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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.011140/2018-70 

Reg. Col. nº 1427/2019 

 

Acusados: Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. 

  Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas 

  Leme Investimentos Ltda. 

  Paulo Fernando Silva Petrassi 

Assunto: Infração ao artigo 65-B da Instrução CVM nº 409/2004, vigente até 01.10.2015, 

e, após essa data, ao artigo 91 da Instrução CVM nº 555/2014; ao artigo 65, 

XV, c/c artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004; e aos artigos 59, I, e 

90, V, ambos da Instrução CVM nº 555/2014. 

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez 

 

RELATÓRIO 

I. INTRODUÇÃO 

1. Este processo administrativo sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de 

Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para apurar supostas infrações 

relacionadas ao Leme Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado 

Crédito Privado (“Leme FIC”) e a outros fundos de investimento mencionados neste relatório. 

2. Gradual CCTVM S.A. (“Gradual CCTVM” ou “Administradora”) e sua diretora 

responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, Fernanda Ferraz 

Braga de Lima de Freitas (“Fernanda de Freitas”), são acusadas de: (i) falta de gestão de liquidez 

de fundo de investimento, em infração ao artigo 65-B da Instrução CVM nº 409/2004, vigente até 

01.10.2015 e, após essa data, ao artigo 91 da Instrução CVM nº 555/2014; (ii) inobservância do 

dever de lealdade para com os cotistas de fundo de investimento, em infração ao artigo 65, XV, 

c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004; (iii) envio à CVM de informes diários 

incorretos, em infração ao artigo 59, I, da Instrução CVM nº 555/2014; e (iv) falta de manutenção 

de lista atualizada de prestadores de serviços contratados, em infração ao artigo 90, V, da Instrução 

CVM nº 555/2014. 
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3. Leme Investimentos Ltda. (“Leme Investimentos” ou “Gestora”) e seu diretor responsável 

pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, Paulo Fernando Silva Petrassi 

(“Paulo Petrassi” e, em conjunto com Gradual CCTVM, Fernanda de Freitas e Leme 

Investimentos, os “Acusados”), são acusados de inobservância do dever de lealdade para com os 

cotistas de fundo de investimento, em infração ao artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004 

(imputação relacionada com o item “ii” do parágrafo anterior). 

4. Gradual CCTVM foi a administradora do Leme FIC entre 01.03.2013 e 11.06.2018 e Leme 

Investimentos foi a gestora desse fundo entre 04.10.2010 e 11.04.2017. 

II. ACUSAÇÃO 

II.1. Pano de fundo 

5. Em 30.09.2016, a Gradual CCTVM divulgou Fato Relevante, comunicando ao mercado o 

fechamento do Leme FIC por motivo de insuficiência de liquidez da carteira para honrar com os 

pedidos de resgate realizados. Nessa data, o mencionado Fundo tinha treze cotistas e patrimônio 

líquido de R$41.313.841,67 (quarenta e um milhões, trezentos e treze mil, oitocentos e quarenta e 

um reais e sessenta e sete centavos). 

6. De acordo com informações constantes do seu Regulamento, o Leme FIC era um fundo de 

investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, de prazo indeterminado, destinado a 

investidores qualificados, com objetivo de alcançar rentabilidade compatível com os riscos 

assumidos, por meio de carteira diversificada composta, principalmente, por cotas de fundos de 

investimento (“Fundos Investidos”). Os Fundos Investidos, por sua vez, que também poderiam ser 

fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, eram elegíveis para adquirir, segundo 

o Regulamento do Leme FIC, diversos ativos financeiros e modalidades operacionais, admitindo-

se operações com derivativos como estratégia de proteção (hedge). 

7. Segundo a SIN, para que um cotista resgatasse suas cotas do Leme FIC, total ou 

parcialmente, deveria ser observado o previsto nos artigos 45 e 46 do Regulamento, cujas 

principais informações eram a conversão de cotas no próprio dia do pedido, e o respectivo 

pagamento no primeiro dia útil subsequente (D+1), inexistindo qualquer período de carência. Além 

disso, na data de fechamento do Leme FIC, 48,8% das cotas eram detidas por um único cotista e 

87,8% pelos quatro maiores cotistas. Considerando esses fatos, a área técnica afirma que “era de 

esperar que uma gestão de liquidez responsável importasse em uma carteira majoritariamente 

composta por ativos passíveis de liquidação em até D+1, em linha com as regras de resgate 
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estabelecidas no Regulamento do Fundo (...). No entanto, (...) desde seu início o Fundo investiu 

praticamente a integralidade de seu patrimônio líquido em ativos sem liquidez”. 

