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GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nO 50,6° andar. 
CEP: 04543-000, ltaim Bibi - São Paulo/SP 

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nO 50, 6° andar. 
CEP: 04543-000, ltaim Bibi - São Paulo/SP 

Ref.: Processo Administrativo Sumário n° 2/2016 

I. Introdução 

1. Com fundamento nos artigos 15, V,I 43, lI, III e IV,2 48, 49, 51, §3°, e 
52, I, 3 da Instrução CVM nO 461, de 23 de outubro de 2007 ("Instrução CVM 

I Instrução CVM n° 461/07: 
Art. 15. Caberá à entidade administradora aprovar regras de organização e funcionamento dos mercados 
por ela administrados, abrangendo, no mínimo, o seguinte: ( .. . ) 
V - condições para admissão à negociação e manutenção da autorização à negociação de valores 
mobiliários nos mercados por ela administrados, bem como as hipóteses de suspensão e cancelamento 
da autorização para negociação; 
2 Instrução CVM n° 461/07: 
Art. 43. Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam 
conferidas: ( ... ) 
11 - fiscalizar, direta e amplamente, as pessoas autorizadas a operar; 
III - apontar deficiências no cumprimento das normas legais e regulamentares verificadas no 
funcionamento dos mercados administrados pela entidade, ainda que imputáveis à própria entidade 
administradora, bem como nas atividades das pessoas autorizadas a operar, acompanhando os 
programas e medidas adotadas para saná-Ias; 
IV - instaurar, instruir e conduzir processos administrativos disciplinares para apurar as infrações das 
normas que lhe incumbe fiscalizar; 
3 Instrução CVM n° 461/07: 
Art. 48. Estão sujeitos às penalidades aplicadas pelo Diretor de Auto-Regulação ou pelo Conselho de 
Auto-Regulação, os integrantes dos órgãos de administração da entidade administradora, as pessoas 
autorizadas a operar, assim como os administradores e prepostos das pessoas antes mencionadas. 
Art. 49. A violação das normas cuja fiscalização incumba ao Departamento de Auto-Regulação sujeita 
seus infratores às penalidades previstas em regulamento. ( ... ) 
A rt. 51. As operações em um mercado organizado somente podem ser realizadas por pessoa autorizada 
a operar em tal mercado. ( ... ) 
§3° As qualificações mínimas para a admissão e manutenção como pessoa autorizada a operar 
contemplarão, inclusive, as eventuais necessidades de patrimônio alocado à proteção de riscos de cada 
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nO 461/07"); nos artigos 11, II e §3°, 21 , I e lI, e 23 do Regulamento de 
Acesso da BM&FBOVESP A 4 e Seção lI, item 3.7 do Ofício Circular 
BM&FBOVESPA 78/2008-Dp5

, foi instaurado Processo Administrativo de 
rito sumário, sob o nO 2/2016, para julgamento das infrações praticadas pelo 
Participante Gradual CCTVM S.A. ("Gradual" ou "Corretora") e por 
Fernanda Ferraz Braga de Lima ("Fernanda"), Diretora de Relações com o 

