sugeriu que a contratação 
desse prestador de serviço se desse por meio do gestor e não do administrador, conforme trecho reproduzido a seguir: 
“para fins da correta atribuição da classificação de risco dos produtos é natural que a Agência de Rating estabeleça uma 
troca de informações com os demais prestadores de serviços do fundo e das classes de cotas, sendo certo que tal troca 
ocorre, na prática, fundamentalmente com o Gestor, tendo em vista o seu conhecimento detalhado em relação ao produto, 
ativos investidos, os riscos envolvidos e a respectiva mecânica de gerenciamento de tais riscos. Desta forma, sugerimos 
que a contratação da Agência de Rating se dê pelo Gestor e não pelo Administrador.” (ANBIMA. Manifestação enviada 
no âmbito da Audiência Pública 08/20, p. 21) 
148 ANBIMA. Manifestação enviada no âmbito da Audiência Pública 08/20, p. 21. 
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ainda não se sabe em qual dos dois prestadores de serviços essenciais do fundo recairá o 

poder de contratar os advogados do fundo. 

Caso lhe sejam atribuídas as contratações do custodiante e do assessor jurídico, o 

administrador deverá realizar procedimentos de KYP com relação a eles, bem como com 

relação aos demais prestadores de serviços anteriormente mencionados e que a Minuta 

expressamente afirma que devem ser contratados pelo administrador. 

Nesse sentido, a Minuta prevê expressamente que “a contratação de terceiros por 

prestador de serviço essencial deve contar com prévia e criteriosa análise e seleção do 

contratado”149. 

Verifica-se, assim, que, ao final da Audiência Pública, o dever do administrador de 

realizar uma avaliação de risco pode vir a ser modificado com relação a quem ele deve ser 

exercido e com que profundidade. No entanto, ele permanecerá existindo. 

 

4.2. O DEVER DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA 

 

Conforme mencionado anteriormente, a segunda faceta do dever de fiscalização do 

administrador consiste na obrigação de adotar rotinas internas que lhe permitam 

acompanhar as atividades desenvolvidas pelos demais prestadores de serviços do 

fundo150. 

Na prática, tais rotinas costumam traduzir-se em processos automatizados 

executados por sistemas eletrônicos desenvolvidos pelo administrador ou por terceiros por 

ele contratados para essa finalidade. E não há qualquer impedimento a que assim seja 

feito. Na realidade, quanto menos manuais forem as rotinas de fiscalização, menos sujeito 

à falha humana estará o administrador. 

No desenvolvimento de suas rotinas, o administrador deve se preocupar em adotar 

procedimentos que efetivamente permitam o acompanhamento dos serviços prestados ao 

fundo. 

Sobre o tema, cabe mencionar que a CVM não estabelece quais procedimentos 

devem ser adotados pelo administrador no cumprimento do seu dever de supervisão. Não 

obstante, a partir dos pronunciamentos da Autarquia, é possível reunir alguns parâmetros 

sobre o que se deve buscar na adoção das rotinas de fiscalização, e o que a própria 

Autarquia entende que não é exigível do administrador. 

 
149 Artigo 76, § 1º, da Minuta. 
150 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2013/5456, Rel. diretor Roberto Tadeu Fernandes, julgado em 20 
out. 2015. 



55 
 
Nesse sentido, a CVM já reconheceu que, no cumprimento de seu dever de fiscalizar, 

o administrador não tem o dever de duplicar as atividades exercidas pelos demais 

prestadores de serviços151. Exigir que o administrador replique cada um dos procedimentos 

que competem aos demais prestadores de serviços corresponderia a demandar que o 

administrador se substituísse a eles, desconsiderando, assim, a divisão de atribuições 

existente entre eles. Além disso, tal exigência seria economicamente ineficiente, pois 

contrariaria a lógica de se contratar prestadores de serviços especializados para a 

prestação de serviços ao fundo. 

Embora afirme que o administrador não deve replicar os processos dos prestadores 

de serviços, a CVM não elenca de forma expressa e exaustiva quais aspectos das 

atividades dos prestadores de serviços do fundo devem ser supervisionados. 

Por esse motivo, é razoável que, no desenvolvimento de suas rotinas de fiscalização, 

o administrador adote uma abordagem baseada em risco, por meio da implementação de 

processos que permitam um acompanhamento contínuo dos aspectos da operação do 

fundo que representem maiores riscos ao seu regular funcionamento, isto é, aqueles itens 

em que há as maiores possibilidades de falhas e os maiores potenciais de danos152. Para 

tanto, o administrador deve considerar as informações obtidas por meio da avaliação de 

risco inicial, mencionada no capítulo anterior deste trabalho. 

Sobre isso, cabe mencionar que inexiste nas regras regulamentares uma obrigação 

expressa de que o administrador adote sua supervisão a partir de uma abordagem baseada 

em risco. Em razão dessa ausência de previsão expressa, o Colegiado da CVM pronunciou-

se, no âmbito do julgamento do PAS CVM nº RJ2011/4517153, no sentido de que uma 

acusação contra administradores de fundos de investimento com base em uma suposta 

omissão em suas obrigações fiscalizatórias não merece prosperar somente a partir da 

constatação de que eles não desenvolveram sistemas de supervisão nivelado por risco. 

Por outro lado, nesse mesmo precedente, o Colegiado da CVM também reconheceu 

o mérito da recomendação da área técnica no sentido de que os administradores de fundos 

de investimento podem implementar mecanismos de supervisão baseada em risco. 

 
151 “148. O dever de fiscalizar não significa dever de refazer ou verificar cada operação realizada pelo terceiro contratado. 
Mas implica, no presente caso, o dever de o administrador adotar procedimentos que tenham como objetivo assegurar 
que os serviços estejam sendo executados pelo terceiro contratado de forma diligente, no intuito de garantir os interesses 
dos cotistas do fundo, destacadamente quando confrontado com sinais claros de má-execução.” (grifamos). CVM. 
Processo Administrativo Sancionador nº RJ2014/12081, Rel. diretor Henrique Machado, julgado em 18 jun. 2019. No 
mesmo sentido, ver: CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2016/8375, Rel. diretor Otto Eduardo Fonseca de 
Albuquerque Lobo, julgado em 15 mar. 2022. 
152 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 246. 
153 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2011/4517, Rel. diretor Otávio Yazbek, julgado em 17 dez. 2013. 
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Conclui-se, assim, que, embora não seja exigível, a adoção de supervisão baseada 

em risco é um modo razoável de o administrador desempenhar a faceta do seu dever de 

fiscalização que o obriga a implementar rotinas de acompanhamento dos prestadores de 

serviços do fundo de investimento. 

Tal conclusão é confirmada pelo fato de a Anbima exigir que os seus participantes 

implementem uma metodologia de supervisão baseada em risco, de modo a garantir que 

os seus controles de supervisão destinarão maior atenção aos prestadores de serviços (i) 

que demonstrem maior probabilidade de apresentar falhas em sua atuação; ou (ii) que 

representem potencialmente um dano maior para os investidores e para a integridade do 

mercado financeiro e de capitais154. 

Além disso, o desenvolvimento de rotinas de acompanhamento com base no nível 

de risco da atividade desempenhada pelo prestador de serviço está em consonância com 

as melhores práticas adotadas em Luxemburgo. Nos termos da ABBL/ALFI Guidelines, 

reconhece-se que, no exercício de sua atividade de supervisão, o Depositário deve focar 

suas atenções “on exceptions and risky itens rather than double-checking and/or duplicating 

every single process as implemented by the manager/investment company or its 

delegates”155. 

Verifica-se, assim, que não cabe ao administrador replicar as atividades dos 

prestadores sob sua supervisão. O que se espera do administrador é que, no cumprimento 

de sua obrigação fiscalizadora, ele adote procedimentos eficazes ao acompanhamento das 

atividades do fundo. 

Como mencionado, para que possa adotar procedimentos eficazes de supervisão, o 

administrador deve ter realizado procedimentos de KYP adequados. Além disso, no 

momento da contratação, também é importante que o administrador já estabeleça nos 

contratos a obrigação dos prestadores de fornecerem as informações e os acessos de que 

o administrador necessita para o exercício de seu dever fiscalizatório156. 

Ao implementar os controles, é recomendável que essas rotinas estejam 

formalizadas em políticas escritas e que, quando possível, sejam arquivadas evidências 

documentais de que os controles efetivamente funcionam, podendo ser utilizados, para 

essa finalidade, relatórios elaborados internamente narrando casos concretos em que os 

controles detectaram indícios de irregularidades por parte de prestadores de serviços dos 

 
154 Artigo 18, § 3º, c/c artigo 23 do Código ART. 
155 ABBL/ALFI Guidelines, p. 6. Disponível em: https://www.alfi.lu/en-gb/publications/topic/pubdepositaries/type/all. 
156 Nesse sentido, em Luxemburgo, o artigo 17(5a) da UCI Law prevê que o contrato celebrado com o Depositário deve 
regular o fluxo de informações necessárias para que ele exerça suas atividades no âmbito do fundo. 
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fundos. Recomenda-se que esses relatórios estejam devidamente embasados em provas 

documentais e assinados, preferencialmente, por meio de sistema de certificação157. 