8. Segundo a Acusação, os recursos do Leme FIC foram utilizados quase que integralmente 

para a aquisição de cotas de dois fundos de investimentos: (i) o Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia Puma (“FIP Puma”), que é um fundo fechado; e o (ii) Leme 

Multisetorial IPCA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (“Leme IPCA FIDC”), que, 

apesar de ser constituído sob a forma de condomínio aberto, previa o pagamento de resgate 

em 1.260 dias úteis após a solicitação. A SIN afirma que alienação das cotas desses dois fundos a 

tempo de honrar eventuais pedidos de resgate formulados por cotistas do Leme FIC “se mostra 

irreal, tendo em vista a pouca profundidade do mercado secundário de negociação de cotas de FIPs 

e de FIDCs no Brasil”. 

9. O mencionado fechamento do Leme FIC para resgates em 30.09.2016 ocorreu devido à 

solicitação de resgate, em 11.08.2016, por um dos cotistas do Leme FIC cujas cotas totalizavam 

R$5.982.742,97 (cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais 

e noventa e sete centavos). Nesse dia, não havia na carteira do Fundo qualquer ativo líquido, mas 

tão somente cotas do FIP Puma e do Leme IPCA FIDC, impossibilitando o pagamento do resgate 

e impondo o fechamento do Fundo. A SIN afirma que o fechamento do Leme FIC ocorreu após 

46 dias de constatada a ausência de liquidez, lapso temporal “absolutamente destoante do prazo 

de resgates de D+1 estabelecido no Regulamento do Leme FIC”. 

10. A SIN aponta, como indicativo de que a Gradual CCTVM não adotava quaisquer rotinas 

ou procedimentos relativos à gestão de liquidez do Leme FIC, a resposta dessa Administradora, 

apresentada em 04.11.2016, afirmando que não os fez sob o argumento de que “a carteira do fundo 

é composta apenas por cotas de fundos de investimentos fechados”. A área técnica observou que 

a resposta da Administradora teria se baseado no artigo 91, §6º, da Instrução CVM n° 555/2014, 

mas o dispositivo dispensa a realização de testes de estresse em fundos de investimento fechados, 

e não em fundos de investimento abertos que investem em fundos fechados. 

11. Em nova mensagem, de 11.11.2016, a Gradual CCTVM alterou sua resposta e enviou teste 

de estresse do Leme FIC com data-base de 04.08.2016. 

12. Com base nos informes diários do Leme FIC, a SIN afirma que a instituição que 

administrou esse fundo de investimento antes da Gradual CCTVM (até 01.03.2013) realizava o 

preenchimento corretamente e que, a partir daí, “a GRADUAL passa a reportar a carteira de forma 

incorreta, já que passa a considerá-la como inteiramente líquida”. 
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13. A SIN identificou dois resgates que foram honrados pelo Leme FIC, em 07.05.2014 e 

17.08.2015. 

14. Para o resgate ocorrido em 07.05.2014, no valor de R$284.181,90 (duzentos mil, cento e 

oitenta e um reais e noventa centavos), a SIN afirma que, na mesma data, houve aporte no valor 

de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), realizado pelo Leme IMA-B FIRF 

Previdenciário, fundo que, à época, a exemplo do Leme FIC, também era administrado e gerido, 

respectivamente, pela Gradual CCTVM e pela Leme Investimentos. Antes da mencionada data, o 

Leme FIC possuía somente R$26.211,00 (vinte e seis mil, duzentos e onze reais) em ativos 

líquidos, insuficientes, portanto, para honrar a solicitação de resgate. 

15. A SIN afirma que parte do valor aportado pelo Leme IMA-B FIRF Previdenciário no Leme 

FIC foi utilizada para a quitação do mencionado pedido de resgate de 07.05.2014. Nesse sentido, 

a insuficiência de liquidez na carteira do Leme FIC “foi mascarada, com o resgate pago por meio 

de liquidez artificialmente criada pela GRADUAL e pela LEME Investimentos”. 

16. Situação idêntica foi detectada pela SIN em relação ao resgate de 17.08.2015, no valor de 

R$686.190,67 (seiscentos e oitenta e seis mil, cento e noventa reais e sessenta e sete centavos). A 

solicitação de resgate teria sido realizada no dia útil anterior, 14.08.2015, quando houve aporte de 

R$600.000,00 (seiscentos mil reais) no Leme FIC realizado por outro fundo de investimento que 

também era gerido pela Leme Investimentos, o LME Crédito Privado REC FIRF LP. Segundo a 

área técnica, “o aporte do LME Crédito Privado REC FIRF LP no Leme FIC foi integralmente 

direcionado à quitação do pedido de resgate” e “os R$ 86.190,67 (oitenta e seis mil, cento e 

noventa reais e sessenta e sete centavos) restantes foram honrados com os poucos ativos líquidos 

que integravam a carteira do Fundo”. Assim, a SIN conclui que “ficou evidente que a liquidez da 

carteira era insuficiente para honrar com um pedido de resgate e que, além de sacrificar boa parte 

da pouca liquidez disponível, gerou-se uma liquidez de maneira artificial, mascarando, uma vez 

mais, a real situação do Leme FIC.” 

