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DECISÃO
 

Cuida-se de habeas corpus impetrado por Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso,
Diego Campos, Célio Rabelo, Francisco Agosti e Marcelo Neves, em favor de Paulo Roberto
Nunes Guedes, apontando como autoridades coatoras “o d. Procurador da República, Dr.
Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, e demais membros do Ministério Público Federal integrantes
da Força-Tarefa da Operação Greenfield, que, nos autos do PIC 1.16.000.002730/ 2018-67 e do
PIC 1.16.000.002897.2018-28, mantém investigação criminal contra o Paciente, inclusive
praticando diligências, sem que haja qualquer mínimo indício de fato típico, o que consubstancia
grave constrangimento ilegal” (cf. fl. 05 – doc. n. 70229536).
 

Os impetrantes pugnam pela “concessão da medida liminar, com fulcro no art. 660 §
2º, do Código de Processo Penal, para que seja suspensa a tramitação dos PICs nº
1.16.000.002730/2018- 67 e PIC nº 1.16.000.002897.2018-28 até o julgamento de mérito deste
habeas corpus. (...), em sede liminar, pede-se também a suspensão dos respectivos inquéritos
policiais instaurados pela Polícia Federal por determinação do Ministério Público nos autos dos
PICs” (fl. 53 – doc. n. 70229536).
 

Para tanto, alegam que o ora paciente está sofrendo coação ilegal, eis que os
Procuradores da República praticam atos de investigação nos indigitados PIC’s, mesmo já
afastada a mais remota possibilidade de infração penal, insistindo na tramitação dos feitos,
quando, em verdade, sequer deveriam ter sido instaurados.
 

Noticiam que, em resumo, o objeto comum dos procedimentos é que ambos
investigam operações financeiras realizadas por Fundos de Investimento em Participações –
FIP’s geridos pela BR. Educacional Gestora Ltda., à época vinculada ao ora paciente. Demais
disso, os dois fundos tinham como principais investidores Entidades Fechadas de Previdência
Complementar –EFPC – fundos de pensão –, além do BNDESPAR, motivo pelo qual os feitos
tramitam na Força-Tarefa da “Operação Greenfield”.
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Apontam que, apesar de ser matéria de mérito, é imprescindível ter em vista a
ausência de qualquer prejuízo aos referidos investidores, pois, ao contrário, ambos os FIP’s
foram superavitários, tendo proporcionado substancioso ganho de capital aos seus cotistas.
Dizem que, na contramão desses fatos, a citada Força-Tarefa ignorou não só o expressivo
resultado positivo apurado no encerramento dos Fundos, mas também todas as operações bem-
sucedidas realizadas ao longo do período de atividade, para então pinçar, em cada um, o único
ativo que não proporcionou ganho de capital.
 

Nesse ponto, aduzem que, na ótica ministerial, basta que um investimento não seja
lucrativo para se instaurar investigação por crime contra o sistema financeiro, especialmente,
atribuindo uma suposta gestão fraudulenta ou temerária aos integrantes da Br Educacional
Gestora Ltda., ainda que sequer caiba à gestora a decisão de investimento, sem que tenha sido
descumprido o dever de diligência para com os cotista, tendo sido fornecidas as devidas
informações para análises das instâncias decisórias e tenha a Gestora sido tão exitosa na gestão
do Fundo.
 

Consideram e argumentam a atipicidade do delito de gestão temerária porque foram
evitados prejuízos e a gestão deu causa a alta rentabilidade, cumprindo a função junto aos
investidores, apesar das adversidades do mercado à época.
 

Ressaltam que, na instauração dos procedimentos, o parquet expediu uma série de
ofícios para “apuração de responsabilidade”, remetendo-os às entidades investidoras e a
diversos órgãos de controle, em especial à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, responsável
pela regulação das atividades dos Fundos de Investimento.
 

Sustentam que a CVM, ao analisar as suspeitas arguidas nos ofícios, sequer
vislumbrou a necessidade de instauração de inquérito, tanto que, de plano, promoveu o
arquivamento, afastando as supostas irregularidades, sob o fundamento de que não foram
encontrados indícios de prática de atos ilícitos ou descumprimento do dever dos requisitos legais
e normas em vigor e tampouco foram observadas anomalias nos preços dos ativos adquiridos
pelo Fundo.
 