Cabe ainda mencionar que a implementação das rotinas de fiscalização não encerra 

o dever de supervisão do administrador, o qual ainda tem que (i) ficar atento à existência 

de sinais de alerta detectados por meio desses controles e, caso conclua pela existência 

de indícios de irregularidade que está sob a fiscalização da CVM, deve ser feito um reporte 

à Autarquia; bem como (ii) revisar periodicamente os controles, corrigindo eventuais erros. 

Não há um rol predefinido de situações que possam ser entendidas como sinais de 

alerta. No entanto, uma análise das decisões proferidas pelo Colegiado da CVM permite 

concluir que já se entenderam como sinal de alerta: (i) a aquisição de ativos em condições 

não usuais de mercado158; (ii) a ocorrência de alterações bruscas no perfil de risco dos 

ativos integrante da carteira de um fundo159; e (iii) a aquisição de ativos emitidos por partes 

relacionadas ao gestor do fundo160. 

Diante dessas circunstâncias e de outras que o conduzam a crer que o fundo de 

investimento está enfrentando algum tipo de risco, surge o denominado dever de 

investigar do administrador, o qual consiste na sua obrigação de adotar diligências 

adicionais às que dele normalmente se espera para apurar eventuais irregularidades que 

possam estar sendo cometidas161. No cumprimento desse dever, o administrador deve 

buscar informações para além daquelas disponibilizadas pelo prestador de serviço sob 

investigação. 

Caso detecte alguma irregularidade, o administrador deverá, então, comunicá-la à 

CVM, por força do artigo 18, inciso VIII, da Resolução CVM 21162. 

Quanto ao dever de revisar, cabe mencionar que, em razão da dinamicidade do 

mercado, é natural que controles anteriormente aptos fiquem, paulatinamente, 

ultrapassados. Por esse motivo, faz-se necessária a revisão periódica desses controles. 

Como se verifica, a faceta do dever de fiscalização que consiste na adoção de rotinas 

de fiscalização não abrange apenas o desenho e a implementação de controles eficazes e 

 
157 No Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/SRE, a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários da CVM orienta que os 
intermediários de ofertas públicas de valores mobiliários formalizem as análises realizadas nas informações das ofertas 
em “documento datado e assinado com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital” (p. 78). Embora essa 
orientação não seja destinada a administradores de fundos, entendemos que ela reflete uma boa prática do mercado e 
que a sua adoção é recomendável. 
158 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2005/8542, Rel. diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 
29 ago. 2006. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2005/5442, Rel. diretora Maria Helena Santana, julgado em 23 
maio 2007. 
159 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº 22/05, Rel. diretor Marcos Barbosa Pinto, julgado em 26 ago. 2008. 
160 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2011/4517, Rel. diretor Otávio Yazbek, julgado em 17 dez. 2013. 
161 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2012/12201, Rel. diretora Luciana Dias, julgado em 4 ago. 2015. 
162 “Art. 18. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: (...) VIII – informar à CVM sempre que verifique, no 
exercício das suas atribuições, a ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis da ocorrência ou identificação;” 
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proporcionais aos riscos, abarcando também (i) a obrigação de o administrador ficar atento 

a eventuais sinais de alerta; e (ii) a revisão periódica dos controles. 

 

4.2.1. Fiscalização dos gestores de recursos 

 

Conforme mencionado anteriormente, a regulamentação em vigor não define todos 

os aspectos das atividades dos prestadores de serviços do fundo que devem ser 

supervisionados. No entanto, com relação à atuação do gestor, a regulação prevê 

expressamente que deve ser verificado, no mínimo, que “os limites e condições 

estabelecidos na regulação e no regulamento do fundo ou no contrato de carteira 

administrada sejam cumpridos pelos prestadores de serviços”163. 

Vale ressaltar que a responsabilidade pela gestão dos ativos financeiros 

componentes da carteira dos fundos é exclusivamente do gestor, que atua de forma 

discricionária, consoante previsto no artigo 78, § 3º, da ICVM 555. Desta forma, cabe ao 

gestor negociar, em nome do fundo, os ativos financeiros componentes de sua carteira, 

selecionando aqueles com melhor perspectiva de rentabilidade, dado um determinado nível 

de risco compatível com a política de investimentos do fundo, bem como emitir as ordens 

de compra e venda com relação aos ativos em questão em nome do fundo. 

Ao administrador, cabe verificar, a posteriori, o enquadramento das operações 

realizadas pelo gestor na carteira do fundo com relação ao disposto no regulamento do 

fundo e na regulamentação aplicável. 

Nesse sentido, o § 2º do artigo 104 da ICVM 555 deixou claro que cabe ao gestor 

verificar o enquadramento no momento em que a operação é realizada, enquanto ao 

administrador cabe acompanhar o enquadramento do fundo tão logo as operações sejam 

realizadas e diligenciar pelo seu reenquadramento no melhor interesse dos cotistas. Ou 

seja, no que diz respeito ao enquadramento da carteira, a atuação do gestor se dá antes 

da realização da operação em nome do fundo, enquanto a verificação que deve ser feita 

pelo administrador ocorre somente após a liquidação da operação164. 

 
163 Artigo 32, inciso I, da Resolução CVM 21. 
164 Este já era o entendimento consolidado no âmbito do Colegiado da CVM ainda sob a égide da ICVM 409: 
“15. No meu entender, em se tratando de fundo com gestão terceirizada, compete ao gestor verificar, antes de realizar 
operações em nome do fundo, a adequação das mesmas à política do fundo, seu regulamento, e aos limites impostos 
pela Instrução CVM nº 409/04, e ao administrador realizar essa mesma verificação, a posteriori. Neste sentido, se espera 
que um administrador diligente, em atenção ao art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409/04, seja capaz de verificar, 
através de seus sistemas de supervisão, o desenquadramento dos fundos que administra tão logo suas operações sejam 
liquidadas.” (CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2012/6987, Rel. diretora Ana Dolores Moura Carneiro de 
Novaes, julgado em 13 ago. 2013.) 
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Desse modo, espera-se que o administrador seja capaz de fiscalizar a atuação do 

gestor após a concretização da operação, cabendo exclusivamente ao gestor negociar, em 

nome do fundo, os ativos financeiros componentes de sua carteira. 

A própria área técnica da CVM já manifestou seu entendimento, por meio do Ofício-

Circular CVM/SIN nº 05/2014, de que não cabe ao administrador do fundo realizar uma 

fiscalização da operação previamente à aquisição de determinado título ou valor mobiliário 

pelo gestor165. 

Nesse mesmo Ofício, a área técnica da CVM ainda reconheceu que não cabe ao 

administrador exercer um juízo de valor dos títulos e/ou valores mobiliários que são 

selecionados pelo gestor. 

O Colegiado da CVM também deixou claro, no julgamento do PAS CVM 

RJ2015/12087, que não cabe ao administrador proceder análises técnicas com relação ao 

mérito do investimento realizado pelo gestor166. No referido caso, ficou evidente que não é 

exigível que o administrador determine a venda dos ativos que, na avaliação do 

administrador, não são de boa qualidade167. 

Não obstante, no referido precedente, o Colegiado ressaltou que, a partir da entrada 

em vigor da Instrução CVM nº 558/2015 (“ICVM 558”), compete ao administrador informar 

à CVM sobre os indícios de violação aos deveres fiduciários por parte do gestor168. 

Assim, o que se espera é que o administrador, por meio de seus controles, consiga 

realizar uma análise a posteriori e a respeito de questões objetivas da operação, como, 

por exemplo, o seu enquadramento ao regulamento do fundo. 

Especificamente com relação às operações de aquisição de ativos de crédito 

privado, cabe mencionar que a CVM editou, ao longo dos anos, recomendações sobre as 

diligências a serem adotadas na aquisição desses ativos, a exemplo do Ofício-

Circular/CVM/SIN/nº 6/2014, que se destina tanto ao gestor quanto ao administrador, não 

deixando claro quais de suas recomendações devem ser seguidas por qual prestador de 

serviço. 

Na prática, os administradores fiduciários passaram a analisar os ativos de crédito 

que os gestores pretendem adquirir para a carteira dos fundos antes deles serem 

efetivamente adquiridos. Essa análise realizada pelo administrador antes da operação, no 

 
165 Ofício-Circular CVM/SIN nº 05/2014, de 21.11.2014. 
166 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2015/12087, Rel. diretor Pablo Renteria, julgado em 24 jul. 2018. 
167 DIAS, Luciana. CVM avança na diferenciação de gestores e administradores de fundos. Revista Capital Aberto, 06 
set. 2018. 
168 A ICVM 558 foi revogada pela Resolução CVM 21, a qual prevê, em seu artigo 18, inciso VIII, que “Art. 18. O 
administrador de carteira de valores mobiliários deve: (...) VIII – informar à CVM sempre que verifique, no exercício das 
suas atribuições, a ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis da ocorrência ou identificação;” 
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entanto, se dá apenas com relação aos aspectos formais dos ativos de crédito169 a serem 

adquiridos, não devendo o administrador exercer qualquer juízo de valor com relação ao 

mérito da decisão do gestor de negociar o ativo analisado. 