17. Segundo a SIN, as operações descritas evidenciam transferência de liquidez em benefício 

dos dois cotistas que solicitaram resgate e em detrimento dos demais cotistas do Leme FIC, que 

veem suas eventuais pretensões de resgates frustradas pela carteira ilíquida do Fundo, que já era 

assim quando dos resgates anteriores e que foram pagos. Dentre os cotistas prejudicados, estariam 

os Fundos Leme IMA-B FIRF Previdenciário e LME Crédito Privado REC FIRF LP, que tiveram 

seus aportes imediatamente direcionados para os cotistas que se retiravam, sem sequer passar pelos 

ativos que deveriam remunerar suas cotas. 
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18. Mais do que isso, o fato de o gestor do Leme IMA-B FIRF Previdenciário e do LME 

Crédito Privado REC FIRF LP ter aplicado recursos em um fundo com severos problemas de 

liquidez, apenas para viabilizar o pagamento de resgate solicitado por terceiros, teria representado 

uma decisão de investimento alheia aos interesses dos cotistas do Fundo, em afronta aos deveres 

de lealdade desses participantes do mercado com seus investidores. 

19. O suposto problema de falta de liquidez que a entrada desses recursos visava mascarar teria 

sido gerado em grande medida pela atuação da própria Leme Investimentos, pois foi essa mesma 

gestora quem montou uma carteira quase que integralmente ilíquida para um fundo de 

investimento com prazo de D+1 para o pagamento dos resgates. 

20. Nesse sentido, teria ocorrido desvio de finalidade nas duas aquisições de cotas do Leme 

FIC. Os interesses dos cotistas do Leme IMA-B FIRF Previdenciário e do LME Crédito Privado 

REC FIRF LP não foram determinantes para os investimentos, mas sim a necessidade de a Leme 

Investimentos gerar liquidez de forma artificial e emergencial ao Leme FIC, prolongando a 

existência de um fundo de investimento que não tinha condições de continuar em funcionamento, 

pelo menos não como um fundo aberto. 

21. A Gradual CCTVM também era a administradora de um dos fundos de investimento que 

aportaram os recursos no Leme FIC. Assim, de um lado, a Gradual CCTVM, na qualidade de 

administradora do Leme FIC, recebeu os pedidos de resgate, e de outro, como administradora de 

um dos fundos adquirentes, se omitiu em fiscalizar a atuação da Leme Investimentos, que utilizava 

recursos de terceiros para fins alheios aos melhores interesses dos cotistas. Dessa maneira, a 

conduta omissiva da Administradora seria indissociável dos investimentos realizados pela gestora 

do Leme IMA-B FIRF Previdenciário.  

22. Embora não estejam diretamente relacionadas às imputações presentes nesse PAS, a SIN 

aponta também (i) supostas irregularidades relacionadas ao fato de que os cotistas “finais” do 

Leme FIC eram regimes próprios de previdência social (“RPPS”), e, portanto, incidiriam a regras 

e restrições para investimento, entre elas as previstas nos artigos 7º, 8º, 10 e 14 da Resolução CMN 

n° 3.922/20101 e (ii) a acentuada desvalorização das cotas dos Fundos Investidos, sendo que a 

 
1 Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-
se aos seguintes limites: (...) VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em 
direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 
19/12/2014.) VII - até 5% (cinco por cento) em: (Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) cotas de 
classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou 
(Redação dada pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) (...) 
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Gradual, na figura de administradora do FIP PUMA, realizou provisão para devedores duvidosos 

em decorrência “de notável dificuldade financeira” da emissora de debêntures constantes da 

carteira de investimentos desse fundo. 

II.2. Gestão de liquidez 

23. Solicitadas a se manifestarem, Gradual CCTVM e Fernanda de Freitas informaram que a 

escolha dos ativos a serem adquiridos cabia à Gestora do Fundo, o que a SIN considera 

improcedente, pois, “de forma alguma isso exime o administrador de avaliar os impactos que um 

ativo com determinadas características teria na liquidez da carteira do fundo”. 

