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DECISÃO DO DIRETOR DE AUTORREGULAÇÃO 

DEFENDENTES: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

S.A. E FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA 

I. RELATÓRIO 

1.1. ACUSAÇÃO 

1. Com base nas informações contábeis de dezembro de 2015 da Gradual COITetora 

de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Corretora" ou "Gradual"), foi apurado pela 

Superintendência de Auditoria de Participantes e Agentes ("SAP") da BSM -

BM&FBOVESP A Supervisão de Mercados ("BSM"), que o patrimônio líquido da Corretora 

se encontrava insuficiente, de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos no Ofício 

Circular nO 7812008-DP ("Ofício 78/2008-DP"). Os Participantes da categoria "Agente de 

Custódia Pleno", à qual a Gradual pertence, devem possuir patrimônio líquido de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), como condição de acesso e participação nos mercados 

administrados pela BM&FBOVESPA, conforme item 3.7 do Ofício 78/2008-DP'. 

2. Verificou-se que, em dezembro de 2015, a Corretora apresentava patrimônio 

líquido de R$ 1.768.715,39 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quinze 

1 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$I O milhões. Os Agentes de Custódia Plenos podem custodiar Ativos junto à Depositária sem limite 
pré-estabelecido. A CBLe poderá, a qualquer momento, estabelecer Limites de Custódia para os Agentes de 
Custódia Plenos. 
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reais e trinta e nove centavos), estando assim, insuficiente em R$ 8.231.284,61 (oito milhões, 

duzentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos). 

3. Pelo exposto acima, o Processo Administrativo Sumário nO 2/2016 ("PAD 

212016") foi instaurado em 25.2.2016, por meio do Ofício OF/BSM/SJURlPAD-86/2016 

("Termo de Acusação") (fls. 1-20), em face da Gradual e de Fernanda Ferraz Braga de Lima, 

Diretora para o Mercado de Ações ("Fernanda" e, em conjunto com a Gradual, 

"Defendentes"), pelo não enquadramento aos requisitos financeiros e patrimoniais. 

1.2. DEFESA E PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO 

4. Em 30.3.2016, os Defendentes apresentaram defesa conjunta e proposta de termo 

de compromisso no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Corretora e R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) para Fernanda ("Termo de Compromisso"). 

5. Na defesa, a Corretora afirmou que desde 2014 vem buscando alternativas para 

adequar sua estrutura de capital e patrimônio líquido aos requisitos exigidos no Regulamento 

de Acesso, razão pela qual firmou contrato com a Bridge Administradora de Recursos (fls. 

27). 

6. A Corretora alegou que referida parceria tinha como objetivo um aporte de capital 

na ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que, conforme argumentado pela 

Corretora, acabou não ocorrendo (fls. 27). 

7. Ato contínuo, afirmou a Corretora que, em razão dos fatos alegados, atrasou o 

pagamento de clientes não qualificados, o que resultou na perda da certificação de Execution 

Broker e, em razão disso, perdeu uma receita de R$ 3.000.000,000 (três milhões de 
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reais) (fls. 27). 

8. A Corretora afirmou ainda a adoção das seguintes iniciativas: (i) migração do 

modelo PNP para o modelo PN de forma a reduzir os custos de infraestrutura tecnológica; e 

(ii) restruturação das atividades com redução dos custos mensais na ordem de R$ 

2.000.000.000 (dois milhões de reais) . 

9. A proposta de Termo de Compromisso apresentada foi rejeitada pelo Pleno do 

Conselho de Supervisão em 31.3.2016 por unanimidade, em razão da ausência de 

comprovação, pela Corretora e Fernanda, do enquadramento no requisito financeiro , 

determinando o prosseguimento do processo administrativo instaurado. 

1.3. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELA BSM E MANIFESTAÇÃO DA CORRETORA 

10. A BSM, em 1°.4.2016, envIOU ofício aos Defendentes ("Ofício 

OF/BSM/DAR/504/2016"), solicitando os seguintes esclarecimentos: (i) o valor do 

patrimônio líquido da Corretora - conta contábil COSIF - 60000002; (ii) as contas contábeis 

utilizadas para ajuste do patrimônio líquido; (iii) o livro razão contábil referente às contas 

contábeis utilizadas para ajuste do patrimônio líquido e (iv) os comprovantes dos lançamentos 

registrados nos razões contábeis referentes ao item (iii). 