Os ativos de crédito privado representam, portanto, uma exceção à regra geral de 

que os controles do administrador para fiscalização do gestor devem permitir que ele faça 

uma análise, a posteriori, das operações realizadas pelo gestor. De todo modo, até mesmo 

com relação a esses ativos, a fiscalização do administrador diz respeito unicamente a 

aspectos objetivos da transação realizada pelo gestor, não cabendo ao administrador a 

análise do mérito da operação. 

Como se verifica, no exercício de seu dever de fiscalização, não se espera que o 

administrador interfira na gestão do fundo para refazer as atividades desempenhadas pelo 

gestor. Nesse sentido, a CVM já reconheceu, por exemplo, no PAS CVM nº RJ2014/12081, 

que não é razoável que o administrador replique o trabalho do gestor170. A supervisão 

atribuída ao administrador deve ser interpretada, então, à luz da divisão de atribuições 

existente entre os prestadores de serviços do fundo. 

Essa conclusão mostra-se ainda mais importante no âmbito dos fundos estruturados. 

Embora os fundos estruturados não sejam o foco do presente trabalho, cabe mencionar 

que as atividades desempenhadas pelos prestadores de serviços dos fundos estruturados 

costumam ser altamente especializadas, requerendo expertise e estruturas específicas 

para serem desempenhadas apropriadamente. 

Portanto, a divisão de atribuições dos prestadores de serviços desse tipo de fundo é 

extremamente relevante e deve ser considerada na análise da supervisão realizada pelo 

administrador em relação aos atos praticados pelos demais prestadores de serviço, 

especialmente o gestor, o qual ganha maior destaque e preponderância no âmbito de 

fundos estruturados. 

Outro aspecto relevante da fiscalização a ser exercida pelo administrador em relação 

ao gestor diz respeito à gestão de risco de liquidez. O artigo 91 da ICVM 555171 estabelece 

que tanto o administrador quanto o gestor devem, conjuntamente, adotar as políticas, 

procedimentos e controles internos necessários ao exercício da gestão de risco de liquidez 

 
169 Por exemplo, a correta constituição das garantias concedidas ao fundo na aquisição do ativo de crédito privado. 
170 “148. O dever de fiscalizar não significa dever de refazer ou verificar cada operação realizada pelo terceiro contratado. 
Mas implica, no presente caso, o dever de o administrador adotar procedimentos que tenham como objetivo assegurar 
que os serviços estejam sendo executados pelo terceiro contratado de forma diligente, no intuito de garantir os interesses 
dos cotistas do fundo, destacadamente quando confrontado com sinais claros de má-execução.” (grifamos). CVM. 
Processo Administrativo Sancionador nº RJ2014/12081, Rel. diretor Henrique Machado, julgado em 18 jun. 2019. 
171 “Art. 91. O administrador e o gestor devem, conjuntamente, adotar as políticas, procedimentos e controles internos 
necessários para que a liquidez da carteira do fundo seja compatível com: 
I – os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate; e 
II – o cumprimento das obrigações do fundo.” 
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da carteira do fundo. Porém, a Autarquia não deixou claro como deve funcionar essa 

“cogestão” da liquidez dos fundos de investimento, a qual representa uma “bola dividida” 

entre o administrador e o gestor172. 

A doutrina defende que, na prática, cabe ao gestor ficar na linha de frente da gestão 

do risco de liquidez da carteira do fundo, enquanto ao administrador compete fiscalizar os 

procedimentos que estão sendo adotados pelo gestor173. 

Ainda não há, no entanto, um pronunciamento da CVM corroborando esse 

entendimento. Na realidade, a Autarquia tem se manifestado no sentido de que a gestão 

de liquidez não deve ser feita apenas pelo gestor, mas de forma coordenada pelo gestor e 

pelo administrador, pois “o administrador possui informações pertinentes ao passivo e o 

gestor a respeito do ativo”174. 

Eduardo Cherez Pavia discorda desse posicionamento da Autarquia e defende que, 

para que seja bem executada, a gestão de liquidez da carteira pelo gestor não precisa de 

informações detalhadas a respeito do “passivo do fundo”, mas apenas de informações 

consolidadas do tipo de investidor, do grau de concentração ou, quando o gestor não estiver 

familiarizado, do histórico do comportamento do passivo. Portanto, bastava a regra 

determinar que o administrador fornecesse tais informações ao gestor e fiscalizasse 

periodicamente os procedimentos, sendo a efetiva gestão de liquidez, no entanto, de 

responsabilidade do gestor175. 

Não obstante, na Minuta, a CVM continua a prever a gestão de risco de liquidez 

como uma obrigação conjunta do gestor e do administrador176. 

Em comentário encaminhado à Autarquia no âmbito da Audiência Pública 08/20177, 

a ANBIMA propôs que a nova regulação de fundos preveja expressamente que cabe (i) ao 

gestor avaliar as principais características e limites da classe de cotas em termos de 

liquidez dos ativos a serem investidos e do público-alvo; e (ii) ao administrador verificar, 

após as operações realizadas pelo gestor e de eventuais movimentações do passivo do 

fundo, a compatibilidade da carteira aos critérios de liquidez estabelecidos para a classe de 

cotas. 

 
172 VIEIRA, Juliana Botini Hargreaves; TINOCO, Camila. Op. cit., p. 191. 
173 COPOLA, Marina. Op. cit., p. 362. No mesmo sentido, ver: PAVIA, Eduardo. Op. cit., p. 123. 
174 Relatório de Análise da Audiência Pública SDM 04/2014. 
175 PAVIA, Eduardo. Op. cit., p. 123-124. 
176 Artigo 90 da Minuta: “Art. 90. Nas classes abertas, o administrador e o gestor, conjuntamente, devem adotar as 
políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira de ativos seja compatível com: I 
– os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate; e II – o cumprimento das obrigações da 
classe de cotas.” 
177 ANBIMA. Manifestação enviada no âmbito da Audiência Pública 08/20, p. 18-19. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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De acordo com a Associação, caso o administrador identifique qualquer 

incompatibilidade, competiria a ele apenas notificar o gestor sobre o ocorrido, buscando 

esclarecimentos e a eventual tomada de providências por tal prestador de serviços. 

No momento, resta aguardar para verificar como a questão da gestão de liquidez de 

risco será tratada pela CVM na versão final da nova norma de fundos. 

 

4.2.2. A fiscalização contínua na Audiência Pública 08/20 

 

Na Minuta, a CVM reconheceu tanto o administrador quanto o gestor de recursos 

como prestadores de serviços essenciais, atribuindo a ambos o poder de contratar, em 

nome do fundo, determinados prestadores de serviços. Em decorrência do novo status 

regulatório do gestor, a Minuta propõe que seja conferido aos dois prestadores de serviços 

essenciais do fundo (o administrador e o gestor) o dever de fiscalizar os prestadores que 

eles contratam, em nome do fundo, no âmbito de suas respectivas esferas de atuação. E, 

no caso do administrador, ele também deverá fiscalizar o gestor. 

Além de propor que seja imposto o dever de fiscalização aos dois prestadores de 

serviços essenciais do fundo, a Minuta propõe que esse dever seja imposto de forma mais 

específica, ficando restrito a oito hipóteses previstas na regra, sendo quatro delas dispostas 

na parte principal da Resolução (aplicável a todos os fundos), duas no Anexo Normativo I 

(que trata sobre os fundos atualmente regulamentados pela ICVM 555, referidos, na Minuta, 

como Fundos de Investimento Financeiros - FIF) e duas no Anexo Normativo II (que 

regulamenta o funcionamento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs). 

O quadro a seguir contém um resumo das oito hipóteses de dever de fiscalização 

que a Minuta propõe que sejam imputadas aos prestadores de serviços essenciais: 

 

 Prestador 
Essencial que 

Fiscalizará 

Prestador a ser 
Fiscalizado 

Atividade a ser Fiscalizada 

F
u

n
d

o
s

 d
e 

In
ve

s
ti

m
e

n
to

 
em

 G
er

al
 

Administrador  Gestor de Recursos 
O administrador deve fiscalizar a gestão da carteira no 
que se refere à observância dos limites de 
exposição e concentração. 

Administrador  Gestor de Recursos 
O administrador deve fiscalizar a gestão no tocante à 
identificação oportuna e precisa de ordens de 
compra e venda de ativos. 

Administrador  Gestor de Recursos 
O administrador deve fiscalizar a gestão no que toca 
ao grupamento e rateio de ordens de compra e 
venda de ativos. 