Dizem que não há a mais remota hipótese de tipicidade dos fatos, tratando-se,
portanto, de investigação natimorta, sem lastro indiciário mínimo a autorizar a continuidade dos
atos que vêm sendo praticados pelos Procuradores da República. Alegam inexistir qualquer
alternativa para a manutenção dos procedimentos diante do arquivamento da CVM. Afirmam que,
cientes da atipicidade, as autoridades impetradas deram início à mais grave das coações, eis que
 não juntaram nos Procedimentos as decisões de arquivamento recebidas em julho/2019 e
maio/2020.
 

Destacam, não obstante a complexidade da matéria sob exame, que a inexistência
de justa causa para continuidade das investigações é aferível pelo mero cotejo entre os fatos
ventilados nos despachos de instauração da investigação guerreada e as decisões de
arquivamento da CVM.
 

Em razão do argumento, entendem que não se formulam profundas incursões na
matéria fática, sobretudo porque todos os fatos já foram oportunamente expostos e as
explicações pontualmente oferecidas em petições na origem. Daí porque a análise jurisdicional
pretendida neste habeas corpus não implica dilação probatória, segundo afrimam.
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Conforme argumentam, a decisão neste writ depende apenas da confrontação entre
as suspeitas levantadas pelo MPF – objeto da investigação – com as decisões de arquivamento
da CVM – prova pré-constituída que demonstra a manifesta atipicidade dos fatos.
 

Frisam que no presente caso impõe-se o trancamento de inquérito policial e
procedimentos investigatórios, medida que, embora excepcional, é admitida pela jurisprudência
quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do
paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, conforme
entendimento da Suprema Corte.
 

Pontuam, ainda, que a presente impetração não incorre, de maneira alguma, em
supressão de instância, por três motivos muito claros. O primeiro é que todos os fatos aqui
narrados já foram opostos às autoridades coatoras, via petição e documentos, e os atos de
investigação continuam a ser praticados. O segundo é que estes mesmos atos praticados pela
Força-Tarefa, além da ocultação de prova favorável, já configuram o constrangimento ilegal, não
havendo mais o que se questionar ao parquet. O terceiro é que não há autoridade competente no
primeiro grau que possa, de forma autônoma, promover o arquivamento.
 

Por derradeiro, afirmam que estão presentes os requisitos necessários ao
deferimento da liminar requestada. A fumaça do bom direito encontra-se demonstrada neste writ, 
na medida em que todos os pontos levantados pela investigação, como sendo indiciários de
infração penal, foram rechaçados pelas decisões de arquivamento prolatadas pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM, o que confirma a atipicidade dos fatos. Por seu turno, verberam que o
perigo da demora reside no fato de que, a despeito de as acusações já terem sido arquivadas na
esfera administrativa, a autoridade apontada como coatora insiste em praticar atos de
investigação.
 

É o breve relatório. Decido.
 

Cuida-se, em síntese, ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em
favor de Paulo Roberto Nunes Guedes, objetivando suspender a tramitação dos Procedimentos
de Investigação Criminal – PIC’s n. 1.16. 000.002730/2018-67 e 1.16.000.002897.2018-28, bem
como dos respectivos inquéritos policiais instaurados pela Polícia Federal, com o mesmo objeto.
 

Inicialmente, anoto que a análise preliminar do caso presente, ao meu sentir, não
necessita, primus et oculi, das informações a serem posteriormente prestadas pelas autoridades
apontadas como coatoras, embora para análise do provimento final haja a absoluta necessidade
de conhecimento das razões do Ministério Público Federal, da CVM – Comissão de Valores
Mobiliários – e Policia Federal.
 

A questão posta à apreciação é totalmente composta de provas e argumentações
prévias e não demanda qualquer investigação de maior alcance. Argumenta-se pela ausência de
justa causa, inexistência de tipicidade e inocorrência de responsabilidade criminal do paciente já
se conhecendo a gama de atos praticados e todo o espectro fático que envolve o caso. A matéria
é plenamente apreciável pela via do habeas corpus.
 

Também verifico que há justificativa para a apreciação imediata, nos termos postos
na impetração, por razões específicas do caso.
 