24. Também afirmaram que a gestão de liquidez estava de acordo com o artigo 47 do 

Regulamento do Leme FIC, que tinha a seguinte redação: 

Artigo 47 - Observada a política de investimento do FUNDO, este poderá aplicar seus recursos em 
Fundos de Investimento que adotem regras para conversão de suas cotas, bem como para o 
respectivo pagamento de resgate diversos das regras adotadas pelo FUNDO, o que pode 
impossibilitar o pagamento do resgate de cotas do FUNDO, uma vez que tal pagamento está 
condicionado ao pagamento de resgate das cotas dos Fundos investidos. 

25. Segundo a SIN, “o desprezo a qualquer preceito relativo à gestão de liquidez era 

institucionalizado de tal forma no Leme FIC, que sua administradora chegou até a reduzir esse fato 

a termo no corpo do seu Regulamento, como se assim agindo estivesse concedendo a si mesma 

autorização para ignorar a legislação aplicável”. 

26. As mencionadas acusadas afirmaram também que, pelas características dos investimentos 

do Leme FIC, não seria possível replicar modelos de testes de estresse utilizados por instituições 

 
Art. 8º No segmento de renda variável, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social 
subordinam-se aos seguintes limites: (...) IV - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento 
classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem 
tratar-se de fundos sem alavancagem; V - até 5% (cinco por cento) em cotas de fundo de investimento em 
participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado; (...) 

Art. 10. Para cumprimento integral dos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução, equiparam-se às aplicações 
dos recursos realizadas diretamente pelos regimes próprios aquelas efetuadas por meio de fundos de investimento ou 
de carteiras administradas. 

Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de 
investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo. § 1º A 
observância do limite de que trata o caput é facultativa nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de início das 
atividades do fundo. (Renumerado pela Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) § 2º Para aplicações em fundos de 
investimento em direitos creditórios, a serem efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2015, o limite estabelecido no caput 
passa a ser calculado em proporção do total de cotas de classe sênior e não do total de cotas do fundo. (Incluído pela 
Resolução nº 4.392, de 19/12/2014.) 
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como a, até então, BM&FBovespa, por exemplo. Por essa razão, a Gradual CCTVM teria optado 

por outro modelo para testar a carteira do Leme FIC, que envolveria cenários de variações positivas 

e negativas de 10 e 20% nos valores das cotas dos Fundos Investidos. Quanto a esse ponto, a SIN 

afirma ser questionável que esses testes sequer eram realizados e, ainda assim, a aplicação de 

qualquer teste de estresse seria inútil neste caso, já que nem mesmo sob as condições ordinárias e 

vigentes de mercado o Fundo tinha liquidez minimamente compatível com suas condições de 

resgate. Prossegue, afirmando que “mesmo em um cenário extremamente positivo, não haveria 

liquidez em carteira para honrar eventual pedido de resgate. Isso decorria da absoluta ausência de 

gerenciamento de liquidez, que ia muito além da mera não realização de testes de estresse”. 

27. Ante o exposto, a SIN conclui que restou caracterizada infração pela Gradual CCTVM em 

relação ao seu dever de adotar para o Leme FIC, fundo de investimento que administrava, as 

políticas, práticas e controles internos necessários para a gestão de liquidez da carteira do Fundo, 

conforme previsto no artigo 65-B da Instrução CVM nº 409/2004, vigente até 01.10.2015, e, a 

partir de tal data, no artigo 91 da Instrução CVM nº 555/20142. 

II.3. Dever de lealdade para com os cotistas 

28. Instados a se manifestarem, Leme Investimentos e seu diretor Paulo Petrassi refutaram a 

existência de irregularidades nos aportes realizados no Leme FIC pelos outros dois fundos também 

por ela geridos. Para tanto, destacaram inicialmente que o “Leme IMA-B desde 19 de novembro 

de 2013, aplicava corriqueiramente recursos ao Fundo, enquanto o LME FIRF continuou aplicando 

recursos ao LEME FIC”. 

29. Afirmam também que (i) as referidas operações tinham respaldo nos respectivos 

regulamentos dos fundos envolvidos e que (ii) a Gestora era diligente no seu processo de decisão 