Administrador / 
Gestor de Recursos 

Qualquer terceiro 
contratado 

Nas suas respectivas esferas de atuação, o 
administrador e o gestor devem fiscalizar a 
observância de vedações previstas na regra por 
parte dos terceiros por eles contratados. 
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F
IF

 
Administrador  Gestor de Recursos 

O administrador deve fiscalizar a gestão dos FIF no que 
diz respeito à negociação de ativos a preços de 
mercado. 

Administrador  Custodiante 
O administrador deve fiscalizar o serviço de custódia 
de FIF no que tange à verificação da existência de 
ativos financeiros no exterior. 

F
ID

C
 Administrador 

Fiduciário 
Gestor de Recursos 

O administrador deve fiscalizar a gestão no que se 
refere à observância da política de investimentos do 
FIDC. 

Administrador 
Fiduciário 

Entidade 
Registradora 

O administrador deve fiscalizar o serviço de registro 
de direitos creditórios para os FIDC. 

 
Cabe mencionar que a iniciativa de traduzir o dever genérico do artigo 90, inciso X, 

da ICVM 555 em hipóteses específicas é fundamental para incentivar o correto 

desempenho do papel de fiscalização do administrador. 

Vale notar que a adoção de hipóteses específicas aproxima a regulação brasileira 

da regulação de Luxemburgo, na qual os deveres de fiscalização do Depositário foram 

especificados justamente com o objetivo de conferir maior segurança jurídica ao 

cumprimento da função de supervisão do funcionamento do fundo. 

Não obstante, ainda existe espaço para avanços, pois as hipóteses de fiscalização 

sugeridas na Minuta continuam a adotar uma linguagem ampla e imprecisa sobre as 

atribuições do administrador na sua função de supervisão de terceiros, gerando incertezas 

quanto aos limites de suas responsabilidades. 

Em comentário encaminhado à CVM no âmbito da Audiência Pública 08/20, a 

Anbima recomendou que, em vez de falar em oito hipóteses de “fiscalização de terceiros”, 

seria mais apropriado que se falasse em “deveres objetivos de verificação”178. 

Nesse mesmo sentido, em seus comentários à Audiência Pública 08/20, a B3 

afirmou que “a redação da Minuta ainda se encontra disposta de forma genérica, 

dificultando a concretização dos limites considerados como razoáveis pela CVM para o 

dever de fiscalizar”. A fim de aumentar a segurança jurídica dos participantes, a B3 sugere 

que a CVM especifique em parâmetros mais concretos o que se espera do administrador 

em cada uma das hipóteses propostas. 

Feita essa observação geral, passemos à análise individualizada das hipóteses de 

fiscalização previstas na Minuta. Tendo em vista o escopo do presente trabalho, serão 

estudadas a seguir as seis hipóteses de fiscalização sugeridas pela Minuta para aos FIF. 

 

 
178 O verbo “verificar” é utilizado no UCITSD-CDR ao descrever os deveres de supervisão do Depositário. Por exemplo, 
em seu artigo 4º(1)(c), a referida regulação afirma que o Depositário cumpre com o seu dever de supervisionar as 
subscrições e os resgates ocorridos no fundo ao “verificar periodicamente a adequação” de seus procedimentos de 
conciliação das ordens de subscrição e de resgate. Do mesmo modo, no artigo 5º(1)(a), o UCITSD-CDR dispõe que o 
Depositório cumpre com as suas obrigações em matéria de avaliação dos ativos do fundo ao “verificar, numa base 
contínua, que foram criados e aplicados procedimentos adequados e coerentes para” essa avaliação. 
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4.2.2.1. Observância dos limites aplicáveis à carteira 

 

A Minuta propõe que seja atribuído ao administrador o dever de “fiscalizar a gestão 

da carteira de ativos no que se refere à observância dos limites de exposição e 

concentração previstos no regulamento e na regulamentação vigente para cada categoria 

de fundo de investimento”179. 

Nesse ponto, a Minuta não parece propor nenhuma mudança significativa, pois, 

atualmente, o administrador já tem o dever de verificar o enquadramento das operações 

realizadas pelo gestor aos limites previstos no regulamento do fundo e na regulamentação 

aplicável. 

Conforme mencionado anteriormente, o artigo 32, inciso I, da Resolução CVM 21 já 

prevê atualmente que o administrador deve fiscalizar os serviços prestados por terceiros 

contratados em nome do fundo, “de forma a verificar, no mínimo, que (...) os limites e 

condições estabelecidos na regulação e no regulamento do fundo ou contrato de carteira 

administrada sejam cumpridos pelos prestadores de serviços”. 

A previsão dessa hipótese de fiscalização está em linha não só com as práticas 

atuais do mercado brasileiro, como também com as práticas internacionais. Nesse sentido, 

em ambas as jurisdições estrangeiras analisadas no presente trabalho (EUA e 

Luxemburgo), o legislador se preocupou em impor regras que permitissem que a Entidade 

de Supervisão Independente monitorasse, de alguma forma, a observância aos limites de 

investimento do fundo. 

Nos Estados Unidos, a SEC afirmou que, em cumprimento à regra 38a-1, o Conselho 

de Administração deve aprovar procedimentos para assegurar que o Investment Adviser 

está observando o disposto em sua política a respeito do enquadramento da carteira do 

fundo em relação aos seus objetivos de investimento. 

Por sua vez, em Luxemburgo, a terceira operação do fundo que o Depositário deve 

fiscalizar consiste em verificar o enquadramento das operações do fundo aos limites de 

investimento aplicáveis. 

Ainda que não haja dúvida de que o dever de fiscalizar o enquadramento da carteira 

deva ser atribuído ao administrador, cabe mencionar que a redação adotada na Minuta 

poderia ser refinada para deixar mais claro quanto ao que se espera que o administrador 

faça no exercício dessa atividade de supervisão. Em linha com o que foi sugerido pela 

Anbima no âmbito da Audiência Pública 08/20, poder-se-ia adotar uma redação mais 

 
179 O artigo 79, § 5º, da Minuta. 
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próxima da que está em vigor hoje na Resolução CVM 21, a qual fala no dever do 

administrador de “verificar” os limites aplicáveis à carteira do fundo. 

De todo modo, ainda que a nova regulação de fundos seja editada nos termos 

propostos na Minuta, o cumprimento do dever do administrador de supervisionar a atuação 

do gestor quanto ao enquadramento da carteira continuará a ser feito à luz dos parâmetros 

analisados no Capítulo 4.2.1 acima, quais sejam: (i) a análise do administrador é feita a 

posteriori, ou seja, após a liquidação da operação realizada pelo gestor; e (ii) deve recair 

apenas sobre aspectos objetivos da operação, não cabendo ao administrador avaliar o 

mérito da transação realizada pelo gestor na carteira do fundo. 

Nesse sentido, ao tratar dos deveres dos prestadores de serviços essenciais 

relacionados aos limites de concentração das carteiras dos FIF, o Anexo I da Minuta 

continuará a prever que compete ao gestor avaliar a observância da carteira de ativos aos 

limites aplicáveis antes da realização de operações em nome do fundo de investimento, 

conforme atualmente disposto no artigo 104, § 2º, inciso I, da ICVM 555180. 

Já o administrador continuará a ter que realizar a verificação do enquadramento da 

carteira do fundo em bases diárias para que possa cumprir com a obrigação de notificar o 

gestor e a CVM a respeito “da ocorrência de desenquadramento, até o final do dia seguinte 

à data do desenquadramento”181. 

Como cabe ao gestor fazer a verificação do enquadramento a priori e ao 

administrador compete a comunicação ao gestor e à CVM da ocorrência do 

desenquadramento até o final do dia seguinte à data do desenquadramento, é possível 

inferir que a CVM não teve a intenção de alterar a dinâmica atualmente existente de que a 

atuação do administração ocorre a posteriori. 

No entanto, para que esse aspecto da atuação do administrador continue a estar 

claramente previsto na regulação, a CVM poderia incluir, na redação da Minuta, a previsão 

atualmente existente no início do artigo 104, § 2°, inciso II, da ICVM 555 de que “ao 

administrador [compete] acompanhar o enquadramento do fundo tão logo as operações 

sejam realizadas”. 

Além disso, a Minuta não esclarece o que deve ser feito na hipótese de o 

desenquadramento persistir na carteira do fundo, repetindo o comando genérico 

atualmente existente na parte final do artigo 104, § 2º, inciso II, da ICVM 555, no sentido de 

 
180 “Art. 104 (...) § 2º Caso o administrador contrate gestor para desempenhar atividade de gestão profissional em nome 
do fundo, o gestor também responde pela obrigação de que trata o caput e § 1º, ocasião em que cabe: I – ao gestor 
avaliar sua observância antes da realização de operações em nome do fundo;” 
181 Artigo 46, § 4º, do Anexo I da Minuta. 
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que cabe “ao administrador, quando for o caso, diligenciar pelo seu reenquadramento no 

melhor interesse dos cotistas”182. 

