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GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TíTULOS E VALORES M OBILIÁRIOS

S.A. (((G radua l ou Corret ora ") e FERNAND~
.....

=

FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS

((( Fe rnanda"), em conjunto, as (((Propo nentes") já qualificadas nos autos do Processô;

=......

Administrativo Sumário n° 02/2016 (((Processo") vêm, por interméd io de sua advogada, abaixo assin ada, com basf?
no Regulamento Processu al da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (((BS M"), ap rese ntar.

....,
""

.....
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DEFESA

No âmbito do Processo Administrativo Ordinário nº 02/2016 (" Processo"), com fulcro no artigo 16, parágrafo

lº, do Regulamento Processua l da BSM ("Regulamento da BSM").

I. DA TEMPESTIVIDADE DA D EFESA
De acordo co m o Ofício desta Diretoria de Autorregu lação da BSM, datado de 25 de fevereiro de 2016, e
recebido em 29/2/2016, cujo pra zo pa ra apresenta ção de defesa no âmbito do Processo - ora prorroga do - encerrase em 29 de marco de 2016, restando comprovada, portanto, a tempestividade do presente.
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11. Dos FATOS E DOS ARGUMENTOS DE DEFESA

o Processo Administrativo Sumário -

PAS 02/2016 visa apurar o não enquadramento quanto aos requisitos

fi na nce iros para con dição manutenção de acesso, dentre os quais deve apresentar patrimônio líquido mínimo
exigidos para os Participantes na categoria IfAgente de Custódia Pleno" conforme exigido pelo Regulamento de
Acesso da BM&FBovespa, especificamente 3.7 da Seção 11 do Capítulo I (Modelo de Acesso Segmento Ações), dos
An exos I e IV, ambos do Ofício Circular nº 78/2008-DP e item 3.2.1 do Manual de dos Procedimentos Operacio nais
CBLC.
Com o é de ampla ciência da entidade auto reguladora do mercado, a BM&FBovespa Supervisão de
v1ercados (/lBSM"), a Gradual vem - desde 2014 - buscando alternativas para adequar à sua estrutura de capital e
patrimôn io líquido aos requisitos exigidos no Regulamento de Acesso . Foi com este objetivo em mente que a
Gradual ce lebrou, em feve reiro de 2015, acordo com a BRIDGE Administradora de Recursos Ltda.
Além da quitação do REF IS pela autuação da Receita Federal sobre possíveis ga nhos sob re ações adqui rid as
na incorporação da Bovespa pela BM&F, a parceria tinha como objetivo, um novo aporte de capital na ordem de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que acabou não acontecend o. Importante ressaltar que o Instrumento de
Debe nture assinado entre as Partes impedia que novos aportes fossem efetuados sem a anuência dos debenturistas,
o que acabou limitando as alternativas da Gradual de enquadrar sua capitalização.
Em decorrência deste impasse, a Gradual não efetuou os aportes acordados, e após o atraso do pagamento
de algu ns clientes não qualificados, na janela de liquidação, quais sejam, Gávea, Funcef e Morgan St anley, acabamos
...--,or ter nossa certificação de Execution Broker retirada. Com a perda do referido selo de certifica ção, a Gradual viu
sua receita com clientes institucionais, estimada em cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de rea is) por mês, cessar
de um dia para o outro. Frente a esta nova realidade do negócio foram adota das as segui ntes in iciativas:
..

Migração do modelo PNP para o modelo PN de forma a reduzir os custos de infraestrutura
tecnológica, e

..

Reestruturação das atividades cm redução dos custos mensais na ord em de R$2.000.000,00 (dois
milhões de rea is) .

A conclusão destas duas iniciativas tomou boa parte do 4º trimestre de 2015. Além disso, para evitar o

instauração do procedim ento arbitra l, antes de proceder rateio de prejuízo.
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111. RATEIO DE PREjuízo E ENQUADRAMENTO

Sem prejuízo à continuidade do programa de reestruturação de custos e diversificação de receitas, assim
que foi instau rad a a Câmara Arbitral, a Gradual efetuou mais um rateio de prejuízo, montante de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de rea is).

