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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 

 

VOTO 

I. INTRODUÇÃO 

1. Este PAS busca apurar a responsabilidade de Gradual CCTVM1, Fernanda de Freitas, 

Leme Investimentos e Paulo Petrassi por supostas infrações relacionadas ao Leme FIC e 

demais fundos de investimentos mencionados no relatório. 

II. PRELIMINARES 

2. Preliminarmente, em consonância com a jurisprudência da CVM2, voto por 

reconhecer a extinção da punibilidade de Leme Investimentos em decorrência de sua 

 
1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o 
significado que lhes foi atribuído no relatório. 

2 Nesse sentido, Processo Administrativo Sancionador CVM nº 014/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 
12.09.2017; Processo Administrativo Sancionador CVM nº 0374/2012, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. 19.07.2016; 
e PAS CVM nº 06/2009, Dir. Rel. Eli Loria, j. 22.03.2011. 
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liquidação voluntária, comprovada por consulta realizada na página da Receita Federal na 

rede mundial de computadores3. 

3. Em relação a Gradual CCTVM, verifico que foi decretada sua falência por sentença 

judicial em 07.06.2019. Assim, nos termos da jurisprudência da CVM4, não há se falar em 

extinção de punibilidade, pois a pena pecuniária aplicada pela Autarquia por infração da lei 

administrativa permanece como crédito subordinado, nos termos do artigo 11, §15, da Lei 

nº 6.385/19765. 

4. Fernanda de Freitas alega que estaria impossibilitada de apresentar defesa, pois 

decisão judicial de 25.04.2018 a impediu de ter acesso aos documentos da área de 

administração de fundos de investimento da Gradual CCTVM e, após a decretação da 

liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central do Brasil, em 22.05.2018, esse 

material estaria sob a tutela do interventor.  

5. Entendo que o argumento não merece ser acolhido. Em primeiro lugar, porque 

constam dos autos deste PAS todos os documentos que subsidiam as acusações. A acusada 

poderia ter acessado os autos, analisado os documentos e apresentado defesa. Poderia, ainda, 

ter protestado pela produção de provas, indicando, por exemplo, documentos e testemunhas 

que poderiam abonar sua conduta e demonstrar a improcedência das imputações contra ela 

formuladas. 

 
3 Disponível em: https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp. 
Acesso em 23.06.2020. Doc. nº 1064943 e Doc. nº 0736914 (fl. 28). 

4 Nesse sentido: Processo Administrativo Sancionador CVM nº 22/2005, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. 
26.08.2008 - “Mesmo que a SAM estivesse em processo de falência, ainda assim não haveria razão para o 
afastamento da penalidade pecuniária administrativa, pois: (a) o art. 23, parágrafo único, III, do Decreto-Lei nº 
7.661, de 21 de junho de 1945, vigente à época dos fatos, excluía expressamente as penalidades pecuniárias 
administrativas do rol dos débitos exigíveis da sociedade falida; e (b) o art. 83, VII, da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, admite a exigibilidade de créditos decorrentes da aplicação de penalidades pecuniárias 
administrativas durante o processo falimentar, porém os classifica em penúltimo lugar na hierarquia dos 
créditos falimentares, à frente apenas dos créditos subordinados. Assim se entendeu nos seguintes julgamentos: 
IA CVM nº 18/99, julgado em 2 de agosto de 2001; IA CVM nº 12/1996, julgado em 10 de outubro de 2002; 
e TA CVM nº SP2002/0047, julgado em 3 de abril de 2003.” 

5 Art. 11, §15.  Em caso de falência, liquidação extrajudicial ou qualquer outra forma de concurso de credores 
do apenado, os créditos da Comissão de Valores Mobiliários oriundos da aplicação da penalidade de multa de 
que trata o inciso II do caput deste artigo serão subordinados. 
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6. Incidem, no caso, os artigos 36 e 37 da Lei nº 9.784/19996, que determinam ser dever 

do interessado a produção de prova documental sobre os fatos que tenha alegado, salvo 

aqueles existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão 

administrativo, caso em que o dever recai sobre o órgão competente para a instrução. 

7. Vê-se, portanto, que é infundada a alegação feita pela acusada, que, na verdade, optou 

por se manter inerte, não exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Por esse 

motivo, voto pelo não acolhimento da preliminar arguida. 