11. Em resposta ao Ofício OF/BSM/DAR/504/2016, a Gradual enviou à BSM, em 

6.4.2016, comunicação com o intuito de comprovar o atendimento à exigência de patrimônio 

líquido mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), de acordo com o item 3.7 do 

Ofício 78/2008-DP ("Comunicação"), (fls. 40/44). 
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12. A Gradual anexou à Comunicação o comprovante de transferência eletrônica 

disponível ("TED"), no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), realizada em 

1l.3.2016 por Fernanda em conta corrente de titularidade da Gradual no Banco Bradesco 

("Aporte") . 

13. Com o intuito de demonstrar o registro contábil do Aporte de sua acionista 

Fernanda, a Gradual apresentou cópia do razão analítico, referente dia 11.3.2016, das contas 

nas quais o valor do Aporte foi contabilizado: 

(i) 1° passo: registro do Aporte na conta n° l.l.2.30.05.000-8-000884-2 

(referente à conta corrente no Banco Bradesco em que foi realizada a TED), 

com o débito contábil do valor do Aporte e, em contrapartida, crédito na 

conta n° 4.9.593.90.00-2-000444-8 ("Sistema de Conta Corrente"); e 

(ii) 2° passo: transferência do Aporte para o patrimônio líquido da Gradual 

mediante débito na conta Sistema de Conta Corrente com contrapartida de 

crédito na conta do patrimônio líquido denominada "Lucros e Prejuízos 

Acumulados" (n° 6.1.8.10.10.000-5). 

14. Por fim, a Gradual juntou à Comunicação cópia de seu balancete prévio do mês de 

março de 2016, demonstrando a conta contábil COSIF - 60000002 na qual consta o valor do 

patrimônio líquido da Gradual após o Aporte, qual seja R$ 11.765.865,19 (onze milhões, 

setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos). 

15. Foram encaminhadas, também, cópias dos seguintes documentos: (i) do 

procedimento arbitral CBMA n° 2015.00904 ("Procedimento Arbitral") proposto pela LTT 

Participações S.A. ("LTT") em face de Gradual, Gradual Holding S.A. ("Gradual Holding"), 
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Hautmont Participações Ltda. ("Hautmont"), Fernanda, Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Jr. 

("Gabriel") e Beatriz Helena de Lima Ferreira Braga ("Beatriz" e em conjunto com Gradual, 

Gradual Holding, Hautmont, Fernanda, e Gabriel "Grupo Gradual") e (ii) da medida cautelar 

nO 0445772-88.2015 .8.19.0001 ("Medida Cautelar") proposta pela LTT em face da Gradual. 

16. O pedido de instauração do Procedimento Arbitral foi protocolado pela L TT, em 

5.10.2015 no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem - CBMA, requerendo a declaração 

de vencimento antecipado do Instrumento Particular de Escritura da 1 a Emissão de 

Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória e 

Real Adicional, em Série Única, para Colocação Privada, da Gradual Holding S.A., firmado 

em 4.2.2015 pela LTT e pelo Grupo Gradual ("Escritura de Emissão de Debêntures"), com a 

consequente condenação do Grupo Gradual ao pagamento do saldo devedor em aberto, 

acrescido de juros, calculado em R$ 22.399.351,48 (vinte e dois milhões, trezentos e noventa 

e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavosi ("Dívida"). 

17. Em garantia ao adimplemento das obrigações previstas na Escritura de Emissão 

de Debêntures3 foram firmados: (i) Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 

Creditórios ("Instrumento de Cessão"); e (ii) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária 

("Instrumento de Alienação Fiduciária"). 

18. Conforme se verifica pela análise dos documentos fornecidos, em razão da 

celebração da Escritura de Emissão de Debêntures a Gradual Holding emitiu 19.840.836 

(dezenove milhões, oitocentas e quarenta mil, oitocentas e trinta e seis) debêntures 

conversíveis em ações ("Debêntures"), pelo valor total de R$ 19.840.836 (dezenove milhões, 

2 Conforme parágrafo 18 do Pedido de Instauração de Arbitragem protocolado em 5.10.2015 no Centro 
Brasileiro de Mediação e Arbitragem - CBMA pela L TT em face do Grupo Gradual. 
3 Os documentos fornecidos mencionam, ainda, a prestação de fiança pelos sócios da Gradual no âmbito da 
Escritura de Emissão de Debêntures. 
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oitocentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e seis reais), representativas de 66,6% (sessenta e 

seis e sessenta avos por cento) do capital social da Corretora 4. 