uma das atividades autorizadas, a segregação de atividades destinada a prevenir conflitos de interesse e 
a existência de departamento encarregado de verificar a observância das regras e normas de conduta 
aplicáveis às operações realizadas no mercado. ( ... ) 
Art. 52 As pessoas autorizadas a operar, em nome próprio ou de terceiros, em mercado organizado: 
I - devem acatar e dar cumprimento às decisões dos órgãos de administração e de fiscali zação e 
supervisão da entidade administradora; 
4 Regulamento de Acesso da BM&FBOVESPA (Versão I de 18.8.2014): 
Capítulo IlI : Deveres e Direitos de Acesso do Participante Autorizado 
Art. 11 Os requerentes de autorização de acesso pela BM&FBOVESPA devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos para sua outorga, observando-se o disposto no manual de acesso da 
BM&FBOVESPA: ( ... ) 
II - requisitos de capital, liquidez e outros relacionados à sua situação econômico-financeira, que podem 
variar de acordo com a classificação e categoria de autorização de acesso requerida, e o sistema de 
negociação, registro, custódia e liquidação administrado pela BM&FBOVESPA em que atue; ( ... ) 
§3° Os requisitos para a admissão como participante autorizado e a manutenção da autorização de 
acesso contemplam, inclusive, observado o disposto neste regulamento e no manual de acesso da 
BM&FBOVESPA, as eventuais necessidades de patrimônio alocado à proteção de riscos de cada uma 
das atividades autorizadas, a segregação de atividades destinada a prevenir conflitos de interesse e a 
existência de responsável, nos termos da legislação em vigor, encarregado de verificar a observância das 
regras e normas de conduta aplicáveis às operações realizadas nos sistemas de negociação, registro, 
custódia e liquidação administrados pela BM&FBOVESPA. ( ... ) 
Art. 21 Sem prejuízo de outros deveres estabelecidos neste regulamento, normas que o complementam 
e legislação e regulamentação em vigor, são deveres do participante autorizado: 
I - responsabilizar-se, direta ou indiretamente, pela manutenção perante a BM&FBOVESPA dos 
requisitos mínimos para outorga da autorização de acesso, bem como pelo cumprimento das regras, 
condições e procedimentos deste regulamento, normas que o complementam, legislação e 
regulamentação em vigor; 
II - cumprir todas as regras e procedimentos da BM&FBOVESPA e da BSM previstos em seus 
regulamentos, manuais, oficios circulares e comunicados externos, bem como suas alterações 
posteriores; ( ... ) 
Capítulo IV: Sanções 
Art. 23 Compete à BSM apurar e punir as infrações ao disposto neste regulamento, nas normas que o 
complementam ou na legislação e regulamentação aplicáveis, aplicando, conforme o caso, as 
penalidades previstas em seu estatuto social, na forma de seu regulamento processual." 

Ofício Circular BM&FBOVESPA 78/2008-DP 
3.7. Do Agente de Custódia Pleno 
As instituições que exerçam a atividade de Agente de Custódia Pleno devem possuir Patrimônio 
Líquido superior a R$lO milhões. Os Agentes de Custódia Plenos podem custodiar Ativos junto à 
Depositária sem limite pré-estabelecido. A CBLC poderá, a qualquer momento, estabelecer Limites de 
Custódia para os Agentes de Custódia Plenos. 
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Mercado e representante da Gradual junto à BM&FBOVESP A, caracterizadas 
pelo não enquadramento da Gradual quanto aos requisitos de capital de giro 
próprio mínimo, exigidos para os Participantes na categoria "Agente de 
Custódia Pleno". 

2. As entidades de administração de bolsa devem, segundo o artigo 15 da 
Instrução CVM nO 461/2007, definir as condições de admissão e permanência 
de pessoas autorizadas a operar em seus mercados, especificando as classes, 
direitos e responsabilidades desses Participantes. A BM&FBOVESPA S.A. 
estabeleceu, assim, requisitos financeiros e patrimoniais que os Participantes 
devem respeitar para cada categoria de acesso que lhes seja concedida. 

3. Como entidade autorreguladora do mercado, a BM&FBOVESP A 
Supervisão de Mercados ("BSM") verifica continuamente se os Participantes 
respeitam todos os requisitos financeiros e patrimoniais de admissão e 
manutenção de acessos aos mercados, a partir das demonstrações financeiras 
apresentadas pelos Participantes à BSM e publicadas na página da internet do 
Banco Central do Brasil. 

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

4. Os Participantes que atuam nos mercados administrados pela 
BM&FBOVESPA na qualidade de Agente de Custódia Plen06

, como é o caso 
da Gradual, devem cumprir os requisitos financeiros para condição de 
manutenção desse acesso, dentre os quais deve apresentar patrimônio líquido 
superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

5. Esse requisito está disposto no Ofício Circular nO 78/2008-DP, em 
seus Anexos I (página 6) e IV, Capítulo I (Modelo de Acesso Segmento 
Ações), Seção lI, item 3.7 e no Manual dos Procedimentos Operacionais da 
Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de 
Operações no Segmento Bovespa, e da Central Depositária de Ativos 