Com isso, a Gradual enquadrou sua situa ção financeira patrimonial de forma a refletir os requisitos
necessários apara atuar co mo Agente de Custódia Pleno (grifo nosso) . Importante notar que, diante da forte
reestruturação necessária para fazer frente à repentina perda de receita, e da peculiaridade do instrumento de
debenture, que limitava a atuação da Requerida sem que houvesse antecipação da dívida, o próprio Departamento
de Supervi são de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias (UDESUC") concordou em conceder o pra zo até o fina l
de fevereiro para que a mesma enquadrasse os se us indicadores.

Ainda que ao final de dezembro, o patrimônio líquido ajustado estivesse abaixo do mínimo previsto no
Manual de Acesso exigidos pela BM&FBovespa para agente de custódia pleno, também é verdade que a BSM
quando analisa estes indicadores se concentra no patrimônio líquido - que é de fato o requisito exigido. Neste
sentido, sem prejuízo às suas responsabilidad es, a Gradual e a Sra. Fernanda envidou seus melhores esforços no
.entido de atender às demandas regulatórias, apesar do cenário totalmente adverso que se apresento u, conforme
ações acima mencionadas .

Diante do exposto acima, asseguramos que a Gradual e a Sra. Fernan da de Lima agiram de maneira eficaz,
bem co mo foram diligentes para evitar descumprimento aos requisitos financeiros e patrimoniais esta belecidos pela
BM&FBovespa, haja visto os esforços e plano de ação executados buscando uma solução definitiva ao problema de
desenq uad ra menta.

IV.

CONCLUSÃO E PEDIDO
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Em suma, destacamos que os pontos apresentados merecem se r considerados pelos membros do Pleno do
Con selho de Supervisão da BSM e/ou Diretoria de Autorregulação na análise do recurso apresentado pelas
Defendentes no âmbito do Processo Administrativo Sumário 02/2016.
Mas, sobretudo e respeitosam ent e que seja considerado que ( i ) promovemos imediatamente o
enquadramento da Gradua l aos requisitos fin ancei ros e patrimonias, e ( ii ) apresentamos proposta de termo de
compromisso, certos que tomamos as diligências esperadas no processo em questão.
Portanto, an t e tudo o que f oi exposto, rogamos ao D. Pleno do Conselho de Supervisão e/ou Diretoria de
Autorregulação que forme o seu co nve ncimento pelo arquivamento do Processo, sem julgamento de seu mérito,
"'-" )ela aceitação do Termo de Compromisso a seguir.

V.

D OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROPOSTA DE COMPROMISSO

A aceitação de uma proposta para celebração de Termo de Comprom isso exige que esta preencha os
requisitos expressos no Regulamento Processual da BSM, de modo a: (a) cessar a prática de atividades ou atos
considerados infringentes e (b) corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando prejuízos que porventu ra
te nham causado .
Comentaremos a seguir nosso entendimento no se ntido da co nformidade da presente Proposta de
":om promi sso em relaçã o aos requ isitos acima indicados.
(a)

Cessação da atividade ou ato tido como ilícito

Sem tece r considerações sobre o mérito dos fatos objeto das acusações, as Proponentes registram que os
mesmos não mais repercutem, tendo ocorrido durante período específico, lim itado e já encerrado . Por isso, não há
nenhuma prática, ato ou atividad e que, assemelhada aos fatos sob a aná lise possa ou deva se r int errompida.

(b)

Correção das irregularidades apontadas, reparando o dano que porventura tenham causado
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Co nforme demonstrado, as Proponentes têm se empenhado em encontrar sol uções definitivas para
atender os requi sitos econômico fin anceiros exigidos no regulamento de acesso da BM&FBovespa. Haja vista que
entre 2014 e 2016, seja de forma direta, pelos acionistas atuais, ou através de emissão de debênture, foram
aportados na Grad ual o equiva lente a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) .
Importante nota r que, no decorrer de 2015, apesar do compromisso dos debenturistas com um novo
aporte na Gradual, ciente da rel evância do tema, manteve comunicação constante entre os debenturistas e a
diretoria da BM&FBovespa, para que estes cumprissem o acordado. Em percebendo, que isso poderia não acontecer
no pra zo necessário, a Gradua l deixou de atuar como membro de compensação em BM&F para liberar margem e
___aume ntar o vo lume de garantias intraday.
Da m esma forma, iniciou tratativas com a BM&FBovespa para melhor ent ender o mode lo PN, e se
preparou esta mudança, mesmo sabendo que devido à algumas limitações do modelo PN, essa decisão pode ri a t er
impacto negativo nas suas receitas de corretagem, o que de fato acont eceu. Uma vez que apesar da migração
efetiva ter oco rrido em 23 de dezembro, ainda hoje as três partes, Gradual, Banco Plural, e BM&FBovespa têm
trabalhado na resolução de problem as para adesão ao modelo.
No que se refere especificamente às imputações formuladas no Pa recer, já restou demonstrado que os
ajustes necessários já foram implementados e os requisitos atendidos, bem como possíveis danos sa nados.
Sendo assim, entendemos que a proposta de valor ora apresentada na min uta de Termo de Comprom isso
(Anexo I) atende ao quesito em questão . O valor ali apresentado, no entender das Propo nentes, é equipa rável à
____reprovabilidade das condutas investigadas e suficiente para inibir a realização de con dutas seme lhantes no futuro.
Porém, t ambém reflete a natureza das imputações, que estão diretamente atreladas a situação de cap ital da
Gradua l, de forma que uma penalidade excessiva em nada contribuiria para a resolução do problema .