III. MÉRITO 

III.1. Gestão de Liquidez 

8. A partir da edição da Instrução CVM nº 522/2012, as normas da CVM passaram a 

dar um tratamento mais robusto e sistematizado às questões relacionadas à gestão de liquidez 

dos fundos de investimentos7. Até então, a Instrução CVM nº 409/2004 limitava-se a prever 

a possibilidade de fechamento do fundo em hipóteses excepcionais para evitar transferências 

indevidas de riqueza entre os cotistas. Com o novo regramento, passou-se a exigir que os 

responsáveis pelo fundo adotassem medidas com o objetivo de gerenciar a liquidez da 

carteira – deixando, assim, de prever apenas remédios destinados a lidar com problemas 

materializados para enfatizar a responsabilidade que administrador e gestor8 possuem, no 

âmbito de suas respectivas atribuições, para evitar que tais problemas ocorram.    

 
6 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão 
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. 

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria 
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a 
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. 

7 Para uma visão mais abrangente sobre a evolução das normas da CVM relativas ao gerenciamento do risco 
de liquidez nos fundos de investimento cf. COPOLA, Marina. “Liquidez em fundos de investimento e algumas 
considerações práticas sobre o gerenciamento desse risco”. In: HANSZMANN, Felipe; HERMETO, Lucas 
(org). Atualidades em Direito Societário e Mercado de Capitais V - edição especial: Fundos de Investimento. 
Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2021 (no prelo). 

8 Embora o artigo 65-B da Instrução CVM nº 409/2004 se dirigisse específica e unicamente ao administrador, 
parece-me evidente que o gestor, mesmo antes da vigência daquela regra, não poderia desempenhar de modo 
diligente a sua atribuição de gerir a carteira do fundo se não considerasse, no exercício da sua atividade, os 
prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate. Sobre esse ponto, cf. o Ofício-
Circular/CVM/SIN/Nº 2/2015. 
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9. No caso em exame, a Gradual CCTVM é acusada, na qualidade de administradora 

do Leme FIC, de ter descumprido o seu dever de adotar políticas, práticas e controles 

internos necessários para a gestão de liquidez da carteira desse fundo. 

10. O Leme FIC era um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, 

classificado quanto à composição de sua carteira como “Multimercado”, e destinado 

exclusivamente a investidores qualificados9. 

11. Assim, nos termos do artigo 119, caput e §8o, da Instrução CVM nº 555/2014, o 

Leme FIC poderia investir em cotas de fundos de classes distintas, incluindo cotas de fundos 

de investimento em direitos creditórios e cotas de fundos de investimentos em participações, 

nos limites estabelecidos em seu regulamento10. 

12. O regulamento do Leme FIC, por sua vez, previa em seu Capítulo III (Política de 

Investimento) que o fundo poderia aplicar de 95% (noventa e cinco por cento) a 100% (cem 

por cento) do seu patrimônio em cotas de fundos de investimento constituídos sob a 

modalidade de “Fundo de Investimento em Participações”, “Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios”, entre outros11. 

 
9 Artigo 4º do regulamento do Leme FIC (Leme Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento 
Multimercado Crédito Privado). 

10 Art. 119. O fundo de investimento em cotas de fundos de investimento deve manter, no mínimo, 95% 
(noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento de uma mesma 
classe, exceto os fundos de investimento em cotas classificados como "Multimercado", que podem investir em 
cotas de fundos de classes distintas. (...) 

§8o O fundo de investimento em cotas classificado como "Multimercado", desde que destinado exclusivamente 
a investidores qualificados, pode investir em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, em cotas de Fundos 
de Investimento em Diretos Creditórios, em cotas de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento em Diretos Creditórios, Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes, Fundos de 
Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 
Participações, nos limites estabelecidos em seu regulamento. (sem grifos no original) 