Em linha com o que prevê o artigo 104, § 4º, da ICVM 555183, a Minuta dispõe que, 

até o final do dia seguinte à data do desenquadramento, o administrador deve enviar 

comunicado à CVM e ao gestor. Na comunicação ao gestor, o administrador deve 

questionar os motivos que ensejaram o desenquadramento da carteira, bem como o plano 

de ação do gestor com o prazo para o reenquadramento. 

O Código ART também prevê uma série de medidas adicionais a serem tomadas 

pelos administradores participantes da Anbima nestas situações184. Em seu artigo 28, o 

Código estabelece que o administrador deve avaliar se o desenquadramento pode afetar a 

condição tributária dos investidores ou se é fator determinante na decisão de investimento 

de potenciais investidores ou desinvestimento de investidores atuais. 

Se o desenquadramento puder ensejar alguma dessas consequências, o § 1º do 

artigo 28 do Código ART determina que o administrador deve ser diligente e dar 

transparência da situação para os investidores e para os demais prestadores de serviços 

envolvidos no processo de distribuição de cotas do fundo185. De acordo com o referido 

dispositivo, o administrador deve ainda decidir, no mínimo, pelas seguintes medidas, caso 

aplicáveis: (i) divulgação de fato relevante; (ii) necessidade de fechamento do fundo à 

captação de novos recursos; e (iii) outras medidas para dar transparência aos investidores, 

como, por exemplo, a declaração do investidor nos documentos de adesão ao fundo 

atestando que está ciente do desenquadramento existente. 

No entanto, se o desenquadramento persistir mesmo após a adoção dessas 

medidas, há alguma providência adicional que o administrador deva tomar? 

No passado, a CVM manifestou o entendimento de que, no limite, o administrador 

tem poderes para efetuar a venda compulsória de ativos do fundo para o enquadramento 

aos limites aplicáveis186, bem como para realizar eventual comunicação aos cotistas, se for 

o caso. Nesse sentido, no âmbito do PAS CVM nº RJ2007/2966, o Colegiado da CVM 

entendeu que o administrador não deveria ser responsabilizado, uma vez que agiu 

diligentemente na defesa dos interesses dos cotistas, porque alertou o gestor em relação 

 
182 Artigo 46, § 3º, do Anexo I da Minuta. 
183 “Art. 104 (...) § 4º Sem prejuízo da responsabilidade do gestor, o administrador deve informá-lo, e à CVM, da ocorrência 
de desenquadramento, até o final do dia seguinte à data do desenquadramento.” 
184 RANGEL, Alexandre Costa; CARDOSO, Fernanda Bokel. Fundos de investimentos: a possibilidade de manutenção 
em carteira de ativos em decorrência de excussão de garantia ou negociação de interesse dos cotistas. In: Felipe 
Hanszmann (org.). Atualidades em Direito Societário e Mercado de Capitais. vol. IV, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2019, p. 34-35. 
185 Artigo 28, § 1º, do Código ART. 
186 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2012/6987, Rel. diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, 
julgado em 13 ago. 2013. 
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ao desenquadramento e realizou, compulsoriamente, o reenquadramento das carteiras dos 

fundos, frente à inércia do gestor187. 

Ao comentar essa decisão do Colegiado, Rafael Andrade ressalta que, quando ela 

foi proferida, ainda não se tinha uma clareza sobre a divisão de atribuições existente entre 

os administradores e os gestores. Atualmente, tendo em vista a natureza da função 

fiscalizadora do administrador e considerando que o gestor também será um prestador de 

serviços essenciais no regime proposto na Audiência Pública 08/20, “não mais subsiste o 

entendimento de que cabe ao administrador executar reenquadramentos compulsórios” em 

casos de desenquadramentos188. 

Na Audiência Pública 08/20, a Anbima manifestou-se nessa mesma linha, afirmando 

que a redação da Minuta deveria ser ajustada para refletir que,  

no caso de eventual desenquadramento da carteira ou desrespeito à política, 
caberia ao Administrador exclusivamente a comunicação do ocorrido ao Gestor, 
para que proceda com o reenquadramento, bem como à CVM para que avalie a 
necessidade de análise detalhada da conduta e eventual sanção189 (grifamos). 
 

Como se verifica, ainda não está claro o que a CVM quis dizer ao imputar ao 

administrador o dever de “diligenciar” pelo reenquadramento da carteira do fundo, comando 

que se encontra previsto na ICVM 555 e que a Autarquia pretende replicar na Minuta. 

No momento, resta aguardar para saber se a CVM alterará a redação da Minuta para 

excluir essa redação vaga de que caberia ao administrador “diligenciar” pelo 

reenquadramento da carteira do fundo “no melhor interesse dos cotistas”. 

Assim, com relação ao dever de fiscalizar a observância dos limites aplicáveis à 

carteira, sugerimos que: 

(i) a redação do artigo 79, § 5º, da Minuta seja alterada da seguinte forma: “O 

administrador deve fiscalizar a gestão da carteira de ativos no que se refere à 

observância dos verificar o enquadramento dos ativos da carteira aos limites de 

exposição e concentração previstos no regulamento e na regulamentação vigente 

para cada categoria de fundo de investimento” (grifei); e 

(ii) a redação do artigo 79, § 3º, da Minuta seja modificada para: “Os limites referidos 

no caput devem ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do fundo 

com no máximo 1 (um) dia útil de defasagem, cabendo ao administrador, quando for 

o caso, diligenciar pelo seu reenquadramento no melhor interesse dos cotistas 

 
187 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2007/2966, Rel. diretor Eli Loria, julgado em 23 jan. 2008. 
188 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 270. 
189 ANBIMA. Manifestação enviada no âmbito da Audiência Pública 08/20, p. 16. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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acompanhar o enquadramento do fundo tão logo as operações sejam 

realizadas” (grifei). 

 

4.2.2.2. Controle da identificação e do rateio de ordens 

 

O artigo 81, caput, da Minuta de Resolução exige que, ao emitir as ordens de compra 

e venda de ativos, o gestor o faça de modo que elas sejam expedidas com a identificação 

precisa do fundo de investimento ou, se for o caso, classe de cotas em nome do qual devem 

ser executadas. O § 2º do referido dispositivo autoriza que o gestor faça o grupamento de 

ordens que têm como destinatário diferentes fundos de investimento que estão sob sua 

gestão, desde que tenha processos que permitam que seja feito o rateio das operações de 

forma equitativa. 

Ao prever essas regras, o objetivo da regulação é assegurar que o gestor confira 

tratamento igualitário entre os fundos sob sua gestão, evitando, assim, que um fundo seja 

beneficiado em detrimento de outro. 

Atualmente, a ICVM 555 já estabelece que as ordens têm que ser identificadas e 

que, em caso de grupamento, devem existir mecanismos para que o rateio seja feito de 

forma adequada190. Assim, os dispositivos da Minuta anteriormente mencionados não 

representam qualquer inovação em relação ao regime em vigor. 

Com relação ao dever de fiscalização do administrador, na Audiência Pública 08/20, 

a CVM propõe que a Minuta preveja que (i) “a identificação oportuna e precisa de ordens 

(...) deve contar com fiscalização do administrador”191; e (ii) “o grupamento e rateio de 

ordens de compra e venda de ativos devem contar com fiscalização do administrador”192.  

Essa proposta representa uma mudança sutil em relação ao regime atual, o qual não 

contém previsão expressa da obrigação do administrador de fiscalizar “a identificação 

oportuna e precisa de ordens”. 

No regime atual, o dever de fiscalização encontra-se previsto em relação à questão 

de alocação e rateio de ordens193. Nesse sentido, o artigo 82, § 2º, da ICVM 555 dispõe 

que o administrador do fundo deve verificar, previamente à contratação, se os gestores 

contratados possuem processos de rateio das ordens, “sem prejuízo da supervisão das 

atividades executadas pelos gestores contratados”. 

 
190 Artigo 82, caput e § 1º, da ICVM 555. 
191 Artigo 81, § 1º, da Minuta. 
192 Artigo 81, § 3º, da Minuta. 
193 Artigo 82, § 2º, da ICVM 555. 
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No julgamento do PAS CVM nº 05/2012, a CVM se pronunciou sobre como esse 

dever deve ser traduzido no caso concreto, ocasião em que afirmou que: 

41. O administrador fiduciário pode e deve verificar se o gestor que se vale da 
faculdade de transmitir ordens de forma agrupada possui políticas que atendam aos 
requisitos estabelecidos na regulamentação. Deve, ainda, periodicamente confirmar 
se as ordens transmitidas de forma agrupada estão sendo rateadas de modo 
aderente à política. 
 

Como se verifica, no precedente acima, a CVM compreendeu que o administrador 

deve verificar se o gestor utiliza ordens agrupadas e, em caso afirmativo, deve (i) verificar 

se as políticas do gestor estão aderentes ao exigido pela regulação; e (ii) periodicamente, 

confirmar se as ordens estão sendo rateadas de acordo com essa política. 

Na Minuta, a CVM optou por usar uma redação ainda mais genérica do que aquela 

adotada na ICVM 555, não prevendo expressamente nem mesmo a necessidade de o 

administrador verificar se as políticas de rateio do gestor atendem ao exigido pela 

regulação. 