19. N os termos da documentação analisada, as Debêntures foram totalmente 

subscritas e integralizadas pela LTT mediante o aporte de R$ 19.840.836,00 (dezenove 

milhões, oitocentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e seis reais) na Gradual Holding. Em 

razão disso, a L TT tomou-se credora da Gradual Holding, até que fosse concluída a conversão 

das Debêntures em ações, o que dependia do cumprimento das seguintes condições: 

(i) resultado favorável da due diligence realizada pela L TT; (ii) contribuição ao capital social 

da Gradual Holding das ações detidas pela Hautmont no capital social de sociedade 

denominada GHF Participações e (iii) aprovação, pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"), 

da transferência de controle indireto da Corretora, cujo pedido foi protocolado pela Gradual 

em 6.3.2015. 

-
20. Ocorre que, por motivos cuja análise não compete a este órgão, o negócio entre 

LTT e Grupo Gradual não se concretizou e, em 30.9.2015, a Gradual solicitou ao BACEN. O 

arquivamento do pedido de alteração de controle indireto da Corretora e em 9.10.2015 o 

BACEN emitiu o Ofício n° 17305 acolhendo o pedido de arquivamento do processo, 

restando, portanto, prejudicada a possibilidade de conversão das Debêntures em ações da 

Gradual Holding. 

21. Em paralelo à instauração do Procedimento Arbitral, a L TT ingressou com 

Medida Cautelar na 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, embasada no 

Instrumento de Cessão, solicitando que o juiz proferisse ordem judicial para a Gradual: 

(i) constituir conta-corrente vinculada junto à instituição financeira de sua escolha; 

4 Conforme parágrafo 9 do Pedido de Instauração de Arbitragem protocolado em 5.10.2015 no Centro Brasileiro 
de Mediação e Arbitragem - CBMA pela L TT em face do Grupo Gradual. 
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(ii) transferir para a referida conta os valores recebidos desde 4.2.2015, bem como os valores 

a serem recebidos pela Gradual, conforme Cláusulas 2.1 e 2.1.1 do Instrumento de Cessão e 

(iii) enviar à L TT planilha informando os recebíveis pagos e a receber dos fundos de 

investimentos administrados pela Gradual, desde 4.2.2015. 

22. No dia 16.l1.2015 foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Rio de Janeiro 

despacho judicial concedendo a medida liminar requerida pela L TT nos autos da Medida 

Cautelar e determinando o cumprimento, pela Gradual, dos pedidos descritos no parágrafo 

aCIma. 

23. Em 28.1.2016, a LTT interpôs recurso de Agravo de Instrumento com Efeito 

Suspensivo Ativo ("Agravo de Instrumento") contra o despacho do juiz de primeiro grau, 

solicitando a suspensão dos efeitos da liminar. Em 16.3.2016 o Agravo de Instrumento foi 

julgado pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, que: (i) manteve a decisão do juiz de primeiro grau; e (ii) declinou de sua 

competência em favor da justiça arbitral, tendo em vista a instalação do tribunal arbitral. 

11. MÉRITO 

11.1 Fundamentos da Decisão 

24. O não atendimento de requisito financeiro de patrimônio líquido é infração à 

condição de acesso e permanência como pessoa autorizada a operar nos mercados 

administrados pela BM&FBOVESPA na categoria "Agente de Custódia Pleno". 

25. A Gradual cometeu referida infração em razão do desenquadramento de seu 

capital a partir no mês de dezembro de 2015, em que o valor do patrimônio líquido era de 
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R$ 1.768.715,39 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quinze reais e 

trinta e nove centavos), quando deveria apresentar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

26. Os requisitos estabelecidos no Ofício 7812008-DP são exigidos de todos os 

Participantes que operem no mercado de bolsa, como condição para a concessão e 

manutenção de sua autorização para operar. Dessa forma, permitir que a Corretora possa 

continuar operando durante diversos meses sem cumprir os requisitos financeiros necessários 

conferiria à Gradual vantagem competitiva indevida em relação aos demais Participantes, que 

cumprem tais requisitos, além de contrariar os objetivos da regulação emitida pela 

BM&FBOVESP A. 