11 Artigo 6 - Para a composição da Carteira, deverão ser observados os seguintes requisitos de diversificação e 
concentração, bem como aqueles estabelecidos pela regulamentação em vigor: (i). de 95% (noventa e cinco 
por cento) a 100% (cem por cento) do patrimônio do FUNDO poderá ser aplicado em: (a) cotas de Fundos de 
Investimento regulados pela mesma regulamentação aplicável ao FUNDO, dentre eles os Fundos 
“Referenciado”, “Renda Fixa”, “Curto Prazo” e/ou “Multimercado”, ficando vedada a aplicação em cotas de 
Fundos de Ações, Cambial e Dívida Externa. (b) cotas de Fundos de Investimento constituídos sob a 
modalidade “Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes”, “Fundo de Investimento Imobiliário”, 
“Fundo de Investimento em Participações”, “Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 
Participações”, “Fundos de Índice”, “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios” e “Fundo de 
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios”; (ii). de 0 a 5% (cinco por cento) 
do patrimônio do FUNDO poderá ser mantido em depósitos à vista ou aplicado em títulos públicos federais. 
(...) (sem grifos no original) 
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13. Assim, verifico que os investimentos realizados em nome do Leme FIC nos fundos 

investidos FIP Puma (fundo de investimento em participações, fechado) e Leme IPCA FIDC 

(fundo de investimento em direitos creditórios cujo prazo de resgate era de 1.260 dias úteis) 

formalmente ocorreram em conformidade com a política de investimento do fundo e com as 

demais normas aplicáveis. 

14. Quanto às normas referentes ao resgate das cotas do Leme FIC, a Instrução CVM nº 

555/2014 determina que o regulamento do fundo destinado exclusivamente a investidores 

qualificados pode estabelecer prazos para conversão de cota e para pagamento dos resgates 

diferentes daqueles previstos na mencionada Instrução (artigos 37, III, e 125, IV12). 

15. Por sua vez, o regulamento do Leme FIC tratava do assunto em seu Capítulo VIII 

(Da Carência e do Resgate de Cotas). Os artigos 46, 47 e 48, transcritos na sequência, são 

de especial relevância para o caso em discussão: 

Artigo 46 - Para fins de resgate de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota apurado 

no dia da respectiva solicitação de resgate (data de conversão de cotas), desde que tal 

solicitação seja realizada até o horário máximo para movimentação de recursos estipulado 

pela ADMINISTRADORA. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento do resgate será efetuado no 1º (primeiro) dia útil 

subsequente à data da conversão de cotas. 

(...) 

Parágrafo Quarto - Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira 

do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgate incompatíveis com a liquidez 

existente ou que possam implicar em alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do 

conjunto de cotistas, em prejuízo destes últimos, a ADMINISTRADORA poderá declarar o 

fechamento do FUNDO para a realização de resgates. 

(...) 

 
12 Art. 37. O resgate de cotas de fundo obedece às seguintes regras: (...) III – o pagamento do resgate deve ser 
efetuado em cheque, crédito em conta corrente ou ordem de pagamento, no prazo estabelecido no regulamento, 
que não pode ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contado da data da conversão de cotas, ressalvadas as hipóteses 
do inciso IV do art. 125 e art. 129; (...). 

Art. 125. O fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados, desde que previsto em seu 
regulamento, pode: (...) IV – estabelecer prazos para conversão de cota e para pagamento dos resgates 
diferentes daqueles previstos nesta Instrução; (...). 
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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, de forma que não será devido ao cotista multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 

atraso no pagamento de resgate, quando o mesmo ocorrer em prazo diverso daquele 

estipulado pela ADMINISTRADORA. 

Artigo 49 - O FUNDO deve permanecer fechado para aplicações de recursos enquanto 

perdurar o período de suspensão de resgates previsto no Regulamento. 

(...) (sem grifos no original) 

16. Há uma clara contradição entre os dispositivos regulamentares que tratam da 

cotização e liquidação dos pedidos de resgate. Por um lado, o fundo previa a conversão em 

D+0 e o pagamento em D+1 (art. 46); de outro lado, ressalvava genericamente que 

“observada a política de investimento do fundo”, o pagamento de resgate das cotas do Leme 

FIC poderia ser realizado em condições e prazos diversos. 

17. As normas que disciplinam a constituição e o funcionamento dos diferentes fundos 

de investimento devem modular a intensidade da intervenção de acordo com o público-alvo: 

assim, nos fundos destinados a investidores qualificados ou, especialmente, a investidores 

profissionais, as normas da CVM devem deixar mais espaço para que os prestadores de 

serviços e os investidores negociem os termos que regularão o investimento, que 

naturalmente deverão ser registrados nos documentos pertinentes, sobretudo por meio do 

regulamento. 
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18. No entanto, existem limites à liberdade de contratar que precisam ser observados 

mesmo nos fundos destinados a investidores profissionais – parte dos quais se aplica, 

inclusive, para os fundos exclusivos. Os regulamentos naturalmente não podem contrariar 

as normas cogentes contidas na regulamentação da CVM e nem extrapolar os limites de 

contratar previstos naqueles normativos. 