VI.

Da apreciação da Proposta de Compromisso
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o artigo 59 do Regu lamento Processual da BSM informa os requisitos que devem ser apreciados quando do
exam e da proposta de termo de compromisso, a saber: (i) a Oportunidade e a Conveniência; (i i) a Natureza e a
Gravidade das Infrações; (iii) os Antecedentes dos Acusados e (iv) a Efetiva Possibilidade de Pun ição. Manifestamos
abaixo nossos entendimentos a respeito dos três primeiros critérios:
(a) Oportunidade e a Conveniência

As Proponentes ente ndem que a Proposta de Comp romisso em exame atende aos quesitos de
oportunidade e de conveniência enunciados no texto regulamentar, uma vez que, não obstante entend erem pela
ausência de qualquer irregularidade no que se refere às suas respectivas atuações, comprometem-se a desembolsar,
.-- ,m favor dessa D. BSM, o montante de total R$150.000,OO ( cento e cinquenta mil reais), na proporção de (i)
R$lOO.OOO,OO (cem mil reais) para a Gradua l; e (ii) R$50.000,OO (cinquenta mil reais) para Sra . Fernanda de Lima.
As Proponentes julgam ser esse valor equiparável à reprovabilidade das condutas a elas imputadas e o
suficiente para inibir futuras condutas dessa natureza, em linha com as recentes decisões proferidas por essa BSM .
. Sobretudo, quando considerado o momento pelo qual a Gradual passou, forçando-lhe a em um curto espaço de
tempo reestruturar seu negócio bem como conduzir uma nova capitalização da empresa.

( b ) A Natureza e a Gravidade das Infrações
No entender das Proponentes, a natureza e a gravidade das condutas a elas imputadas não obsta m a
ce lebração da Proposta de Compromisso, considerando-se, principalmente, o fato de que os eventos irregulares se
referem ao dese nquadramento de requisitos mínimos financeiros (patrimônio líquido) decorrentes de uma situação
de descapitalização da Gradual ora moti~ada pelo pagamento do REFIS e por perdas de sua receita causadas pela
perda de clientes institucionais e do desfazimento da associação com a BRIDGE.

( c ) Os Antecedentes das Acusadas
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As Proponentes não se enco nt ram impedidas po r lei especial, ou conde nadas por crim e fal imentar, de
prevaricação, peita ou suborno, co ncussão, peculat o, contra a economia popular, a f é pública o u a propriedad e, ou a
pen a criminal que ved e, aind a que t emporariament e, o acesso a cargos públicos.

VII.

Do PEDIDO
Consid erando todo o expost o, roga mos haj a por bem essa D. Entidade ce lebrar com as Proponentes o

Termo de Co mpromisso, nos t erm os da minuta em anexo.
Solicitamos, por fim, e para fin s de negociação do Te rmo de Compromisso, entrar em co ntato com
And rezza de Me ndonça Fernandes (jurídico@g radualinvest imentos.co m.br), t elefone (11) 3372-8323, subscritor da
presente Propost a.