As demoras na objetivação da acusação, na formação da culpa, na fixação da justa
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causa e na atribuição de responsabilidade criminal, cuidando-se o investigado de Ministro da
Economia, têm repercussões sistêmicas que não podem ser ignoradas. Há contornos fáticos que
implicam em conseqüências para todos, na medida em que a investigação faz pesar sobre o
agente público, de atuação relevante no cenário econômico nacional, suspeita que não se
coaduna com a confiabilidade esperada, reconhecida ao paciente, em razão da sua posição
proeminente na condução dos programas públicos federais e da economia nacional.
 

O contorno fático indicado se torna mais contundente quando a suspeita recai sobre
a atuação desse agente de Poder no próprio mercado financeiro e, mais precisamente, na
gerência e administração de Fundos de Investimento. Não é salutar para o Brasil que se demore
em investigação acerca de eventual ilicitude praticada pelo atual Ministro da Economia
justamente na proa da gestão de valores, e exatamente quando ele gerencia não a economia de
um Fundo de Investimentos, mas a economia de um país. Nessa perspectiva de normalidade
econômica desejada e a partir das atuais atribuições claras do paciente, a pronta e rápida
investigação e a clareza do objeto investigado não são apenas exigências do Estado
Democrático de Direito, são também uma necessidade pragmática.
 

O risco na demora da investigação é suportado por todo o país, ante a posição
ocupada pelo regente da economia nacional e abala a esperada confiabilidade natural e exigível
para o cargo. 
 

Isso não implica dizer que Ministro de Estado não possa ser investigado, em razão
da importância de sua posição funcional!
 

É exatamente o contrario.
 

Pode e deve ser investigado até mais não poder, ante a necessária explicação dos
fatos que sobre si pesam. Contudo, a certeza e a prontidão da resposta do sistema de Justiça é
obrigatória, sob pena de perdas consideráveis para a sociedade. A questão exige atuação judicial
com adequação das conseqüências, na medida em que o decidido afetará indiretamente o
sistema da economia.
 

O ponto não é novo, e já com Manuel Atienza se dizia que a análise das
conseqüências da decisão abrange tanto as questões de fato como também as questões
normativas. Ou seja, ao decidir, o Poder Judiciário deve atentar para as conseqüências fáticas e
normativas da sua própria decisão. Este ponto deve ser observado também pelo Ministério
Público, na medida em que a demora nas investigações, a instauração de investigação sem justa
causa ou apuratório tendo por investigado agente que não possuí responsabilidade pelos atos
que são objeto do PIC, ou mesmo investigação por fatos atípicos, trazem conseqüências que não
podem ser olvidadas, razão pela qual a prontidão na solução é uma necessidade.
 

Sobre a possibilidade de imediata concessão da liminar, ou de sua negativa, é
possível compreender que tal se dá quando o juízo preliminar pode ser obtido da simples leitura
do que está nos autos.
 

De acordo com o STJ, “o deferimento de liminar em 'habeas corpus' é medida de
caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade
flagrante, demonstrada de plano” (HC 398609/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 12/05/2017).
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Nesse mesmo sentido, o Ministro Rogério Schietti afirma que “dúvidas não há de
que o deferimento da liminar é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade e em que evidenciados o 'fumus boni juris' e o 'periculum in mora'.” (STJ. HC 422.201,
DJe de 27/10/2017).
 

Portanto, enfrentar as argumentações e observar os fatos é questão que cabe ao
Judiciário sem demora, uma vez que o perigo, inclusive sistêmico do prolongamento da decisão,
é latente.
 

Impende pontuar, a princípio, que as questões sob exame não dizem respeito
estritamente ao direito de ir e vir do ora paciente, na medida em que não se discute a existência
ou não de fundamentos para prisão cautelar. Contudo, a jurisprudência pátria, capitaneada pela
Suprema Corte, já entendeu ser possível discutir, em sede de habeas corpus, questões desta
natureza.
 

Nesse diapasão, é cristalino o entendimento jurisprudencial acerca do uso do 
writ para o trancamento de inquérito policial, e o mesmo vale para procedimentos
investigativos sediados no Ministério Público, tenham eles o nome possuírem. À faculdade
ministerial de investigar corresponde o dever de prestar contas ao Judiciário de sua
atividade e responder pelos atos pré-processuais porventura praticados. Assim, a
Suprema Corte considera a possibilidade de controle judicial de apuratório afirmando que,
"desde que constatada, sem a necessidade de dilação probatória, a inequívoca improcedência
do pedido veiculado na ação penal, seja pela patente inocência do acusado, atipicidade da
conduta, ou extinção da punibilidade” (HC 118.833 AgR/BA; Segunda Turma; Rel. Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 07/05/2015).
 