19. Como já mencionado, a norma da CVM (Instrução CVM nº 555/2014) permite que 

o fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados estabeleça em seu regulamento 

“prazos para conversão de cota e para pagamento dos resgates diferentes” daqueles 

ordinariamente previstos. A norma é clara ao dizer que o regulamento, no caso, não precisa 

adotar os prazos estipulados na norma, mas que deve, necessariamente, estabelecer prazos. 

20. Nessa perspectiva, resta patente que o regulamento do fundo em exame extrapolava 

a liberdade conferida pela norma ao não definir um prazo real para o pagamento dos resgates. 

Prever que o fundo pode investir em ativos sem liquidez13 e que, nesse caso, os prazos para 

pagamentos dos pedidos de resgate serão os prazos de liquidez dos ativos investidos14, 

quaisquer que fossem, não se podendo, nesse caso, falar em atraso15, equivale a consagrar 

uma regra do “pago quando puder”, o que a toda evidência não pode ser considerada como 

fixando um prazo. 

21. De fato, há uma nítida contradição entre os dispositivos do regulamento do Leme 

FIC. Os artigos 47 e 48 não só tornam sem efeitos reais o prazo de liquidação previsto no 

parágrafo primeiro do artigo 46, como, também, geram incerteza sobre as hipóteses de 

incidência da regra de fechamento do fundo por falta de liquidez, prevista no parágrafo 

quarto do mesmo artigo 46.  

22. Tanto é assim, que a Gestora alega que o prazo de pagamento de resgates pelo Leme 

FIC era diretamente influenciado pelas decisões de investimento que tomava em nome do 

fundo. Nota-se, nesse ponto, uma total subversão na ordem das coisas: não são as decisões 

de investimento do fundo que devem atentar para as regras de liquidez do fundo, mas as 

regras de liquidez que devem se ajustar às decisões de investimento do fundo.  

 
13 Artigo 47, caput. 

14 Artigo 47, parágrafo primeiro. 

15 Artigo 48. 
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23. O fato de a carteira do fundo estar concentrada em ativos de baixíssima liquidez – 

cotas de um FIP fechado e de um FIDC cujo prazo de resgate era de 1.260 dias úteis –, em 

um fundo que, ao menos a princípio, indicava como regra geral cotização em D+0 e 

liquidação em D+1, confirma que o Gestor, de fato, entendia que não precisava fazer, como 

de fato não fazia, qualquer tipo de gerenciamento de liquidez da carteira do fundo. 

24. Corroborando essa conclusão, a Administradora afirmou, em dado momento, que não 

havia feito teste de estresse da carteira do Leme FIC, invocando, equivocadamente, o §6º do 

artigo 91 da Instrução CVM n° 555/2014, que somente dispensa fundos de investimento 

fechados da realização dos referidos testes, não se aplicando a fundos de investimento 

abertos que investem em fundos fechados. 

25. Em nova oportunidade, a Administradora mudou sua resposta, afirmando que “uma 

vez que o Fundo possui uma carteira composta apenas por cotas de fundos de investimento, 

isso não possibilita a realização de testes de stress baseados em replicação de cenários de 

curvas divulgadas por entidades como a BM&FBOVESPA, por exemplo, sendo necessária 

a aplicação de choques nas cotas dos fundos investidos. Tendo essa premissa estabelecida, a 

Administradora realiza a aplicação de testes de stress com quatro cenários, sendo dois de 

baixa (variação na cota de -10% e -20%) e dois de alta (variação na cota de +10% e +20%)”. 

26. No entanto, o teste de estresse apresentado pela Administradora não atende o exigido 

pelo artigo 91, §2º, pois foi realizado com base somente na variação da cota dos fundos 

investidos e do próprio fundo, sem considerar as movimentações do passivo, a liquidez dos 

ativos e as obrigações do fundo16. 

27. Além disso, durante todo o período em que foi responsável pela administração do 

Leme FIC (01.03.2013 e 11.06.2018), a Administradora enviou à CVM informes diários, 

nos quais afirmava que praticamente toda a carteira do referido fundo era composta de ativos 

líquidos, contrariamente ao que a própria instituição reconheceu após questionamentos 

específicos da SIN17.  