São Paulo, 28 de março de 20 16.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

~

ARIANE

~'AUGUSTO

OAB/SP 296.044

ANDREZA DE MENDONÇA FERNANDES
OAB/332.417
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TERMO DE COMPROMISSO

A BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS ("BSM"), associação civil com sede na Rua Três de dezembro, n Q 38, 3Q
andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01014-020, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.069.853/000154, neste ato representada por seu Diretor de Autorregu'lação, Sr. Marcos José Rodrigues Torres, de um lado, e, de
outro, GRADUAL CORRETORA DE CÃMBIO, TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações com sede na Avenida
Juscelino Kubitschek, n Q50, 5 Q, 6 Qe 7 Qandares, Vila Nova Conceição, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-000,
inscrita no CNPJ/MF sob n Q. 33.918.160/0001-73, neste ato representada em conformidade com seu Estatuto Social

--

("Gradual") e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, brasileira, divorciada, economista, portadora da céd~la de
..

Identidade n Q 17.897.264-2, emitida pelo SSP, inscrita no CPF/MF sob o n Q 117.753.118-64, residente à ~ua Pureus,
n Q479, Bairro Jardim Guedala, Cidade e Estado de São Paulo, CEP

'..

05610~001("Sra.

Fernanda de Lima" e; em conjunto
.'

.

com a Gradual, as "Proponentes"), tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sumário
M

.

n Q03/2015 ("Processo"), aprovada pela BSM em -I], resolvem, com fundamento nos artigos 46 e 50 do Regulamento
Processual da BSM, e respectivas alterações posteriores, celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO ("Termo"),
'. I:.

o qual será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula li! - As Proponentes assumem o compromisso. de pagar à BSM,como condição para celebração do presente
Termo, o valor total de R$150.000,OO (cento e cinquenta mil reais), na proporção de (i) R$100.000,OO (cem mil reais)
para a Gradual; e (ii) R$50.000,OO (cinquenta mil reais) para Sra. Fernanda de Lima, quantia a ser utilizada pela BSM
segundo seu exclusivo critério e conveniência.
arágrafo l Q- A obrigação referida no caput deverá ser integralme.nte cumprida pelas Proponentes em, no máximo,

,

'

[;J dias úteis contados da assinatura do presente Termo de Co ll1 promisso.
Parágrafo 2 Q- O pagamento previsto no caput deverá ser realiz.ado mediante depósito bancário na conta-corrente de
M

~-

.

"'.

~

titularidade da BSM (Banco: [l~] -Agência n Q[-l] -Conta Corrente ~Q [!:], CNPJ n Q [l~ )·

.

Parágrafo 3Q - As Proponentes, no dia útil subsequente ao cumpriment~ da obrigação referida no caput, deverão
encaminhar à Diretoria de Autorregulação da BSM cópia do 'c omprovante de ,p agamento realizado.
Cláusula 2a - O andamento do Processo ficará suspensoa partir da data de ~ssinatJ~~ do Termo,

pel~ prazo estipulad~

para o cumprimento da obrigação assumida na Cláusula 1ª, nos termos do artigo 49 'do Regulamento Processual da
BSM.
GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO. TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
C.N.P.J: 33.918.16010001-73
Avenida Presidente Jusce lino Kubitschek - 50, 5 0 e 6° andares - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - 04543-011
Ouvidorial SAC: 0800 655 1466 I gradualínvestimentos.com .br

,8

GRADUAL
INV ESTI MEN TOS

Cláusula 3~ - Uma vez cumprida pelas Proponentes, de forma integral, a obrigação ora pactuada, o Diretor de

Autorregulação atestará o seu cumprimento e o Processo será arquivado.

Cláusula 4~ - Caso as Proponentes não cumpram, de forma integral e adequada, a obrigação assumida neste Termo,

o curso do Processo será retomado, nos termos do artigo 56 do Regulamento Processual da BSM . .

Cláusula 5~ - Nos termos do artigo 46, parágrafo único, do Regulamento Processual da BSM, a assinatura do present~ '

Termo não importa confissão das Proponentes quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude desúas
~ondutas,

tratadas no Processo.

Cláusula 6~ - As Proponentes declaram estar cientes de que ocorrências semelhantes às que motivaramia instauração
',,',

do Processo não poderão ser objeto de Termo de Compromisso em Inquéritos ou Processos:' Administrativos
eventualmente instaurados no futuro .
E, assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo, em 4 (quatro) vias de ig~éil teor e forma, para que
produza seus efeitos de Direito.

São Paulo, 28 de março de 2016.