 
2 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. § 1º As políticas, procedimentos e 
controles internos de que trata o caput devem levar em conta, no mínimo: I – a liquidez dos diferentes ativos 
financeiros do fundo; II – as obrigações do fundo, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias; III – 
os valores de resgate esperados em condições ordinárias, calculados com critérios estatísticos consistentes e 
verificáveis; e IV – o grau de dispersão da propriedade das cotas. § 2º O administrador deve submeter a carteira do 
fundo a testes de estresse periódicos com cenários que levem em consideração, no mínimo, as movimentações do 
passivo, a liquidez dos ativos, as obrigações e a cotização do fundo.  3º A periodicidade de que trata o § 2º deste artigo 
deve ser adequada às características do fundo, às variações históricas dos cenários eleitos para o teste, e às condições 
de mercado vigentes. § 4º Os critérios utilizados na elaboração das políticas, procedimentos e controles internos de 
liquidez, inclusive em cenários de estresse, devem ser consistentes e passíveis de verificação. § 5º Caso o fundo invista 
em cotas de outros fundos de investimento, o administrador e o gestor, devem, em conjunto e diligentemente avaliar 
a liquidez do fundo investido, considerando, no mínimo: I – o volume investido; II – as regras de pagamento de resgate 
do fundo investido; e III – os sistemas e ferramentas de gestão de liquidez utilizados pelo administrador e gestor do 
fundo investido. § 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos fundos fechados. 
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de investimentos para os fundos que geria e, nesse sentido, apresentaram dois relatórios de 

classificação de risco da Gestora elaborados por agência de classificação de risco, bem como 

descreveram o processo de análise de operações, que envolveria os seguintes aspectos: 

i. existência de três grandes áreas: asset management, estruturação de crédito e corporate 

finance;  

ii. estudos minuciosos de aspectos micro e macroeconômicos e das características do fundo 

investido, diversificação operacional, perfil de gestão e seu histórico;  

iii. análise dos ativos em carteira dos fundos investidos; e  

iv. três fases de análises: (i) cadastro básico dos fundos investidos; (ii) os ativos componentes 

de sua carteira; e (iii) a estrutura de gestão e responsabilidade pelas operações realizadas 

nos fundos investidos. 

30. Os mencionados acusados alegam também que a atuação da Leme Investimentos 

envolvia “mecanismos que tentassem garantir ao máximo a liquidez da carteira, de modo a reduzir 

o grau de inadimplências, por meio de monitoramentos contínuos dos ativos aplicados” e “... 

estudos pormenorizados da situação econômico-financeira dos fundos investidos e cotas 

subordinadas, o grau de endividamento e capacidade de geração de resultados positivos para os 

cotistas dos seus fundos”. 

31. Para a Acusação, esses argumentos seriam improcedentes, porque a área técnica questiona 

“duas decisões de investimento específicas, tomadas em nome de cada um desses fundos de 

investimentos pela Leme Investimentos, (...) de aplicar recursos no Leme FIC, também gerido pela 

acusada, com desvio de finalidade, na medida em que o objetivo que se extrai de tais aportes era 

justamente o de quitar pedidos de resgates de cotistas do Leme FIC, que a carteira montada pela 

própria gestora com ativos ilíquidos não conseguia suportar”. 

32. Para a SIN, “o fato de os regulamentos dos fundos autorizarem o investimento em fundos 

da mesma administradora e/ou gestora significa que os cotistas compreendem que tal situação 

representa um conflito de interesses potencial e que aceitam corrê-lo, nos termos e limites do 

respectivo regulamento. O que jamais pode ocorrer, e parece que é justamente isso que os acusados 

pretendem, é invocar tais previsões regulamentares para afastar irregularidades decorrentes 

da materialização de tais conflitos”, e “o que se esperava era que a gestora e seu então diretor 

responsável demonstrassem que as decisões específicas contestadas foram tomadas tendo em vista 

o melhor interesse dos cotistas dos fundos investidores e que todo esse procedimento de decisão 

de investimento que se alegou existir fosse de fato aplicado nas duas decisões em comento”. 
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33. A SIN concluiu que o aporte irregular do Leme IMA-B FIRF Previdenciário somente foi 

possível diante da conivência da Gradual CCTVM, que na qualidade de administradora dos dois 

fundos de investimento envolvidos, tinha acesso a toda a informação necessária e suficiente para 

detectar, de forma imediata, a irregularidade das operações, e inclusive se envolveu em sua 

consecução operacional. 

34. Além disso, cabia à Gradual CCTVM, cumulativamente: (i) a gestão de liquidez do Leme 

FIC, que se mostraria falha caso não honrasse com os pedidos de resgate, sendo obrigada a fechar 

o Fundo para aplicações e resgates; e (ii) a supervisão da atuação do gestor no Leme IMA-B FIRF 

Previdenciário. Considerando que a decisão de aportar recursos no Leme FIC era benéfica à 

Gradual CCTVM, como descrito acima, a Administradora teria se omitido em intervir nas decisões 

de investimento, na condição de principal gatekeeper do fundo investidor, pois se veria 

prejudicada ao tomar tal decisão. 

35. Tais fatos caracterizariam inobservância do dever de lealdade por parte da Leme 

Investimentos para com os cotistas do Leme IMA-B FIRF Previdenciário e do LME Crédito 

Privado REC FIRF LP, em infração ao previsto no artigo 65-A, I, da Instrução CVM n° 409/20043. 