28. Vê-se, portanto, que os problemas apontados pela Acusação não consistem em falhas 

isoladas, mas de problemas de diversas naturezas (ainda que todos relacionados à gestão de 

liquidez) que perduraram por um longo período de tempo, o que demonstra que a 

 
16 Doc. nº 0655976 e doc. nº 0187357. 

17 Doc. nº 0655594. 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031 

www.cvm.gov.br 
 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.011140/2018-70 
 Voto – Página 9 de 16 

Administradora não adotava políticas, práticas e controles internos para que a liquidez da 

carteira do Fundo fosse compatível com os prazos de resgate definidos no seu regulamento. 

Diante dessa conclusão, voto pela condenação de Gradual CCTVM por infração ao artigo 

65-B da Instrução CVM nº 409/2004 e ao artigo 91 da Instrução CVM nº 555/2014. 

29. Fernanda de Freitas também deve responder pela mencionada infração 

administrativa, uma vez que, na qualidade de diretora da Gradual CCTVM responsável pela 

atividade de administração de carteiras de valores mobiliários entre 01.11.2012 e 

22.05.201818, lhe cabia cuidar para que a Administradora implementasse medidas para 

monitorar a gestão de liquidez dos fundos administrados. As falhas acima apontadas, em 

obrigações de naturezas diversas, muitas das quais foram reiteradamente cometidas, 

demonstram a omissão da referida diretora no exercício das atribuições inerentes à sua 

função que ocupava na Corretora.  

III.2. Informes diários 

30. A SIN 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, a 

carteira era inteiramente ilíquida. 

31. O artigo 59, I, da Instrução CVM nº 555/2014 impõe ao administrador fiduciário o 

dever de elaborar e remeter, por meio da internet, o informe diário no prazo de 1 (um) dia 

útil. A toda evidência, o cumprimento do artigo requer não só que a informação seja prestada 

tempestivamente, mas também que a informação fornecida seja correta. 

32. No caso, a falha é inquestionável, tendo a própria instituição, como já mencionado 

no item anterior, reconhecido o problema. Além disso, os informes diários foram divulgados 

por meio de login e senha pessoais de Fernanda de Freitas, o que justifica a sua 

responsabilização.  

33. Ressalto, por fim, que embora o problema nos informes diários seja reflexo de um 

problema maior – a já referida falha em adotar políticas, procedimentos e controles internos 

necessários para a gestão de liquidez da carteira do Leme FIC – entendo que o bem jurídico 

 
18 Doc. nº 0658952. 
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tutelado pelo artigo 59, I, da Instrução CVM nº 555/2014 é outro: a qualidade da informação, 

não se podendo, portanto, falar em consunção. 

III.3. Falta de atualização da lista de prestadores de serviços contratados 

34. O artigo 90, V, da Instrução CVM nº 555/2014 determina que é obrigação do 

administrador manter atualizada junto à Autarquia a lista de prestadores de serviços 

contratados pelo fundo. 

35. Esse dever não foi cumprido pela Gradual CCTVM, administradora do Leme FIC 

entre 01.03.2013 e 11.06.2018, pois a instituição não indicou corretamente o auditor 

responsável pelo exame das demonstrações contábeis do fundo relativas aos exercícios 

sociais findos em setembro de 2014 e 2015.  

36. A infração restou comprovada pelos relatórios de auditoria externa mencionados, 

pelo protocolo de sistema e por consulta ao sistema de dados da CVM19. 

37. Vale ressaltar que, em 26.01.2017 – ainda na fase de investigação e antes da 

intervenção extrajudicial realizada pelo Banco Central do Brasil –, a Gradual CCTVM se 

manifestou sobre esse ponto e afirmou ter atualizado o rol de todos os prestadores de serviços 

contratados20. No entanto, a atualização realizada após o recebimento do ofício enviado pela 

SIN, feita com usuário e senha da diretora responsável Fernanda de Freitas, não retificou as 

informações apontadas. 

III.4. Dever de lealdade para com os cotistas 

38. A Leme Investimentos é acusada de ter “mascarado” a falta de liquidez do Leme FIC, 

ao fazer aportes de outros fundos por ela geridos, permitindo à Administradora honrar dois 

pedidos de resgate, caracterizando infração ao dever de lealdade para com os cotistas. Apesar 

da extinção de punibilidade em relação à mencionada Gestora (ver item II, supra), é 

necessário apreciar os fatos para apurar a suposta responsabilidade administrativa dos 

demais acusados.  