6 Regulamento de Operações da Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos 
de Operações no Segmento Bovespa, e da Central Depositária de Ativos (CBLC): 26.1 Agentes de 
Custódia Plenos, instituições habilitadas a administrar Contas de Custódia para a carteira própria e de 
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico de que façam parte, investidores não institucionais, 
clubes de investimento, investidores institucionais e Investidores Não Residentes. 
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6. Assim, a Gradual deveria, na qualidade de Agente de Custódia Pleno, 
ter patrimônio líquido superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 
Contudo, seu patrimônio líquido em dezembro de 2015, conforme constatado 
no Memorando Interno nO 1/2016 (Anexo I ao presente Ofício), foi de 
R$ 1.768.715,39 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e 
quinze reais e trinta e nove centavos), ou seja, uma insuficiência de 
R$ 8.231.284,61 (oito milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta 
e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme tabela abaixo: 

Patrimônio Líquido Insuficiência de Patrimônio 
(R$) Líquido (R$) 

R$ 1.768.715,39 R$ 8.231.284,61 

111. DAS CONDUTAS 

111.1. CONDUTA DA CORRETORA 

7. As normas que tratam dos reqUIsItos mmlmos financeiros e 
patrimoniais para acesso e permanência nos mercados administrados pela 
BM&FBOVESP A são objetivas. O Participante que não se enquadrar em 
quaisquer dos requisitos mínimos exigidos pela BM&FBOVESP A estará 
infringindo referida norma. 

8. Como visto na seção anterior, a Gradual em dezembro de 2015, estava 
desenquadrada, não atendendo ao requisito de patrimônio líquido mínimo 
exigido pela BM&FBOVESPA no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais), para a categoria de Agente de Custódia Pleno. 

7 Anexo 1 - Acesso de Participantes - 3.2.1. Do Agente de Custódia Pleno - As instituições que 
exerçam a atividade de Agente de Custódia Pleno devem possuir Patrimônio Líquido superior a R$1 O 
milhões. Os Agentes de Custódia Plenos podem custodiar Ativos junto à Depositária sem limite pré
estabelecido. A CBLC poderá, a qualquer momento, estabelecer Limites de Custódia para os Agentes de 
Custódia Plenos. 
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9. Portanto, a Gradual descumpriu com o disposto no Oficio Circular n° 
78/2008-DP, em seus Anexos I (página 6) e IV, Capítulo I (Modelo de Acesso 
Segmento Ações), Seção II, item 3.7, e item 3.2.1 do Manual dos 
Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação, Liquidação e 
Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento Bovespa, e da Central 
Depositária de Ativos (CBLC). 

111.2. CONDUTA DE FERNANDA 

10. Fernanda, na qualidade de Diretora de Relações com o Mercado, era 
responsável, na época dos fatos, por zelar pelo cumprimento das obrigações e 
deveres da Gradual perante a BM&FBOVESP A, nos termos do artigo 14 do 
Regulamento de Acesso 8. 

11. Dessa forma, Fernanda tinha o dever de tomar as medidas cabíveis 
para enquadrar a Gradual no requisito de patrimônio líquido mínimo exigido 
pela BM&FBOVESP A para os Participantes na categoria "Agente de 
Custódia Pleno", conforme previsto no item 3.7 do Oficio Circular 
BM&FBOVESPA 78/2008-DP. 

12. A Gradual possui histórico de reiterados desenquadramentos, tendo 
sido instaurados anteriormente ao presente processo 2 (dois) processos 
administrativos em face da Corretora e de Fernanda, por não cumprimento 
dos requisitos financeiros e patrimoniais exigidos pela BM&FBOVESP A. 

13. Em' 8.8.2012, foi instaurado em face de Gradual e Fernanda, pelo 
Diretor de Autorregulação, o Processo Administrativo Sumário nO 4/2012 
("PAD 4/2012"), que teve por objeto o desenquadramento do requisito de 
capital de giro mínimo exigido para Participantes na categoria "Direito de 
Liquidação Tipo 2", de acordo com as informações contábeis da Corretora, 

8 Regulamento de Acesso da BM&FBOVESPA 
Art. 14 O processo de admissão tem início com apresentação, por seu requerente, à BM&FBOVESPA, 
de requisição de outorga ou de mudança de titularidade de autorização de acesso aos sistemas de 
negociação, registro, custódia e liquidação administrados pela BM&FBOVESPA, juntamente com: 
( ... ) 11 - indicação de um diretor estatutário, denominado "Diretor de Relações com o Mercado - DRM", 
a quem compete, sem prejuízo da indicação de outros profissionais: 
d) zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições do requerente perante a 
BM&FBOVESPA; ( ... ) 
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14. Esse processo foi julgado em 4.9.2012 pelo Diretor de 
Autorregulação, tendo sido aplicada a pena de advertência à Gradual e à 
Fernanda, que apresentaram recurso ao Pleno do Conselho de Supervisão da 
BSM, o qual foi julgado em 26.9.2013, mantendo a pena de advertência. 