36. Por sua vez, Gradual CCTVM teria incorrido em quebra de seu dever de lealdade para com 

os cotistas do Leme IMA-B FIRF Previdenciário e do LME Crédito Privado REC FIRF LP, em 

infração ao artigo 65-A, I, e ao artigo 65, XV4, ambos da Instrução CVM n° 409/2004. 

II.4. Informes diários 

37. A Acusação afirma que a Gradual CCTVM apresentou à CVM informes diários entre os 

meses de janeiro e setembro de 2016 nos quais afirmava que a carteira do Leme FIC possuía ativos 

líquidos de mesmo montante de seu patrimônio líquido, enquanto, na realidade, sua carteira seria 

inteiramente ilíquida. 

38. Instada a se manifestar, Gradual CCTVM, por meio de seu liquidante, alegou, em 

01.11.2018, “impossibilidade de prestar as informações solicitadas no referido ofício, uma vez que 

 
3 Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas 
atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo 
homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação 
aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e 
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão; 

4 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) XV – 
fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo. 
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os mesmos transcorreram em período anterior à data da decretação da Liquidação Extrajudicial da 

sociedade”. 

39. Fernanda de Freitas afirmou que não conseguiria se manifestar pois, devido a uma decisão 

judicial, estava impedida de, entre outras coisas, ter acesso à Gradual CCTVM, seus funcionários 

e prestadores de serviço. 

40. A Acusação concluiu que “o envio de informações deliberadamente incorretas não pode 

implicar no atendimento à obrigatoriedade de envio de informe diário, sob pena de privilegiar a 

falha do participante no tratamento da questão”, e que “o envio dos informes diários pela Gradual 

CCTVM ocorria no sistema CVMWeb através de senha atribuída à sua diretora responsável, no 

caso, Fernanda de Freitas que se não enviava os informes diretamente, indicou a pessoa que 

enviava, sendo certo que tinha pleno conhecimento do que ocorria, dado que não se está diante de 

uma infração pontual, mas de um procedimento diário e reiterado por um longo período”. 

41. Assim, a Acusação aponta infração ao artigo 59, I, da Instrução CVM nº 555/20145. 

II.5. Lista Atualizada de Prestadores de Serviços Contratados 

42. A SIN afirma que a Gradual CCTVM não manteve atualizada a lista de prestadores de 

serviços contratados pelo Leme FIC, bem como as demais informações cadastrais, pois: 

a. as demonstrações contábeis do Leme FIC, relativas ao exercício social de 2013, 

apresentadas apenas em 18.6.20156, foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes 

(“KPMG”), enquanto as demonstrações referentes aos dois exercícios seguintes foram 

auditadas pela BKR – Lopes, Machado Auditores (“BKR”)7; e 

b. mesmo após a atualização realizada pela Gradual CCTVM quanto à lista de prestadores de 

serviço do fundo em 24.01.2017, não havia menção à BKR e a KPMG continuou constando 

como a auditora do Leme FIC entre 04.10.2010 e 30.9.20168. 

 
5 Art. 59. O administrador deve remeter, por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM 
na rede mundial de computadores, os seguintes documentos: I – informe diário, no prazo de 1 (um) dia útil; (...). 

6 Doc. nº 0187350. 

7 Doc. nº 0187351 e doc. nº 0187353. 

8 Doc. nº 0656488 e doc. nº 0656494. 
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43. Segundo a Acusação, os fatos descritos caracterizariam infração ao artigo 90, V, da 

Instrução CVM nº 555/20149. 

II.6. Diretores Responsáveis 

44. Segundo a SIN, as infrações relativas à gestão de liquidez, ao envio de informes diários, à 

manutenção da lista de prestadores de serviços do Fundo atualizada e à supervisão da atuação do 

gestor são decorrentes de atos de natureza institucional da Gradual CCTVM. Tais irregularidades 

não teriam ocorrido a partir de inobservância pontual de algum procedimento relativo à gestão de 

liquidez do Leme FIC, mas de sua inexistência ao longo de anos. A falta de supervisão da atuação 

da Leme Investimentos, que geria além do Leme FIC, os dois fundos que realizaram os aportes 

com desvio de finalidade, também constituiria falha em um dos deveres mais centrais de um 

administrador fiduciário. Assim, Fernanda de Freitas, sua diretora responsável pela atividade de 

administração de carteiras de valores mobiliários, por dever de ofício e por suas inerentes 

atribuições na administração do Leme FIC, teria participado e teria conhecimento desses atos. 