Do mesmo modo, também não deixa claro se – em linha com o precedente acima 

mencionado – há a necessidade de o administrador confirmar periodicamente se as ordens 

transmitidas de forma agrupada estão sendo rateadas de modo aderente à política. A 

respeito, cabe mencionar que, se o gestor faz o grupamento de ordens de fundos 

administrados por diferentes instituições, o administrador pode ter dificuldades em se 

desincumbir dessa faceta do dever de fiscalização, conforme pronunciamento da 

Anbima194. 

Dada a ausência de clareza no que deve ser traduzido o dever de fiscalização do 

administrador com relação à identificação e rateio de ordens de compra e venda de ativos, 

as duas hipóteses sugeridas na Minuta não foram bem recebidas pelos participantes do 

mercado. 

Nesse sentido, no âmbito da Audiência Pública 08/20, a Anbima pronunciou-se pela 

exclusão dessas hipóteses por entender que a questão é de responsabilidade do gestor, o 

qual deve, inclusive, divulgar suas políticas a respeito da alocação e do rateio de ordens 

emitidas nos fundos sob sua gestão. 

A criação de mecanismos para evitar que o gestor confira tratamento desigual aos 

fundos sob sua atuação é uma preocupação válida e que também foi abordada pelo 

regulador dos fundos norte-americanos. Nesse sentido, nos EUA, a SEC orienta que o 

Conselho de Administração do fundo aprove, no momento da contratação, as políticas de 

controles internos do gestor, as quais devem tratar, entre outras matérias, da questão da 

 
194 ANBIMA. Manifestação enviada no âmbito da Audiência Pública 08/20, p. 16. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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alocação de ordens agregadas entre os clientes do gestor, bem como da análise 

comparativa da performance de fundos similares sob sua gestão195. 

Diante disso, é recomendável que, em vez de simplesmente excluir as previsões 

genéricas de que “a identificação” e “o grupamento e rateio” de ordens devem contar com 

a fiscalização do administrador, a redação da Minuta seja alterada para prever que, na 

avaliação de risco do gestor, o administrador deve verificar se esse prestador de serviço 

dispõe de políticas voltadas para a identificação oportuna e precisa de ordens, bem como 

para o rateio de ordens em caso de grupamento, em linha com o disposto no artigo 82, § 

2º, da ICVM 555, sem, no entanto, incorrer na incerteza da relação da parte final desse 

dispositivo. 

 

4.2.2.3. Observância das vedações previstas na regra 

 

No artigo 87, § 1º, da Minuta de Resolução, a CVM propôs a adoção da seguinte 

regra: “nas suas respectivas esferas de atuação, o administrador e o gestor devem fiscalizar 

a atuação dos terceiros por eles contratados, no tocante à observância das vedações”. 

Tal regra pode ser decomposta em duas partes. Na primeira, ela define os sujeitos 

ativos (aqueles que devem fiscalizar) e passivos (os que devem ser fiscalizados) da 

obrigação de fiscalização nela prevista. Já na segunda parte, a norma tentou estabelecer o 

que deveria ser fiscalizado. 

Quanto à primeira parte, a CVM estabeleceu que cabe ao administrador e ao gestor 

a obrigação de fiscalizar prevista no referido dispositivo, sendo assim o administrador e o 

gestor são o sujeito ativo dessa obrigação. Cada um dos prestadores de serviços essenciais 

deverá fiscalizar os terceiros por eles contratados, conforme tabela constante do Capítulo 

4.1.1 do presente trabalho. 

Conforme consta na redação proposta na Minuta, a fiscalização dos prestadores de 

serviços essenciais deve ocorrer na esfera de atuação de cada um deles, de modo que não 

será exigido que o administrador detecte eventual violação cometida por um prestador de 

serviço contratado pelo gestor ou vice-versa. 

Quanto às vedações que devem ser observadas, a CVM afirmou que devem ser 

aquelas “previstas na regra”196, sem especificar, porém, qual seria essa regra. 

 
195 SEC. Final Rule: Compliance Programs of Investment Companies and Investment Advisers. 2013, p. 4-5. Disponível 
em: https://www.sec.gov/rules/final/ia-2204.htm. Acesso em: 28 mar. 2022. 
196 Edital de Audiência Pública 08/20, p. 7. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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Tendo em vista que a obrigação de fiscalizar ora analisada está prevista no § 1º do 

artigo 87 da Minuta, é possível interpretar que a Autarquia estaria referindo-se às vedações 

constantes do caput do mencionado dispositivo. 

Ocorre que essas vedações estão relacionadas às atribuições do administrador e do 

gestor, não guardando relação – ao menos não diretamente – com as atividades 

desempenhadas pela maioria dos terceiros que os prestadores de serviços essenciais 

estão autorizados a contratar em nome do fundo, conforme se depreende da leitura do 

caput do artigo 87 da Minuta: 

Seção IV – Vedações ao Administrador e ao Gestor 
Art. 87. É vedado ao administrador e ao gestor, em suas respectivas esferas de 
atuação, praticar os seguintes atos em nome do fundo de investimento: 
I – receber depósito em conta corrente; 
II – contrair ou efetuar empréstimos, salvo em modalidade autorizada pela CVM em 
regra específica para determinada categoria de fundo; 
III – prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, salvo 
quando expressamente previsto em Anexo Normativo a esta Resolução ou em 
regulamentação específica; 
IV – vender cotas à prestação, sem prejuízo da integralização a prazo de cotas 
subscritas; 
V – garantir rendimento predeterminado aos cotistas; 
VI – utilizar recursos do fundo para pagamento de seguro contra perdas financeiras 
de cotistas; e 
VII – praticar qualquer ato de liberalidade. (grifei) 
 

Como mencionado anteriormente, a previsão de regras genéricas e obscuras – como 

é o caso da ora analisada – pode ocasionar (i) verdadeiras lacunas obrigacionais; e (ii) uma 

elevação dos custos para os investidores sem que haja um benefício equiparável em 

contrapartida197. No caso, não está claro de que modo o dever de fiscalizar a observância 

de vedações previstas no caput do artigo 87 da Minuta traria algum benefício aos cotistas. 

À luz disso, na Audiência Pública 08/20, a Anbima sugeriu que o dever de fiscalizar 

a observância de vedações fosse excluído da Minuta198. 

Assim, em vez de seguir essa hipótese genérica, é recomendável que, na versão 

final da regra a ser editada na Audiência Pública SDM 08/20, a CVM exclua essa hipótese 

de fiscalização ou, caso entenda por mantê-la, adote uma redação mais clara para delimitar 

com relação a quais vedações o administrador deve realizar a sua fiscalização. 

 

 

 

 
197 Edital de Audiência Pública 08/20, p. 8. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em: 28 mar. 2022. 
198 ANBIMA. Manifestação enviada no âmbito da Audiência Pública 08/20, p. 268. Disponível em: 
https://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2020/sdm0820.html. Acesso em 28 mar. 2022. 
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4.2.2.4. Negociação de ativos a preços de mercado 

 

No artigo 30 do Anexo I da Minuta, a CVM propõe que seja incluída regra no sentido 

de que “o administrador deve fiscalizar a gestão da carteira no que se refere à negociação 

de ativos a preços de mercado”. 

Sobre isso, cabe mencionar que, no âmbito do presente trabalho, não foi identificada 

a existência de dever similar a esse nas duas jurisdições estrangeiras analisadas (EUA e 

Luxemburgo). Não obstante, na nossa jurisdição faz sentido a previsão dessa regra. Isso 

porque a regulação de fundos atribui ao administrador a obrigação de precificar, na carteira 

do fundo, os ativos adquiridos pelo gestor. 

Assim, a previsão do dever do administrador de verificar se os ativos do fundo foram 

negociados a preço de mercado é compatível com as práticas de mercado já adotadas no 

Brasil. 

A obrigação do administrador de fiscalizar o preço pelo qual os ativos do fundo são 

negociados pelo gestor deve ser compreendida à luz da seguinte dinâmica. Ao gestor, cabe 

a negociação dos ativos da carteira com base em seus respectivos preços de mercado. Já 

ao administrador, compete verificar, posteriormente à realização das operações pelo 

gestor, se os ativos foram negociados a preços de mercado. 

Caso identifique qualquer discrepância, o administrador deverá proceder com a 

comunicação de eventuais irregularidades identificadas ao gestor, solicitando os devidos 

esclarecimentos. Caso o gestor não apresente justificativas razoáveis que possam explicar 

a divergência identificada, o administrador deverá, então, seguir com o envio de 

comunicado à CVM, nos termos do artigo 18, inciso VIII, da Resolução CVM 21. 

 

4.2.2.5. Verificação da existência de ativos financeiros no exterior 

 

O artigo 98 da ICVM 555 permite que o fundo invista em ativos financeiros 

negociados no exterior, desde que exista previsão no regulamento do fundo199. A CVM 

manteve a previsão dessa possibilidade no artigo 40 do Anexo I da Minuta. 