Dou pelo cabimento deste writ.
 

No mérito, observo que o pedido é de arquivamento dos PICs e Inquéritos Policias
por a) ausência de justa causa para a investigação: i) não haveria gestão temerária porque
ambos os fundos foram superavitários e ii) o órgão técnico competente – CVM - já se manifestou
no sentido de não haver qualquer ilícito praticado pelo paciente;  b) atipicidade de conduta; c)
ausência de responsabilidade do agente em razão de ao gestor não ser atribuída a função de
escolher investimentos. Observo, nos termos postos, que as alegações se confundem a partir de
uma mesma linha de argumentação.
 

Percebo que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é
autorizada na evidência de uma situação de excepcionalidade, vista como "a manifesta
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas" (HC 110.698 - STF).
 

Assim, não é necessário apenas que haja sinais claros de ausência de justa causa,
mas certeza da impossibilidade de prosseguimento de ação penal ulterior, ante a clara
demonstração de que não existem indícios mínimos de autoria ou materialidade.
 

Compulsando os autos, verifico a presença da plausibilidade jurídica quanto à
alegada atipicidade da conduta atribuída ao ora paciente.
 

Da análise do caderno processual, constato que o órgão fiscalizador de
operações financeiras da natureza das investigadas nos precitados PIC’s – a Comissão de
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Valores Mobiliários – CVM, em resposta aos ofícios encaminhados pela Procuradoria Regional da
República, Força-Tarefa da “Operação Greenfield”, asseverou, in verbis:
 

“(...), em seu trabalho de supervisão esta Autarquia busca investigar eventuais indícios de
(a) descumprimento de requisitos normativos e legais; (b) prática de atividades ou atos
considerados ilícitos; (c) erros ou assimetria na precificação dos ativos, passivos e cotas
de fundos de investimento; e (d) o não cumprimento, pelos participantes do fundo, de seus
deveres de diligência e/ou fidúcia, por exemplo.
 
Assim sendo, e considerando todos o exposto acima, não verificamos indícios de
prática de atos ilícitos ou descumprimento dos requisitos legais e normativos em
vigor, por parte do Administrador e do Gestor do FIP Brasil Governança
Corporativa; tampouco observamos anomalias nos preços dos ativos adquiridos
pelos Fundo, tendo eles se comportado de acordo com as características de sua
classe (de ativos) e perfil de risco” (cf. doc. n. 70231038 – destaquei).
 

Tenho, nesse ponto, que a decisão de arquivamento prolatada pela CVM demonstra
a plausibilidade da alegação de atipicidade da conduta do paciente Paulo Guedes, ausência de
fato típico praticado por quem quer que seja, o que retirariam a justa causa para a persecução
penal.
 

Observo que não se trata de modificação na teoria da independência das
responsabilidades administrativa, civil e criminal,  mas cuida-se da constatação de que o órgão
técnico que gere as atividades de mercado ter se posicionado no sentido de não haver 
nenhuma ilicitude na conduta da gestora dos fundos mencionados.
 

Evidente que é possível – em tese - que a CVM - Comissão de Valores Mobiliários –
tenha operado com erro, dolo, coação, simulação ou fraude na construção da sua posição
técnica acerca do caso. Mas essa não é a conduta esperada. Tal fato não foi alegado até aqui, e
não se presume ou se espera o erro. Até porque, os expertos de mercado para análise do
ocorrido lá estão, e não estão no Ministério Público ou no Judiciário. O reconhecimento dos
canais técnicos competentes para análise de atos desta natureza precisam ser respeitados, e
aparentemente eles estão naquela Comissão. Há de se preservar a qualidade do conhecimento
científico acerca das questões de mercado, e tal saber específico não pode ser substituído por
outras instituições da República ou pelo senso comum.
 

Assim, muito embora num primeiro momento não seja possível entender que operou
com total acerto a CVM, antes de que ela própria forneça os relatórios que embasaram a
conclusão, tem-se por razoável a sua posição, para fins de dotar o presente pedido de
plausibilidade factual, devendo ser provado o contrário, para a narrativa possível de justa causa
necessária para a ação penal vigorar.
 