45. Quanto a Paulo Petrassi, a SIN afirma que a infração cometida pela Leme Investimentos 

ocorreu em decisões de investimento, função principal de um gestor. Assim, Paulo Petrassi, cujas 

atribuições não apenas incluiriam, mas estariam centradas no processo de tomada dessas decisões 

com recursos de terceiros, deve responder em conjunto com a Gestora. 

III. DEFESA 

46. Todos os Acusados foram regularmente citados. 

III.1. Leme Investimentos e Paulo Petrassi 

47. Leme Investimentos e Paulo Petrassi apresentaram defesa conjunta10. 

48. Preliminarmente, alegam extinção de punibilidade em relação a Leme Investimentos, pois 

essa foi extinta por liquidação voluntária em 08.11.2018. Destacam que isso ocorreu antes da 

elaboração do Termo de Acusação (31.12.2018). 

 
9 Art. 90. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) V – manter 
atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo fundo, bem como as demais informações 
cadastrais. 

10 Doc. nº 0736914. 
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49. A defesa destaca que, ao contrário dos demais acusados, foi realizada em desfavor de Leme 

Investimentos e Paulo Petrassi uma única imputação referente a suposta infração ao dever de 

lealdade decorrente dos aportes no Leme FIC, em 07.05.2014 e 17.08.2015. 

50. Afirma que o Termo de Acusação: (i) parte da premissa de que havia um problema de 

liquidez no Fundo; e (ii) acusa a Gestora de ter ajudado a Administradora a “mascarar” esse 

suposto problema, ao fazer aportes de outros fundos por ela geridos, em alegada violação ao seu 

dever de lealdade, permitindo à Administradora honrar dois pedidos de resgate. Ambos os 

fundamentos estariam equivocados. 

51. Segundo a defesa, a Acusação deduziu, com base em uma interpretação equivocada do 

regulamento do Leme FIC, que a sua carteira de ativos era incompatível com um suposto prazo 

“D+1” para resgate de cotas. Nesse sentido, alega que o mencionado regulamento: (i) tratava sobre 

o potencial risco de liquidez (artigo 1511); (ii) continha disposições específicas sobre o resgate e 

pagamento de cotas do Fundo, que deviam observar as regras de resgate dos Fundos Investidos 

(artigos 47 e 4812); e (iii) previa que o Fundo se destinava a investidores qualificados e com perfil 

específico (artigo 4º13). Assim, alega que “a afirmação da Acusação de que a regra do Fundo para 

resgate seria ‘D+1’ não passa de um retrato incompleto, impregnado por omissões que lhe 

distorcem a veracidade”. 

52. Quanto aos aportes no Leme FIC realizados por outros fundos geridos pela Leme 

Investimentos, a defesa aponta que “não há diversos indícios de uma mesma conduta, tendo a 

 
10 “Artigo 15. [...] Risco de Liquidez: a possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos e 
modalidades operacionais integrantes da Carteira e/ou da carteira de investimento dos Fundos de Investimento pode 
fazer com que o FUNDO e/ou os Fundos de Investimento não estejam aptos a realizar pagamentos de resgate de suas 
cotas [...]” 

12 “Artigo 47. Observada a política de investimento do FUNDO, este poderá aplicar seus recursos em Fundos de 
Investimento que adotem regras para conversão de suas cotas, bem como para o respectivo pagamento de resgate 
diversos das regras adotadas pelo FUNDO, o que pode impossibilitar o pagamento do resgate de cotas do FUNDO, 
uma vez que tal pagamento está condicionado ao pagamento de resgate das cotas dos Fundos investidos. Parágrafo 
único. O pagamento de resgate de cotas do FUNDO poderá ser realizado em condições e prazos diversos, inclusive 
de forma parcial à medida que os Fundos de Investimento realizem os pagamentos de resgate de suas cotas ao FUNDO, 
observada a ordem cronológica da solicitação de resgate recebida pela ADMINISTRADORA. Nesse caso, serão 
adotadas para o pagamento de resgate de cotas do FUNDO os mesmos prazos e condições de conversão de cotas e 
pagamento de resgate utilizados pelos Fundos de Investimento investidos, conforme previsto em seus respectivos 
regulamentos.  

Artigo 48. O pagamento de resgate de cotas do FUNDO realizado de acordo com o descrito no artigo anterior e seu 
parágrafo, não será considerado atraso no pagamento de resgate do FUNDO [...]” 