39. A Acusação reconhece que o regulamento do fundo permitia a aplicação em cotas de 

fundos administrados e/ou geridos por Gradual CCTVM e Leme Investimentos21. No 

 
19 Doc. nº 0187351, doc. nº 0187353, doc. nº 0656488 e doc. nº 0656494. 

20 Doc. nº 0656523 e doc. nº 0231933.  

21 Artigo 6º, parágrafo primeiro do Regulamento. 
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entanto, afirma que tais decisões de investimento não foram tomadas tendo em vista o melhor 

interesse dos cotistas dos fundos relacionados. 

40. Em resumo, a referida imputação é fundamentada com base em dois argumentos: (a) 

o Leme FIC tinha problemas de liquidez, (b) houve duas coincidências de datas em que esse 

fundo pagou resgates para cotistas com os recursos oriundos de aportes de outro fundo gerido 

pela Leme Investimentos e administrado pela Gradual CCTVM.  

41. Em teoria, o gestor que investe recursos de um fundo tendo em vista não os interesses 

dos cotistas daquele veículo, mas a resolução de um problema de liquidez de um outro fundo, 

viola o seu dever de lealdade para com os investidores que lhe confiaram recursos na 

expectativa de que fossem geridos em seu interesse. É importante salientar que em certos 

casos a decisão de aportar recursos em um fundo com problemas de liquidez pode ser tomada 

no interesse dos cotistas do fundo que faz o aporte – seria o caso, por exemplo, de um fundo 

que busca rentabilidade por meio de investimento nos chamados ativos estressados. 

42. Não é esse, contudo, o caso dos autos, e os dois argumentos que subsidiam a acusação 

podem, a meu ver, ser suficientes em certos casos para demonstrar a existência de uma 

operação orquestrada sem considerar os interesses dos cotistas do fundo que aporta recursos 

para socorrer o fundo em dificuldade. 

43. Dito isso, creio que no caso em exame existem circunstâncias que desautorizam 

concluir, com a segurança necessária em sede de um processo sancionador, pela falta de 

lealdade. Explico. 

44. Segundo o documento utilizado pela Acusação, durante o período de 14.10.2013 a 

26.01.2016, o Leme FIC recebeu 25 (vinte e cinco) aportes e pagou 2 (dois) resgates22. Todas 

essas operações ocorreram antes de iniciada a investigação. 

45. A primeira coincidência apontada pela SIN ocorreu em 07.05.2014, quando houve 

resgate no valor de R$284.181,90 e, na mesma data, o Leme IMA-B FIRF Previdenciário 

aportou no Leme FIC o valor de R$470.000,00.  

46. Vale ressaltar que o Leme IMA-B FIRF Previdenciário realizou 15 (quinze) aportes 

no Leme FIC em período de aproximadamente 7 (sete) meses (entre 19.11.2013 e 

 
22 Doc. nº 0187357 (informações prestadas pela Administradora). 
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26.06.2014), totalizando R$6.580.000,00 e que variaram entre R$100 mil e R$1,4 milhão, 

tendo como média cerca de R$439 mil. 

47. A defesa da Leme Investimentos e de Paulo Petrassi aponta também que, antes do 

período mencionado acima, o Leme IMA-B FIRF Previdenciário havia realizado outros 16 

(dezesseis) aportes, entre 03.05.2012 e 09.10.2013, em valores de R$115 mil a R$2,7 

milhões23. 

48. A segunda coincidência ocorreu em 17.08.2015, quando houve resgate de 

R$686.190,67 no Leme FIC e, no dia útil anterior (14.08.2015 - mesma data do pedido de 

resgate), o fundo recebeu aporte no valor de R$600 mil do LME Crédito Privado REC FIRF 

LP. Diferentemente da primeira coincidência, dessa vez o resgate foi maior que o aporte e, 

segundo a Acusação, “os R$86.190,67 restantes foram honrados com os poucos ativos 

líquidos que integravam a carteira do Fundo”. 

49. O LME Crédito Privado REC FIRF LP já havia realizado aporte de R$4 milhões em 

30.12.2013 e realizou outro de R$100 mil em 26.01.2016. 