No § 2º do dispositivo da Minuta, a CVM previu que os ativos financeiros no exterior 

devem observar, pelo menos, uma das seguintes condições (i) ser registrados em sistema 

de registro mantido por instituições devidamente autorizadas em seus países de origem e 

 
199 Artigo 98 da ICVM 555. 
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supervisionados por autoridade local competente (inciso I); ou (ii) ter sua existência 

diligentemente verificada pelo custodiante do fundo (inciso II). 

A ICVM 555 já prevê a necessidade de os ativos financeiros cumprirem com pelo 

menos um desses dois requisitos200. A diferença é que, em sua redação atual, a ICVM 555 

diz que a diligência para verificação da existência de ativos negociados no exterior pode 

ser realizada “pelo administrador ou pelo custodiante do fundo”. 

Na Minuta, a CVM propõe que seja reconhecido que cabe apenas ao custodiante a 

verificação da existência dos ativos financeiros quando eles não forem registrados em 

sistema de registro de instituições autorizadas. Esse reconhecimento representa um grande 

avanço na delimitação das atribuições dos administradores e dos custodiantes, pois deixa 

claro a quem cabe essa atividade, que antes era uma “bola dividida” entre os dois 

prestadores de serviços. 

Não obstante o avanço nesse ponto, a Minuta dá um passo atrás ao propor, no § 3º 

do artigo 40 de seu Anexo I, que seja atribuído ao administrador o dever de fiscalizar o 

serviço de custódia de FIF no que tange à verificação da existência de ativos financeiros 

no exterior. 

Ou seja, a proposta da Minuta anda bem ao reconhecer que a obrigação pela 

verificação da existência dos ativos financeiros no exterior é, primordialmente, do 

custodiante do fundo. No entanto, ao prever que o administrador terá que fiscalizar o 

custodiante no que se refere a essa verificação, a Minuta gera incerteza sobre o que deve 

ser feito pelo administrador. 

Isso porque adota uma redação genérica, sem explicar de que forma se espera que 

o administrador exerça essa fiscalização. Em razão da amplitude adotada na elaboração 

da regra contida no § 3º do artigo 40 do Anexo I da Minuta, há a possibilidade de esse 

dispositivo ser mal interpretado para responsabilizar o administrador, de forma automática, 

por qualquer falha do custodiante na verificação da existência de ativos negociados no 

estrangeiro. 

Nesse ponto, cabe mencionar que essa sugestão não foi bem recebida pela Anbima, 

que sugeriu sua eliminação, pois os custodiantes são prestadores de serviços sujeitos à 

regulação própria e que, por isso, seria excessivo exigir a fiscalização pelo administrador. 

A excessividade em se exigir que o administrador realize essa fiscalização é 

corroborada pelo fato de que, nas jurisdições estrangeiras analisadas (EUA e Luxemburgo), 

 
200 Artigo 98, § 2º, da ICVM 555. 
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também não se exige que um participante da estrutura do fundo fiscalize especificamente 

a atividade do custodiante de verificar a existência de ativos financeiros no exterior. 

Em tais jurisdições, a supervisão das atividades do custodiante costuma estar 

relacionada à análise da estrutura desse prestador de serviço. Ou seja, no momento da 

contratação e durante a execução dos serviços, exige-se que o Conselho de Administração, 

no caso dos EUA201, e a IFM, no caso dos fundos de Luxemburgo202, adotem controles que 

lhe permitam checar que os custodiantes têm capacidade de prestar os serviços de forma 

adequada. 

Especificamente com relação à possibilidade de investimentos no exterior, a IOSCO 

recomenda que o administrador avalie, por exemplo, quais são os mecanismos que o 

custodiante do fundo adota em caso de investimentos no exterior203. 

Assim, em vez de prever genericamente que o administrador deve fiscalizar a 

atuação do custodiante, a CVM poderia prever que o administrador deverá certificar-se de 

que o custodiante do fundo tem políticas voltadas à verificação da existência de ativos 

adquiridos no exterior. 

Alternativamente, a CVM poderia incorporar as regras atualmente existentes na 

autorregulação brasileira, nas quais a Anbima exige que os seus administradores a ela 

associados realizem due diligences nos custodiantes dos ativos no exterior204. 

 

4.2.3. A responsabilização dos administradores por descumprimento do dever 

de fiscalização contínua 

 

O artigo 90, inciso X, da ICVM 555 prevê o dever genérico do administrador de 

fiscalizar os serviços prestados ao fundo. Com exceção do dever de fiscalizar o 

enquadramento da carteira (artigo 32, inciso I, da ICVM 558), a regulamentação da CVM 

não esclarece quais aspectos dos serviços prestados ao fundo devem ser fiscalizados pelo 

administrador. 

Em razão de seu conteúdo aberto, não raro as áreas técnicas da CVM utilizam esse 

dispositivo (geralmente conjugado com o dever de diligência) para imputar ao administrador 

a responsabilidade por atos ou omissões dos gestores de recursos. No entanto, a CVM já 

reconheceu que o dever de fiscalização atribuído aos administradores não pode ser 

interpretado de forma demasiadamente ampla para responsabilizá-los por qualquer falha 

 
201 Título 17, § 270.17f-5, do CFR. 
202 Artigo 22 do UCITSD-CDR. 
203 IOSCO. Standards for Custody, p. 16. 
204 Artigo 3º das Regras e Procedimentos Anbima para Investimentos no Exterior nº 04, de 23 de maio de 2019. 
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ocorrida no funcionamento dos fundos, especialmente com relação às falhas causadas por 

terceiros205. 

Em virtude da divisão de atribuições entre os prestadores de serviços, os órgãos 

fiscalizadores do mercado financeiro não devem responsabilizar automaticamente o 

administrador por toda e qualquer falha eventualmente cometida pelos demais prestadores 

de serviços. 

Como também já foi abordado no presente trabalho, o cuidado com a interpretação 

restritiva do dever de supervisão imposto aos administradores mostra-se ainda mais 

importante no âmbito dos fundos estruturados, uma vez que os demais prestadores de 

serviços desse tipo de fundo costumam ter um know how diferenciado que se afasta em 

muito da área de atuação dos administradores. 

Assim, a divisão de atribuições existente entre os prestadores de serviços dos fundos 

estruturados é um fator importante e deve ser considerada na análise de eventual 

responsabilidade do administrador em relação à supervisão de atos praticados pelos 

demais prestadores de serviço. 

O dever de fiscalização do administrador deve ser entendido como a obrigação de 

adotar controles e rotinas internas que lhe permitam acompanhar as atividades 

desenvolvidas pelos demais prestadores de serviços do fundo e de revisar, regularmente, 

a eficácia desses procedimentos, conforme voto proferido pelo ex-diretor Pablo Renteria na 

sessão de julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/5456 

(“PAS RJ2013/5456”): 

Entendo, diferentemente, que o dever de fiscalização que compete ao administrador 
de fundos e ao seu diretor responsável constitui obrigação de meios, em virtude 
da qual aqueles se comprometem a empregar os seus melhores esforços na 
supervisão dos serviços prestados por terceirizados. Nesse sentido, estão 
obrigados a estabelecer rotinas efetivas de fiscalização e a avaliar, 
regularmente, a eficácia desses procedimentos, com vista a corrigir falhas 
eventuais e introduzir aperfeiçoamentos necessários.206 (grifamos) 
 

A partir da leitura do trecho acima transcrito do voto do ex-diretor Pablo Renteria, 

verifica-se que a obrigação dos administradores de supervisionar os demais prestadores 

de serviços do fundo constitui uma obrigação de meio207 e não uma obrigação de 

 
205 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2013/5456, Rel. Dir. Roberto Tadeu Fernandes, julgado em 20 out. 
2015. 
206 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2013/5456, Rel. diretor Roberto Tadeu Fernandes, julgado em 20 
out. 2015. 
207 A respeito, vale mencionar que a Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) inseriu o artigo 1.368-D no Código 
Civil Brasileiro, dispondo expressamente em seu § 2º que os serviços prestados aos fundos de investimento têm natureza 
de obrigação de meio: 
“Art. 1.368-D. (...) § 2º A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração 
os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio 
de seus serviços.” 
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resultado, sendo que o conteúdo da prestação nas obrigações de meio consiste justamente 

no comportamento diligente do devedor dirigido a um determinado resultado, o qual não 

está, contudo, compreendido no vínculo obrigacional208. 

Assim, o que se espera do administrador é a sua atuação no sentido de adotar 

controles e mecanismos de supervisão dos demais prestadores de serviços e de sempre 

buscar aperfeiçoar estes procedimentos para evitar a ocorrência de fatos que possam 

prejudicar o fundo e os seus cotistas. 

Portanto, a análise do cumprimento do dever de fiscalização atribuído ao 

administrador deve ser feita com base na sua diligência na adoção de controles voltados 

para a supervisão dos demais prestadores de serviços, o que implica em avaliação sobre 

a compatibilidade entre os controles implementados e a atividade fiscalizada209. 