Noto, demais disso, que o princípio desse procedimento administrativo não se dá
por reclamação de pretensas vitimas, mas por decisão unilateral de um único servidor, o que não
permite a certeza escorreita de presença de justa causa a partir de conhecimento técnico
necessário para o começo da investigação.
 

Noutro lanço, também entendo ser plausível a alegação de que se os Fundos
investigados foram superavitários, gerando lucros e ganhos significativos aos seus investidores,
não se afigura razoável e nem racional falar em gestão temerária.
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A gestão temerária não é aquela gestão arriscada, aquela atitude de mercado que
objetivando ganhos arrisca praticar atos heterodoxos. O mercado financeiro é sempre arriscado e
impõe atitudes claras em atos de vanguarda – naturalmente perigosos – quando o objetivo é o
ganho. Para a configuração da gestão temerária é necessário em primeiro lugar a prática de ato
para alem da normalidade, com largo espectro de heterodoxia que traga, em si, a pecha de
destempero e incorreção. Obviamente o critério é a racionalidade do próprio sistema. É o
conjunto das práticas razoáveis e aceitáveis – e o seu contrário - que dá azo à constatação de
que tal ato foi temerário ou não.
 

Por outro lado, se o ato, mesmo para alem da normalidade, gerou lucros, é porque a
razoabilidade utilizada por quem optou pela aplicação, geriu o modelo ou decidiu pelo ato provou-
se acertada para além da critica razoável.
 

Poder-se-ia dizer, também, que no tocante ao crime de gestão temerária, só é
observável o fato típico quando condutas praticadas por administradores, de forma insensata e
com assunção de riscos excessivos, implicam transações perigosas com recursos alheios ou
submetem o patrimônio da instituição a prejuízo ou dilapidação.
 

Dentre os bens jurídicos tutelados pela norma penal insculpida no art. 4º da Lei
7.492/86, destacam-se a higidez e a confiabilidade do sistema financeiro, que podem ser
ofendidos de diferentes maneiras, como por exemplo, a realização de aplicações e investimentos
em fundos fraudulentos. O que, à primeira vista, não ocorreu na espécie.
 

Da exegese da citada legislação, observa-se que o tipo penal exige um dolo
específico, aqui entendido como a vontade consciente do agente em praticar uma conduta que,
aparentemente, tem o viés de legalidade a um negócio jurídico que, em sua natureza e
concretude, é ilegal. 
 

Quem pratica o delito de gestão temerária e/ou fraudulenta é exatamente quem gere
a instituição financeira – em tese, os Administradores ou o Gestor dos fundos investigados.
Cuida-se de um delito pluriofensivo, na medida em que a conduta agride o patrimônio de diversos
sujeitos passivos que estão vinculados a essas instituições, quais sejam: os participantes do
fundo.
 

A fraude em comento deve ser entendida num conceito alargado, atingindo a própria
dissimulação dos objetivos, situando-se a latere das normas jurídicas, a fim de enganar terceiros.
 

No caso em questão, não apenas não se vislumbram atos fraudulentos, como
também a CVM taxativamente declara que não há.
 

Corroborando as assertivas acima, da jurisprudência desta Corte Regional, confira-
se:
 

"A conduta quanto ao crime de gestão fraudulenta traz mais que um excesso de risco. O
tipo exige um dolo específico, ou seja, uma vontade consciente do agente de praticar ato
que dará aparência de legalidade a negócio ou situação jurídica que, em sua natureza, é
ilegal. Aqui o conceito de fraude, pois, é mais abrangente que o do Código Civil brasileiro,
uma vez que ocorre na própria dissimulação de objetivos, no tangenciamento de normas e
na deliberada ludibriação de outrem.
 
A fraude aqui se caracteriza na utilização, como crime-meio, do delito de falsidade
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ideológica, caracterizado pela simulação de empréstimos que nada mais constituem do
que o repasse, direto ou indireto, de recursos a empresas do operador do esquema para
repasses a pessoas indicadas.
 