27. Fernanda é responsável pelo cumprimento, pela Gradual, dos requisitos de acesso e 

manutenção no mercado de bolsa, uma vez que é a Diretora de Relações com o Mercado, 

conforme disposto no artigo 14 do Regulamento de Acesso. Adicionalmente, Fernanda é 

acionista da Corretora e de outras sociedades de seu grupo econômico, indicando que teria 

interesse próprio em manter a Gradual de acordo com o exigido pelas normas aplicáveis. 

28. Nesse contexto, a conduta esperada de Fernanda é de adotar medidas eficazes para 

manter a Gradual apta a operar nos mercados administrados pela BM&FBOVESP A, o que 

inclui o cumprimento de todas as condições mínimas exigidas. 
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11.2 Dosimetria da Pena 

29. Como atenuante para a quantificação da pena que será aplicada, considero que a 

Corretora enquadrou-se no requisito financeiro em março deste ano. 

30. Como agravante, pondero que a Corretora já apresentou outros 

desenquadramentos financeiros e patrimoniais, que foram objeto dos Processos 

Administrativos Sumários nO 412012 e nO 3/2015. 

31 . Os fatos demonstraram que a Corretora e Fernanda consideram o 

desenquadramento na gestão financeira e patrimonial, adequando-se às normas somente após 

a atuação da BSM por meio de processos administrativos. 

32. Saliento, finalmente, que a Corretora e Fernanda estavam cientes da 

obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos financeiros e patrimoniais estabelecidos pela 

BM&FBOVESP A aos Participantes de seus mercados. 

111. CONCLUSÃO 

33. As sanções e a natureza das penalidades que podem ser aplicadas pela BSM estão 

previstas no artigo 36, §2° da Instrução CVM n° 461 /075 e nos artigos 3°, inciso V6 e 307
, do 

5 "Art. 36. O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de Auto-Regulação e o Conselho de 
Auto-Regulação são os órgãos da entidade administradora encarregados da fiscalização e supervisão das 
operações cursadas nos mercados organizados de valores mobiliários que estejam sob sua responsabilidade, das 
pessoas autorizadas a neles operar, bem como das atividades de organização e acompanhamento de mercado 
desenvolvidas pela própria entidade administradora. ( ... ) §2° Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao 
Diretor do Departamento de Auto-Regulação e ao Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto nesta 
Instrução, no estatuto social e em seus regulamentos, monitorar, de ofício ou por comunicação do Diretor Geral 
ou de terceiros, o cumprimento das regras de funcionamento do mercado e da entidade administradora, bem 
como impor as penalidades decorrentes da violação das normas que lhes incumba fiscalizar" . 
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Estatuto Social da BSM. Tais penalidades devem ser impostas pela BSM em caso de 

infrações às normas legais e regulamentares do mercado, cujo cumprimento lhe incumbe 

supervisionar, fiscalizar ou auditar. 

34. Considerando: (i) a responsabilidade imposta à Fernanda por sua condição como 

Diretora de Relações com o Mercado à época da infração e como acionista da Gradual; (ii) a 

falta de uma solução de enquadramento efetiva de dezembro de 2015 até março deste ano; e 

(iii) a magnitude da insuficiência da Gradual em relação ao mínimo exigido pela 

regulamentação no tocante ao seu patrimônio líquido, apresentando risco cada vez maior; 

Fernanda deve ser responsabilizada, assim como a Corretora, pelo desenquadramento 

incorrido. 

35. Dessa forma, avaliando as irregularidades cometidas e as condições agravantes e 

atenuantes, com base no artigo 30 do Estatuto Social da BSM, aplico à Gradual e à Fernanda, 

multa de R$ 100.000,000 (cem mil reais) cada, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). 

São Paulo, 13 de abril de 2016. 

Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 

6 "Art. 3° - A BSM, em cumprimento ao disposto na regulamentação pertinente, tem por objeto social:( ... ) V -
aplicar, no limite de sua competência, penalidades em caso de infrações às suas próprias normas e às normas 
legais, regulamentares e operacionais e julgar os recursos contra as penalidades aplicadas". 
7 "Art. 30 - As penalidades que podem ser aplicadas pela BSM são: I - advertência; fI - multa; III - suspensão, 
observado o prazo máximo de noventa dias; IV - inabilitação temporária, pelo prazo máximo de dez anos, para o 
exercício de cargos de administradores, empregados, operadores, prepostos e representantes da própria BSM, do 
Associado Mantenedor e dos Participantes; e V - outras penalidades previstas nas normas regulamentares e 
operacionais da própria BM&FBOVESPA". 
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