Essa análise deve ser conduzida à luz das práticas de mercado e da razoabilidade 

do que foi feito pelo administrador, utilizando-se como referência o padrão de 

comportamento que se poderia esperar que outro administrador diligente adotasse em um 

caso semelhante. Na aferição de qual seria o padrão de comportamento esperado de um 

administrador diligente, podem-se utilizar diferentes bases, como, por exemplo, a boa-fé 

objetiva, as próprias normas regulamentares e diretrizes emitidas por associações 

profissionais210. 

A análise do dever de fiscalização deve levar em consideração ainda a existência ou 

não de sinais de alerta disponíveis ao administrador à época dos fatos analisados. 

Caso não haja nenhuma circunstância que conduza o administrador ao “estado de 

alerta”, não se pode acusá-lo de infração ao dever de supervisão por não ter ele descoberto 

tal eventual irregularidade. Nesses casos, basta a implementação dos mecanismos de 

acompanhamento da atuação dos prestadores de serviços que correspondam à diligência 

esperada. 

Portanto, o exame do cumprimento do dever de supervisão do administrador de 

fundos de investimento deve necessariamente levar em consideração o contexto em que 

os fatos analisados se inseriam, a existência ou não de sinais de alerta, e a conduta que, 

razoavelmente, se poderia esperar de um administrador competente que estivesse 

ocupando sua função. 

 
208 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A obrigação de melhores esforços (Best Efforts). Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, n. 134, abr./jun. de 2004, p. 8-9. 
209 CVM. Processo Administrativo Sancionador nº RJ2014/3161, Rel. diretora Flávia Perlingeiro, julgado em 10 nov. 2020. 
210 ANDRADE, Rafael. O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento...Op. cit., p. 267. TEPEDINO, 
Gustavo; TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela da Cruz Sampaio. Fundamentos do direito civil: 
responsabilidade civil. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 122. 
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Neste ponto, é importante ressaltar que a avaliação da existência ou não de sinais 

de alerta não pode ser feita com base em elementos que, à época dos fatos, não era 

razoável que fossem conhecidos pelo administrador. 

Isso porque a diligência do administrador só pode ser avaliada à luz da situação em 

que ele se encontrava. Se, posteriormente, descobre-se que algum prestador de serviço do 

fundo agiu de má-fé, ou que praticou atos fraudulentos, desconhecidos à época dos fatos, 

isso não é razão para que se revejam os atos praticados pelo administrador com base em 

novos paradigmas ou para imputar-lhe responsabilidade por suposta falha no dever de 

supervisão. 

Por fim, cabe mencionar que os parâmetros para aferir o cumprimento do dever de 

fiscalização pelo administrador não devem ser significativamente alterados após a 

Audiência Pública 08/20, uma vez que as alterações propostas pela CVM na Minuta não 

modificam a natureza de obrigação de meio desse dever do administrador. 

Assim, o cumprimento do dever de fiscalização do administrador continuará a ser 

aferido a partir de uma análise da diligência por ele adotada na implementação dos 

controles necessários ao acompanhamento do funcionamento do fundo. A diferença é que, 

se a CVM seguir com a proposta de traduzir o referido dever em hipóteses específicas de 

verificação, ficará mais claro para todo o mercado e para os julgadores quais aspectos da 

operação do fundo os controles do administrador devem ser aptos a supervisionar. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente trabalho, buscou-se analisar o dever de fiscalização atribuído 

pela regulação em vigor ao administrador de um fundo de investimento, visando a reunir 

parâmetros claros para a compreensão do que se espera do administrador no cumprimento 

de seu dever. 

Conforme analisado no Capítulo 2, o dever de fiscalizar outros prestadores de 

serviços do fundo decorre da posição de “vigia” que a CVM atribuiu aos administradores de 

fundos de investimento. Ou seja, o dever de fiscalização imputado aos administradores 

brasileiros assemelha-se ao Dever de Supervisão Independente atribuído ao Conselho de 

Administração dos fundos norte-americanos e ao Depositário dos fundos luxemburgueses. 

Tanto nos EUA quanto em Luxemburgo, o Dever de Supervisão Independente pode 

ser dividido em dois grupos de obrigações, um relacionado às diligências que devem ser 

adotadas no momento da contratação dos prestadores de serviços dos fundos; e outro que 
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consiste na adoção de controles para o acompanhamento dos serviços prestados ao fundo, 

conforme demonstrado no Capítulo 3. 

De modo semelhante, o dever fiscalizatório do administrador de fundos brasileiros 

tem sido traduzido, como foi abordado no Capítulo 4, (i) na obrigação de fazer avaliações 

iniciais e periódicas dos riscos relacionados ao fundo e aos seus prestadores de serviços; 

e (ii) na adoção de procedimentos que lhe permitam verificar o cumprimento das normas 

por esses prestadores de serviços. 

Na avaliação inicial, o administrador deve adotar procedimentos que lhe possibilitem 

identificar os riscos relacionados ao fundo e aos seus prestadores de serviços, devendo 

essa análise ser realizada de acordo com o tipo de prestador de serviço e as 

especificidades do serviço a ser prestado à luz das características do fundo. Após a 

avaliação inicial, os procedimentos de verificação de riscos devem ser periodicamente 

reaplicados pelo administrador, para que ele possa identificar se houve alguma alteração 

significativa no funcionamento do fundo e se os prestadores de serviços ainda são aptos a 

servir o fundo. 

No cumprimento de seu dever de fiscalização, o administrador ainda deve adotar 

rotinas de supervisão eficazes ao acompanhamento das atividades desempenhadas pelos 

prestadores de serviços do fundo. Após a implementação de suas rotinas, o administrador 

deve continuar atento a eventuais sinais de alerta de irregularidade no funcionamento do 

fundo, sendo certo que, se existirem esses sinais, o administrador deverá adotar diligências 

adicionais às que dele normalmente se espera para apurar eventuais irregularidades que 

possam estar sendo cometidas (dever de investigar). 

Além disso, no cumprimento de seu dever de fiscalização contínua dos prestadores 

de serviços do fundo, o administrador deverá realizar uma revisão periódica dos controles 

adotados em sua supervisão (dever de revisar). 

Cabe ainda mencionar que a aferição do cumprimento do dever de fiscalização 

implica em uma indispensável avaliação da razoabilidade dos controles implementados 

pelo administrador para supervisão das atividades dos prestadores de serviços contratados 

pelo fundo, devendo essa análise ser feita à luz das circunstâncias e das práticas da época 

em que os controles estavam em funcionamento. 

O presente trabalho também se propôs a avaliar como a nova regulação de fundos 

que está sob análise na Audiência Pública 08/20 pode afetar o dever de fiscalização 

atribuído aos administradores no regime jurídico vigente. Para tanto, ao longo do Capítulo 

4.1.1, demonstrou-se que, ao final da Audiência Pública, o dever do administrador de 

realizar uma avaliação de risco do fundo e de seus prestadores de serviços deverá 
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continuar a existir, ainda que passe a ser exercido com relação a menos prestadores de 

serviços e tenha um escopo mais restrito. 

Quanto ao dever de fiscalização contínua, ele deverá ficar restrito a hipóteses 

específicas de verificação que deverão constar na nova regulação de fundos. Como já 

mencionado, a iniciativa de traduzir o dever genérico do artigo 90, inciso X, da ICVM 555 

em hipóteses específicas é salutar e fundamental para incentivar o correto desempenho do 

papel de fiscalização do administrador. 

No entanto, conforme analisado no Capítulo 4.2.2 do presente trabalho, ainda há 

espaço para avanços, pois as hipóteses de fiscalização sugeridas na Minuta continuam a 

adotar uma redação ampla e imprecisa sobre o que deve ser feito pelo administrador na 

sua função de supervisão de terceiros. 

Como se verifica, embora a CVM tenha dado um passo importante ao propor que o 

dever genérico de fiscalização seja substituído por hipóteses específicas e 

preestabelecidas na regulação, ainda há um caminho a ser percorrido até que haja uma 

efetiva segurança pelo mercado sobre no que consiste, na prática, o dever de fiscalização 

imputado aos administradores de fundos de investimento. 

Esse caminho mostra-se ainda mais tortuoso em relação aos fundos estruturados e 

àqueles que não funcionam como mecanismos de investimento coletivo. Como 

mencionado, o objeto deste trabalho foi especificamente os FIF constituídos como 

instrumentos de investimento coletivo. Não obstante, as indefinições quanto aos contornos 

do dever de fiscalização dos administradores mostram-se potencialmente ainda mais 

problemáticas quando se considera a diversidade dos fundos de investimento brasileiros, 

remanescendo questionamentos como, por exemplo, o que se espera da supervisão do 

administrador no âmbito de fundos exclusivos? E como fica esse dever no âmbito dos 

fundos estruturados? Parecer ser de suma importância que essas questões venham a ser 

estudas em pesquisas posteriores. 
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