Verifica-se que o delito de gestão fraudulenta envolve indispensavelmente, como o nome
diz, fraude. Ou seja, a produção de um documento falso, a prestação de uma informação
falsa, uma inverdade. O que se está protegendo aqui é a fé pública"
 
(TRF1. APN 0033144-38.2016.4.01.0000/AM, Segunda Seção, Rel. Des. Federal Mônica
Sifuentes, e-DJF1 de 21/02/2018).
 

Segundo a doutrina, em apertada síntese, "gestão fraudulenta significa gestão de
instituição financeira com fraude, dolo ou ardil ou malícia, visando a obter indevida vantagem,
independentemente de ser para si ou para terceiro" (Prado, Luís Régis. Direito Penal Econômico.
São Paulo : RT. 6ª. Ed. 2014, p. 157).
 

Numa definição mais elaborada e explicativa, Cézar Bittencourt leciona:
 

"Trata-se de crime próprio (somente pode ser praticado por agente que reúna determinada
qualidade ou condição especial, na hipótese, que seja controlador, administrador, diretor
ou gerente de instituição financeira, bem como interventor, liquidante ou síndico); formal
(que se consuma com a simples prática de atos fraudulentos na gestão da instituição
financeira, independentemente de produção de qualquer resultado lesivo); de perigo
concreto (deve, comprovadamente, colocar em perigo efetivo o bem jurídico protegido,
decorrente da gestão fraudulenta realizada); de forma livre (o legislador não previu
nenhuma forma ou modo para execução dessa infração penal, podendo ser realizado do
modo ou pelo meio escolhido pelo sujeito ativo); comissivo (o comportamento descrito no
tipo implica a realização de uma conduta ativa, pois a norma penal tipificadora é proibitiva
e não mandamental); instantâneo (a consumação ocorre em qualquer momento
determinado, não havendo um distanciamento temporal entre a ação e o resultado,
embora a condição de crime habitual possa dar um certo sentido ou certa proximidade
com uma espécie de permanência); unissubjetivo (pode ser praticado por alguém,
individualmente, admitindo, contudo, coautoria e participação. Não nos parece, contudo,
que se possa defini-lo como plurissubsistente, pois os vários atos que caracterizam o
crime habitual são independentes autônomos e, basicamente, iguais, e o
 
que caracteriza a plurissubsistência é a existência de uma mesma ação humana que pode
ser dividida em atos do mesmo comportamento, fragmentando a ação humana)". 
 
(Bitencourt, Cezar Roberto. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o
mercado de capitais – 3. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014., p 109).
 

Ao meu sentir, é no mínimo plausível a tese segundo a qual não há ato típico de
gestão temerária ou quiçá fraudulenta no caso em comento. É razoável crer que descabe falar na
ocorrência de gestão temerária ou fraudulenta, tendo em vista que não houve qualquer prejuízo
ou risco aos participantes do fundo, assim como também não restou demonstrada qualquer
prática irregular que tenha implicado em risco ao Sistema Financeiro Nacional, conforme
declarações da própria CVM. Observo que nunca houve qualquer inconformismo de qualquer
pseudo-lesado, até porque houve lucro nas operações mencionadas. Todas as demais atividades
de investimento dos fundos de pensão findaram por serem deficitárias, menos as duas que são
objeto de análise nos PIC’s mencionados. Esse dado é relevante!
 

De outra banda, confiro plausibilidade, ainda, à alegação de que os gestores e
administradores do Fundo investigado, dentre eles, o ora paciente, não detinham em suas
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atribuições a responsabilidade por escolhas acerca dos investimentos, eis que todos os cotistas
do fundo participavam das negociações, na medida que eram cientificados durante todas as
etapas.
 

Quando se atribui legitimidade passiva ao Gestor do Fundo para responder por
gestão temerária nos casos de escolha de investimentos, isso é feito por se atribuir a ele
exatamente esse ato: a escolha dos investimentos. Observo no caso em comento que esta
decisão não era do Gestor do Fundo, mas sim de um Conselho de Investidores. Plausível a tese
de que não há responsabilidade possível, porque o ato questionado não foi praticado pelo
paciente Paulo Guedes. Não havendo ato praticado pelo paciente, donde a sua responsabilidade
por ato que não praticou e nem podia praticar?
 