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO D(MERCADOS - BSM
"

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO,
TíTULOS
E VALORES" M OBILIÁRIOS
S.A.
.. .. ..
. "
; ...
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FERNANDA FERRAi BRAGA DE LIMA FREITAS

Testemunhas:
"

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

,

... .
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São Paulo, 05 de Abril de 2016.
À

BSM BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados
Diretoria de Autorregulação
Sr. Marcos José Rodrigues Torres
Ref.: Processo Administrativo Sumário n° 2/2016
_ Prezados Senhores:
A Gradual CCTVM S.A. vem por meio desta prestar os esclarecimentos e/ou documentos solicitados no _oficio
OF/BSM/DAR/504/2016 , documentos estes já encaminhados por e-mail em 04/04/2016.
1) Documento suporte de enquadramento: TED de R$ 10 milhões - transferência da Fernan.d a para a Gradual.

2) Lancamentos efetuados
2.1) Registro do aporte
.
./ Débito: conta 1.1.2.30.05.000-8 000 884-2 Banco Bradesco S/A conta 11.078~ i .
./

Crédito: conta 4.9.530.90.000-2 - 000444-8 Sistema de Conta Corrente

,
2.2 ) Transferência para conta Patrimônio Líquido
./ Débito: conta 4.9.530.90.000-2 - 000444-8 Sistema de Conta Corrente
./

Crédito: conta 6.1.8 .10.10.000-5 - 1 Lucro ou Prejuízo Acumulado Exercício

,
2.3 ) Saldo conta 6.0.0.00.00.000 - 2 Patrimônio Líquido

Caso seja necessário qualquer outro documento de comprovação do aporte para fins de enquadramento,
"
permanecemos a disposição para atendê-los.

Atenciosamente

GradUar ~

Roberto da Silva
Diretor .:. . ,. :.... ~.,,:"~' ... ,o::,,; .'::,

,', " .... : ...,,::;:;;. ',:_
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ILMO. DIRETOR DE AUTORREGULAÇÃO E ILMOS. SRS. MEMBROS DO PLENO DO
CONSELHO DE SUPERVISÃO DA BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS

Ref.: Processo Administrativo Sumário n Q 02/2016

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
("Gradual ou Corretora ") e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS

("Fernanda"), em conjunto, as ("Proponentes"), já qualificadas nos autos do processo
acima referenciado, vêm, por intermédio de suas advogadas, infra-assinadas, com base no
Regulamento Processual da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados ("BSM"), aduzir e
reiterar a cronologia dos fatos e de direito, com o fito de apurar o provisionamento e
apresentar na mais justa e lídimo rateio de prejuízo necessário à adequação dos seus
indicadores econômico financeiros, para atender à exigência com fulcro no Regulamento
de Acesso da BSM, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
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GRADUAL

1. CRONOLOGIA DOS FATOS E FUNDAMENTOS

Como é de conhecimento público, no início de setembro/2015, as Proponentes
homologaram junto ao Departamento de Organização do Sistema Financeiro ("DEORF")
do Banco Central do Brasil pedido de suspensão da transferência de controle da Gradual
para a LTT Participações S.A. ("LTT") (doc. 01).

A escritura da debênture emitida pela Gradual, como parte do processo de
transferência de controle para a LTT, impõe várias restrições para que as Proponentes
efetuassem novos aportes de capital (ou rateio de prejuízo), sem que isso acarretasse o
vencimento antecipado das debêntures. Ciente desta limitação, o próprio "DEORF"
concedeu até o final de fevereiro para que as Proponentes adequassem os indicadores de
capital da Gradual.

Pois, este era o prazo no qual o "DEORF" acreditava que já haveria tempo hábil
suficiente para que o procedimento arbitral estivesse instaurado. E uma vez instaurado o
procedimento, as travas previstas na escritura da debenture deixariam de ser impeditivo
para um novo aporte de capital (ou rateio de prejuízo).

I

De fato, antes mesmo do protocolo do pedido de suspensão da transferência de
controle, a LTT entrou com pedido de instalação de procedimento arbitral junto ao
Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem ("CBMA") em 05/10/2015, com o objetivo
de pedir a antecipação do vencimento da debênture (doc. 02).