50. Vê-se, portanto, que os aportes questionados foram feitos por fundos que 

regularmente investiam no Leme FIC. Mais ainda, chama também atenção o fato de que o 

primeiro dos aportes impugnados foi significativamente superior à obrigação do fundo 

(R$470.000,00 vs. R$284.181,90). Nesse sentido, considero pertinentes as dúvidas 

suscitadas pela defesa: “se o Fundo precisava de uma liquidez de menos de R$ 300 mil por 

que teria a Leme aportado quase R$ 500 mil? Se o Leme IMA-B e o LME FIRF costumavam 

aportar no Fundo de forma recorrente, como expressamente permitido por seus respectivos 

regulamentos, por que devem ser essas duas situações consideradas irregulares?” 

51. No meu entender, as duas coincidências apontadas pela SIN não permitem concluir 

que ambos os aportes foram realizados com deliberado desvio de finalidade, i.e., para 

satisfazer resgates e não para buscar cumprir a política de investimento acordada. Assim, os 

indícios apresentados pela Acusação se mostram frágeis e insuficientes para demonstrar a 

prática dolosa imputada aos Acusados. Em outras palavras, a SIN não logrou afastar as 

alegações apresentadas ainda na fase de investigação de que as duas operações impugnadas 

foram corriqueiras24. 

 
23 Doc. nº 0736914 (fl. 30). 

24 Doc. nº 0636070. 
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52. Cabe lembrar que a jurisprudência da CVM é pacífica no sentido de que os processos 

administrativos sancionadores podem ser decididos com base em provas indiciárias, desde 

que a acusação seja apoiada por uma pluralidade de indícios sólidos e convergentes, que não 

sejam contraditados por contraindícios25. Como pontuei no voto que proferi no âmbito do 

PAS CVM nº 05/201226, o ônus de demonstrar a autoria e materialidade é sempre de quem 

acusa. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência, os casos de dúvida devem 

sempre ser resolvidos em favor do acusado. 

53. Ante todo o exposto, concluo que a SIN não comprovou que a Leme Investimentos 

violou o disposto no artigo 65-A, I, da Instrução CVM n° 409/2004. 

54. Pelos motivos acima expostos, voto também por absolver a Gradual CCTVM da 

acusação de que foi omissa e não fiscalizou a atuação da Leme Investimentos. 

IV. DOSIMETRIA 

55. Passo, por fim, à fixação das penalidades. 

Falta de gestão de liquidez 

56. Começo assinalando que a falta de gestão de liquidez de fundo de investimento, 

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, é considerada grave para os fins previstos 

no §3º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, nos termos do artigo 117 da primeira Instrução e 

do artigo 141 da segunda27. 

 
25 Cito, por exemplo: (i) PAS CVM nº RJ2013/10579, j. em 10.03.2015, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes 
Fernandes; (ii) PAS CVM nº RJ2014/3225, j. em 13.09.2016, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; (iii) 
PAS CVM nº 25/2010, j. em 04.07.2017, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira; e (iv) PAS CVM nº 
RJ2016/5039, j. em 26.09.2017, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez. 

26 PAS CVM nº 05/2012, j. em 03.12.2019, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez. 

27 Art. 117. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei n.º 6.385/76, as seguintes 
condutas em desacordo com as disposições desta Instrução: (...) XIV – não observância, pelo administrador, 
do disposto no art. 65-B. (Inciso XIV incluído pela Instrução CVM nº 522, de 8 de maio de 2012.) 

Art. 141. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976, as seguintes condutas em desacordo com as disposições desta Instrução: (...) XIII – não observância, 
pelo administrador ou pelo gestor, do disposto nos arts. 82, 89 e 91; (redação original) 
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57. Levo em consideração, como circunstância agravante, a prática reiterada e 

sistemática da conduta irregular, que ocorreu durante todo o período em que a Gradual 

CCTVM foi responsável pela administração do Leme FIC (01.03.2013 e 11.06.2018). 

58. Devem ser considerados em desfavor de Gradual CCTVM as seguintes condenações 

como antecedentes: PAS CVM nº SP2000/0338 e PAS CVM nº 12/201028. 

59. Considero os bons antecedentes de Fernanda de Freitas como circunstância 

atenuante29. 

60. Nesses termos, voto pela condenação de Gradual CCTVM à penalidade de multa 

pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e pela condenação de Fernanda de 

Freitas à penalidade de proibição temporária pelo prazo de 1 (um) ano para atuar como 

administrador de carteiras de valores mobiliários. 