Como era a normalidade em ambos os fundos de investimentos, aos cotistas –
principais interessados em possíveis investimentos financeiros – cabia a decisão final sobre todo
e qualquer investimento realizado, possivelmente analisando e aprovando propostas e decidindo
de forma colegiada. Forçoso concluir, num primeiro momento, com os elementos até aqui
disponíveis, que é plausível a tese de impossibilidade de responsabilidade por ausência de
atribuição ao paciente dos atos praticados. Corroborando o entendimento supra, mutatis
mutandis, cito o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, em matéria cível, mas
que dá o tom da responsabilidade do gestor,  in verbis:
 

Para a configuração da responsabilidade civil, não basta a ocorrência de uma perda, de
uma redução do patrimônio, mas esse prejuízo deve ser precedido de um fato antijurídico
que constitua a sua causa. O administrador de fundo de investimento não se compromete
a entregar ao investidor uma rentabilidade contratada, mas de apenas de empregar os
melhores esforços - portanto, uma obrigação de meio - no sentido de obter os melhores
ganhos possíveis frente a outras possibilidades de investimento existentes no mercado”
(STJ. .REsp 1.724.722/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
29/08/2019).
 

Assim, observo que é extremamente plausível a tese desenvolvida nesse habeas
corpus, o que supre com folga a necessária fumaça do bom direito para a concessão da liminar
requerida.
 

Quanto à necessidade de veloz decisão judicial, observo que a situação de
indefinição que vigora nos feitos correntes, acompanhada da demora da solução necessária,
conjugada com a natureza da função do investigado acarreta danos sistêmicos que precisam ser
reconhecidos pelo Judiciário, sob pena de o afastamento da realidade causar danos a todo o
sistema, e à vida econômica e financeira de cada cidadão. Há claro perigo na demora da
decisão.
 

Neste contexto, a uma primeira olhada, vislumbro ser possível, na espécie,
suspender a tramitação dos Procedimentos de Investigação Criminal – PIC’s n. 1.16.000.
002730/2018-67 e 1.16.000.002897.2018-28, bem como dos respectivos inquéritos policiais
instaurados pela Polícia Federal, ante a possibilidade de ocorrência da alegada atipicidade da
conduta, ausência de justa causa para investigação e ausência de responsabilidade do paciente,
nos termos da argumentação mencionada e nos termos das decisões da CVM – Comissão de
Valores Mobiliários. Tal se dá como medida de cautela, haja vista a necessidade de apreciação
da presente questão pelo Plenário da Terceira Turma do E. TRF da 1a Região, após sejam
carreados aos autos todas as informações necessárias a serem prestadas pela CVM e pelas
autoridades coatoras. A suspensão que ora se defere, vigorará por 40 (quarenta) dias, até o
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julgamento deste habeas corpus em pauta que já se indica, e correspondente à sessão de 22 de
setembro de 2020.
 

Não há falar em prejuízo às investigações uma vez que os procedimentos de
investigação remontam ao ano de 2016.
 

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, para determinar o sobrestamento dos 
Procedimentos de Investigação Criminal – PIC’s n. 1.16.000. 002730/2018-67 e
1.16.000.002897.2018-28, bem como dos respectivos inquéritos policiais instaurados pela
Polícia Federal que tenham o mesmo objeto, por 40 (quarenta) dias, até a análise de mérito
do presente writ pela Terceira Turma deste TRF da 1ª. Região.
 

Comunique-se, com urgência, às autoridades apontadas como coatoras – d.
Procurador da República, Dr. Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, e demais membros do
Ministério Público Federal integrantes da Força-Tarefa da Operação Greenfield –, bem como à
Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal, enviando-lhes o inteiro teor deste 
decisum, ao tempo em que lhes solicitem prestar informações em 48 (quarenta e oito horas),
solicitando que esclareçam o que entenderem necessário.
 

Determino seja oficiado à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para que
remeta, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, todos os relatórios técnicos, comunicações e
ofícios existentes acerca dos fatos investigados.
 

Após, encaminhem-se os autos virtualmente à Procuradoria Regional da República
da 1ª. Região para manifestação, no prazo legal.
 

Intimem-se desde logo a todos, incluindo-se o feito previamente em pauta para 
julgamento no dia 22 de setembro de 2020, na sessão da 3a. Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a. Região.
 

Após, voltem-me conclusos.
 

Intimem-se. Cumpra-se.
 

Desembargador Federal NEY BELLO
 

Relator
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