15. Em 12.8.2015, foi instaurado processo administrativo de rito sumário 
nO 3/2015 ("P AD 3/2015"), que teve como objeto o desenquadramento do 
requisito de capital de giro mínimo insuficiente para os Participantes na 
categoria "Derivativos Financeiros e de Commodities e Ouro Tipo 2", de 
acordo com as informações contábeis da Corretora referentes aos meses de 
março a junho de 2015. 

16. No referido processo, a Gradual e Fernanda apresentaram proposta de 
celebração de Termo de Compromisso, oferecendo o pagamento à BSM de 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pela Corretora e de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) por Fernanda. O Pleno do Conselho de Supervisão da BSM, em decisão 
proferida em 16.9.2015, deliberou por unanimidade pela aprovação da 
proposta apresentada. O Termo de Compromisso foi celebrado em 28.9.2015 
e os pagamentos correspondentes foram efetuados em 13.10 .2015, sendo 
encerrado o PAD 3/2015. 

17. Portanto, tendo em vista o histórico de desenquadramentos da 
Gradual, nota-se que Fernanda não agiu de maneira eficaz para evitar o 
recorrente descumprimento aos requisitos financeiros e patrimoniais 
estabelecidos pela BM&FBOVESP A aos Participantes de seus mercados, 
protelando soluções definitivas ao problema de desenquadramento da 
Corretora. 

IV. ACUSAÇÃO 

18. Tendo em vista o acima disposto, conclui-se que: 

a) a Gradual não apresentou, em dezembro de 2015, o patrimônio líquido 
mínimo exigido pela BM&FBOVESP A para os Agentes de Custódia Plenos, 
infringindo o disposto na página 6 do Anexo I, no item 3.7. da Seção 11 do 
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Capítulo I (Modelo de Acesso Segmento Ações), do Anexo IV, ambos do 
Ofício Circular nO 78/2008-DP e item 3.2.1 do Manual dos Procedimentos 
Operacionais da CBLC e 

b) F emanda, por não ter adotado medidas eficazes para manter a Gradual 
enquadrada no requisito de capital de giro próprio mínimo exigido para os 
Participantes na categoria "Agentes de Custódia Pleno", na qualidade de 
Diretora de Relações com o Mercado da Gradual, responde pelas infrações 
das normas acima referidas nos termos do artigo 14 do Regulamento de 
Acesso da BM&FBOVESPA e artigo 12, parágrafo primeir09

, do Anexo II 
(Regulamento do Participante) ao Ofício Circular nO 78/2008-DP. 

19. Desta forma, intimamos V.Sas. para que (i) no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentem sua defesa, informando eventual proposta de Termo de 
Compromisso, nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro1o e seguintes do 
Regulamento Processual da BSM, e (ii) promovam imediatamente o 
enquadramento da Gradual aos requisitos financeiros e patrimoniais aqui 
dispostos. 

Atenciosamente, 

~ <A. r \., \1) ( I[<'f, 
Marcos José ROdrigUes\ OITes 
Diretor de Autorregulação 

9 Artigo 12 Pelo não cumprimento das cláusulas do Contrato de Acesso aos Sistemas de Negociação 
dos Mercados Administrados pela BVSP, das regras deste Regulamento, do Regulamento Operacional, 
do Manual de Procedimentos Operacionais e do Código de Conduta da BVSP, o Participante sujeita-se, 
segundo a gravidade da infração, às penalidades, não cumulativas, de advertência, multa, suspensão e 
exclusão dos sistemas de negociação dos mercados administrados pela BVSP. Parágrafo primeiro -
Sujeitam-se, também, às penalidades referidas neste artigo, os administradores, empregados, prepostos e 
os operadores dos Participantes. 
10 Artigo 23 O processo administrativo de rito sumário será considerado instaurado com a intimação do 
acusado. 
Parágrafo Primeiro - O acusado será intimado para, no prazo de 15 dias da data do recebimento da 
intimação, apresentar defesa, eventual proposta de Termo de Compromisso, bem como especificar as 
provas que pretenda produzir. 
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