Informes diários 

61. Com relação ao envio de informes diários incorretos, entendo tratar-se de infração de 

menor gravidade. Considero, contudo, que o fato de o problema ter se estendido ao longo do 

tempo deve ser considerado circunstância agravante. 

62. Entendo que, no caso, a pena mais adequada é a de multa e voto pela condenação de 

Gradual CCTVM à penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais) e pela condenação de Fernanda de Freitas à penalidade de multa pecuniária no valor 

de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Falta de manutenção de lista atualizada de prestadores de serviços contratados 

63. A infração referente ao artigo 90, V, da Instrução CVM nº 555/2014 é de menor 

gravidade. 

64. Se, por um lado, conta como circunstância agravante, a prática reiterada e sistemática 

da conduta irregular, que ocorreu durante todo o período em que a Gradual CCTVM foi 

responsável pela administração do Leme FIC (01.03.2013 e 11.06.2018), por outro, as 

 
28 PAS CVM nº SP2000/0338, j. em 25.06.2001 (pena de advertência) e PAS CVM nº 12/2010, Dir. Rel. 
Luciana Dias, j. 07.10.2014 (pena de multa, não houve interposição de recurso). O PAS CVM nº SP2014/14, 
Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 12.09.2017, foi julgado após os fatos objeto do presente processo. 

29 Fernanda Ferraz Braga de Lima foi absolvida no âmbito do PAS CVM nº 12/2010, Dir. Rel. Luciana Dias, 
j. 07.10.2014. 
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demonstrações contábeis auditadas foram publicadas na página da CVM na rede mundial de 

computadores. 

65. Assim, tenho que a infração se limitou à análise de dados pela CVM e não prejudicou 

os cotistas e demais participantes do mercado de valores mobiliários. 

66. Ante o exposto, voto pela penalidade de advertência para Gradual CCTVM e 

Fernanda de Freitas. 

V. CONCLUSÃO 

67. Ante o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto nos 

seguintes termos: 

a. Condenação de Gradual CCTVM S.A. à penalidade de multa pecuniária no valor 

de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com fulcro no inciso II do artigo 11 da Lei 

nº 6.385/1976, por falta de gestão de liquidez de fundo de investimento, 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; 

b. Condenação de Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas à penalidade de proibição 

temporária pelo prazo de 1 (um) ano para atuar como administrador de carteiras de 

valores mobiliários, por falta de gestão de liquidez de fundo de investimento, 

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; 

c. Condenação de Gradual CCTVM S.A. à penalidade de advertência por falta de 

manutenção de lista atualizada de prestadores de serviços contratados, infração ao 

artigo 90, V, da Instrução CVM nº 555/2014; 

d. Condenação de Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas à penalidade de 

advertência por falta de manutenção de lista atualizada de prestadores de serviços 

contratados, infração ao artigo 90, V, da Instrução CVM nº 555/2014; 

e. Condenação de Gradual CCTVM S.A. à penalidade de multa pecuniária no valor 

de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo envio de informes diários incorretos, 

infração ao artigo 59, I, da Instrução CVM nº 555/2014; 
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f. Condenação de Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas à penalidade de multa 

pecuniária no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo envio de informes 

diários incorretos, infração ao artigo 59, I, da Instrução CVM nº 555/2014; 

g. Absolvição de Gradual CCTVM S.A. e Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas 

da acusação de inobservância do dever de lealdade para com os cotistas de fundo 

de investimento, infração ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução 

CVM nº 409/2004; 

h. Por reconhecer a extinção de punibilidade em relação a Leme Investimentos Ltda.; 

e 

i. Absolvição de Paulo Fernando Silva Petrassi da acusação de inobservância do dever 

de lealdade para com os cotistas de fundo de investimento, infração ao artigo 65-A, 

I, da Instrução CVM nº 409/2004. 

68. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao 

Ministério Público Federal no Estado de São Paulo30, à Secretaria de Previdência do 

Ministério da Economia31, e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 

PREVIC32, para as providências que julgarem cabíveis. 

É como voto.  

 

São Paulo, 9 de fevereiro de 2021 

 

Gustavo Machado Gonzalez 

Diretor Relator 

 

 
30 Em complemento ao Ofício nº 56/2019/CVM/SGE, Doc. nº 0694293. 

31 Em complemento ao Ofício nº 54/2019/CVM/SGE, Doc. nº 0694280. 

32 Em complemento ao Ofício nº 55/2019/CVM/SGE, Doc. nº 0694291. 