--------------------------------------.~
'
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Ocorre que, enquanto havia a instauração do Tribunal Arbitral, as Proponentes
foram surpreendidas pela concessão de uma medida cautelar ajuizada perante o MM.
Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca de Rio de Janeiro - RJ (Processo nº 044577288.2015.8.19.0001) em 05/11/2015 (doc. 03), anteriormente à instituição do Tribunal

Arbitral, tendo sido determinado em liminar:

"(...) Ante o exposto, presentes o requisitos legais, defiro a medida liminar
requerida, para o fim de determinar à GRADUAL CORRETORA que: 1)
constitua, em 48 horas, conta corrente de movimentação limitada junto à
instituição financeira que melhor lhe aprouver, 2) transfira para a referida
conta, no prazo de 5 dias, os valores recebidos e a receber, nos termos do
, item 56, ii da inicial; 3) envie à LTT, no prazo de 5 dias, planilha informando
os recebíveis já pagos e a receber dos fundos de investimentos
administrados pela GRADUAL CORRETORA, nos termos do item 56, iii da
inicial.
Intime-se o CBMA, dando-lhe ciência da presente decisão.
Decreto o segredo de Justiça, devendo o Cartório adotar as medidas
de praxe." .

Sendo assim, a "GRADUAL" veio a tomar conhecimento da referida liminar)
mediante malfadada citação por hora certa por Oficial de Justiça, sob a esdrúxula certidão
de ocultação na citação, momento em que apresentou petição de Reconsideração
aduzindo: a inexistência de 'jummus boni iuris e periculum in mora", bem como o evidente
periculum in mora reverso na manutenção da liminar, além de apresentar Contestação,
bem como Agravo de Instrumento

cl c Pleito Liminar ao Tribunal de Justiça do Rio de

Janeiro para que fosse imediatamente revogada a liminar deferida pelo d. Juízo a quo
(doc. 04).
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Urge salientar, que mesmo com a interposição do Agravo de Instrumento em
combate à decisão, a LTT exigiu o cumprimento da liminar ao MM Juizo da 7ª Vara
Empresarial que fossem adotadas as "medidas necessárias para assegurar o resultado da
ação principal", solicitando que (i) fossem oficiadas instituições financeiras para

depositarem em conta judicial o valor objeto da medida cautelar e (ii) fosse
cominada multa diária em face da Gradual Corretora por descumprimento da
cautelar (doc. 05).

-

Diante deste quadro jurídico, as Proponentes foram orientadas pelos seus
consulentes legais a não efetuar novo aporte de capital (ou, rateio de prejuízo) antes de a
referida cautelar fosse suspensa e/ou o procedimento arbitral oficialmente instalado.

Ainda que tenham sido envidados os melhores esforços para que a data de final
de fevereiro fosse atendida, somente em 17.03.2016 o Desembargador Relator e
plenária, proferiram v. acórdão pela Incompetência da Justiça Estadual para dirimir a
questão, com a remessa dos autos para a Justiça Arbitral, contudo mantiveram a medida
liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1 ª instância até o pronunciamento da

--

Câmara Arbitral (doc. 06).

Em contrapartida, em que pese ter sido instaurado a câmara arbitral acabou
sendo prejudicada, pois algumas semanas após a Gradual e a LTT terem acordado nos
respectivos árbitros, e aprovado o nome do Presidente do procedimento arbitral, um dos
có-árbitros se declarou impedido, tendo sido sanado, mas pendente até a presente data a
revogação ou não da liminar a ser definida pelo CBMA - Centro Brasileiro de Mediação e
Arbitragem (doc. 07).

J'

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Â _
- _
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Ciente do compromisso que tinham com o DEORF, e em cumprimento às normas
da BSM, as Proponentes, conduziram parte do rateio de prejuízo, no montante de R$
10.000.000.00 (dez milhões) no início de março, de forma a enquadrar a GRADUAL nos
requisitos mínimos de patrimônio líquido exigidos pela Bolsa,

Pelo exposto e considerando todos os documentos que comprovam o alegado,
com o fito de elucidar e esclarecer o motivo pelo qual efetuou o rateio, nos moldes acima
delineados, informam desde já, que mediante o processo arbitral instaurado e a cautelar
~-

suspensa no início de abril, as Proponentes irão conduzir mais um rateio de prejuízo

de pelo menos R$ 5MM ainda neste mês,

p, deferimento,
São Paulo, 05 de abril de 201

(?LM

tM

'1run:;,(~b--.A'~~ ·

AND~ DE MENDONÇA FERNANDES
OAB/SP nº 332.417

A AUGUSTO
OAB/SP 296.044

,"
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