13 Artigo 4. O FUNDO destina-se, exclusivamente, a receber aplicações de investidores qualificados nos termos do 
artigo 9-B da Instrução CVM nº 539/2013, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a 
risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os 
riscos relacionados à carteira do FUNDO, sendo vedada a aplicação de recursos pelo público em geral. 
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Acusação apontado apenas duas ocorrências – com um ano e meio de intervalo entre elas – em 

que alegou-se a coincidência ou proximidade de datas entre aporte por fundo gerido pela Leme e 

pagamento de resgate solicitado por cotista do Fundo como indício de irregularidade”. 

53. Afirma que as duas operações não passam de corriqueiras transações e que, entre dezembro 

de 2013 e janeiro de 2016, foram realizados 34 (trinta e quatro) aportes no Leme FIC, “tendo a 

Acusação eleito duas ocorrências para tachar de irregulares”. 

54. Destaca que, em média, o Leme FIC recebia aportes a cada 15,5 dias úteis e, assim, “a 

probabilidade de a realização de um aporte cair em data próxima ou até no mesmo dia em que 

houve solicitação de resgate do Fundo seria consideravelmente alta, o que demonstra inexistir nexo 

de causalidade ou mesmo qualquer correlação entre a suposta iliquidez do fundo e a realização dos 

aportes”. 

55. Alega que a aplicação do LME Crédito Privado REC FIRF LP no Leme FIC ocorreu em 

14.08.2015, e não em 17.08.2015, data em que ocorreu um dos resgates mencionados na Acusação 

e que “sequer houve aqui uma coincidência de datas, mas tão somente uma proximidade”. 

56.   A defesa reafirma o argumento apresentado na manifestação prévia de que a Gestora 

sempre adotou uma metodologia estruturada de investimento, dividida em três grandes áreas e de 

que a Leme Investimentos e seus controles internos foram devidamente avaliados pela agência de 

classificação de risco, segundo a qual, durante todo o período relevante a este processo teria a 

Leme Investimentos mantido “segurança boa e fatores de proteção adequados”. 

57. Especificamente em relação a Paulo Petrassi, a defesa afirma que, neste processo, não estão 

configurados (i) nem os requisitos objetivos (ii) nem os elementos subjetivos para sua 

responsabilização. Isso porque, a Leme Investimentos “contava com procedimentos e uma 

estrutura de gestão de recursos perfeitamente adequada, até superando as condições exigidas na 

regulamentação então vigente para uma gestora com o seu escopo de atuação” e “não havia 

quaisquer falhas graves ou desorganização sistêmica/generalizada na organização nem tampouco 

qualquer negligência ou desleixo por parte dos agentes envolvidos – e, muito menos, flagrantes 

irregularidades estruturais”. 

58. Além disso, a Acusação não teria indicado quais teriam sido os atos e omissões próprios 

do mencionado diretor responsável atrelados à imputação. 

III.2. Gradual CCTVM 

59. A defesa apresentada pelo então liquidante extrajudicial da instituição requer a 

improcedência das acusações, pois todas as irregularidades apontadas transcorreram em período 
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anterior à data da decretação da Liquidação Extrajudicial da sociedade pelo Banco Central do 

Brasil (22.05.2018), de modo que a condenação da Liquidanda só faria agravar a sua condição, 

prejudicando ainda mais seus credores. 

III.3. Fernanda de Freitas 

60. Em suas duas manifestações (13.02.2019 e 13.05.2019), Fernanda de Freitas afirma não ter 

como apresentar suas razões de defesa ou documentos que a suportem, tendo em vista decisão de 

25.04.2018 da 6ª Vara Criminal Federal, que a impediu de obter acesso à Gradual CCTVM, seus 

funcionários e/ou prestadores de serviço. 

61. A acusada alega também que não pôde ter acesso a qualquer documentação da empresa, ou 

referente às atividades por ela prestadas, o que inclui, entre outros, todos os documentos da área 

de administração de fundos de investimento, e que desde a liquidação extrajudicial decretada pelo 

Banco Central, a instituição, assim como todos os documentos pertinentes à sua atividade, está sob 

tutela do interventor liquidante. 

IV. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO 

62. Em 11.06.2019, fui designado Relator do presente processo14. Em seguida, solicitei à 

Procuradoria Federal Especializada (“PFE-CVM”) exame da alegação de impossibilidade de 

apresentação de defesa formulada por Fernanda de Freitas. A PFE-CVM se manifestou pela 

regularidade deste PAS15. 

63. Em 07.06.2019, o juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da cidade de São 

Paulo decretou a falência da Gradual CCTVM16. 

É o Relatório.  

São Paulo, 8 de fevereiro de 2021 

 

Gustavo Machado Gonzalez 

Diretor Relator 

 

 
14 Doc. SEI nº 0775065. 

15 Doc. SEI nº 0781235 e doc. SEI nº 0802309. 

16 Doc. SEI nº 1064947. 


