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3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0010382-
79.2010.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Rafael Xavier dos Santos, CPF 339.771.058-84, RG 42856359, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Abetec - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia , 
objetivando a cobrança da quantia de R$ 5.042,46 (07/2010), corrigida pela Tabela Prática Para 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais, com as mensalidades de abril a julho/2007 vencidas e não pagas. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Novo Código de 
Processo Civil, sob pena de constituição de título executivo judicial. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo acima assinalado. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13.09.2017
Data, Hora e Local - 13 de setembro de 2017 às 9:00hs, na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 854, 
12° andar, São Paulo - SP. Presenças - Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a publicação dos editais de convocação e
aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76. Composição da Mesa - Presidente
- Sr. Tadaaki Kurakake (Diretor Presidente da Companhia) - Secretário - Sr. Takayuki Yoshida. Ordem do dia: 
Deliberar sobre: 1) as nomeações do Sr. Tomohito Matsumoto e do Sr. Yuji Furukawa aos cargos de Diretores 
da Companhia; 2) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Akinori Obuchi ao cargo de Diretor da Companhia; 3) 
Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restaram
aprovadas, sem ressalvas: 1) as nomeações, para os cargos de Diretores sem designação específi ca da Companhia:
i) do Sr. Tomohito Matsumoto, japonês, solteiro, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros
RNE/DELEMIG/SP - G380763-A e inscrito no CPF/MF sob o n° 239.970.038-40, com domicilio na Avenida Paulista, 
n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913, São Paulo - SP, atuando nas áreas administrativa, fi nanceira e contábil
junto à matriz em São Paulo e nas fi liais do Rio de Janeiro - RJ e Salvador - BA; e ii) do Sr. Yuji Furukawa, japonês,
solteiro, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE/DELEMIG/RJ - G384212-R e inscrito
no CPF/MF sob o n° 064.422.087-29, com domicilio na Praia de Botafogo, 228, 11° andar, sala 1109, setor B, Bairro 
Botafogo, CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ, atuando na área comercial junto a Filial do Rio de Janeiro - RJ. a. Os 
diretores eleitos tomaram posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e permanecerão em seus cargos
até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a encerrar em 31 de dezembro de 2019, ou outra 
que venha a substituí-la, e exercerão suas respectivas funções conforme os poderes atribuídos pelo Estatuto Social 
da Companhia. b. Os diretores eleitos declararam que não se encontram impedidos de exercer atividades mercantis,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme declaração devidamente assinada
e arquivada na sede da Companhia, e tomarão posse de seus cargos após a assinatura do respectivo termo de posse a
ser lavrado em livro próprio. 2) acatar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, apresentado pelo Sr. 
Akinori Obuchi que se desligou da Companhia em 07 de setembro de 2017. Encerramento - Nada mais havendo
a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual
foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Tadaaki 
Kurakake - Presidente da mesa; Takayuki Yoshida - Secretário da mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. Registrada na JUCESP sob o n° 483.780/17-0 em 24.10.17

4ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007614-
80.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER à INOVAÇÃO 
RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ 20.173.805/0001-44, que lhe foi proposta uma Ação Monitória 
por parte de STAR BYTE COMERCIAL LTDA, alegando em síntese ser credora da quantia de R$ 
1.064,57, representada por cinco títulos protestados vencidos entre Março/Junho de 2015. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague o quantum reclamado devidamente atualizado, acrescido de honorários 
advocatícios de 5% (cinco por cento) ao valor atribuído à causa, restando isento de custas processuais, 
ou em igual prazo ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno direito 
o titulo executivo judicial sem qualquer formalidade, nomeando-se no caso do silêncio Curador 
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 33.918.160/0001-73 – NIRE 35.300.336.003

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18/07/2017
Data: 18/07/2017, às 10 horas. Local: Sede Social. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: 
Femanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a eleição do membro da diretoria, com a fixação de seus honorários e mandato. Deliberações: Após amplos deba-
tes, foram· aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Eleição como Diretor do Sr. Ricardo Eduardo dos 
Santos, RG nº 41.730.619-2 SSP-SP e CPF nº 311.721.478-09, com a remuneração definida na AGO/E dia 30/04/2015. 
1.1. O mandato do diretor ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. 1.2. O diretor eleito, 
apresentou a declaração de que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem 
condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, a qual se encontra arquivada na sede da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 18/07/2017. Assinaturas: Fernanda Ferraz Braga de 
Lima de Freitas – Presidente; Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior – Secretário. Acionista: Gradual Holding Financeira 
S.A., neste ato representada por seus diretores Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas 
Junior. JUCESP nº 476.519/17-2 em 18/10/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 33.918.160/0001-73

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Milhares de Reais)
Balanços patrimoniais Demonstrações dos resultados Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método IndiretoDemonstrações das mutações do patrimônio líquido

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Ativo Nota     2016     2015
Circulante  89.217 22.740
Disponibilidades 4 2.987 229
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 1.500 4.199
Aplicações no mercado aberto  1.500 4.199
Títulos e Valores Mobiliários, Instrumentos 
Financeiros Derivativos 5 10 2.428

Carteira própria  10 2.428
Outros créditos  83.771 11.978
Rendas a receber  1.551 1.108
Negociação e intermediação de valores 7 50.248 2.761
Diversos 7 31.972 8.233
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)  – (124)
Outros valores e bens 7 949 3.906
Despesas antecipadas  949 3.906
Não circulante  16.150 13.618
Títulos e valores mobiliários 5 8.753 6.810
Carteira própria  2.803 –
Vinculados a compromisso de recompra  4.304 2.939
Vinculados a prestação de garantia  1.646 3.871
Outros créditos  872 1.193
Negociação e intermediação de valores 7 199 357
Diversos 7 673 836
Outros valores e bens 7 – 2.674
Despesas antecipadas  – 2.674
Investimentos 6 3.937 34
Outros investimentos  3.937 34
Imobilizado de uso 6 1.734 2.443
Outras imobilizações de uso  8.627 8.620
(Depreciações acumuladas)  (6.893) (6.177)
Diferido 6 89 155
Gastos de organização e expansão  1.074 1.074
(Amortização acumulada)  (985) (919)
Intangível 6 765 309
Ativos intangíveis  2.702 1.442
(Amortização acumulada)  (1.937) (1.133)
Total do ativo  105.367 36.358

     2º se-
    Nota   mestre   2016   2015
Receitas de intermediação financeira  7.275 17.237 6.446
Resultado de operações com títulos 
 e valores mobiliários  2.962 9.282 5.364
Resultado com instrumentos financeiros 
 derivativos  (165) (149) (493)
Resultado de operações de câmbio  4.478 8.104 1.575
Despesas da intermediação financeira  (119) (286) (326)
Operações de captação no mercado  (119) (286) (271)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – – (55)
Resultado bruto da intermediação 
 financeira  7.156 16.951 6.120
Outras receitas/despesas operacionais  (28.417) (42.349) (36.098)
Receitas de prestação de serviços  12.769 24.715 53.798
Despesas de pessoal  (11.328) (18.544) (19.676)
Outras despesas administrativas 9 (25.574) (43.278) (43.884)
Despesas tributárias  (5.806) (7.140) (26.167)
Outras receitas operacionais  1.815 2.487 714
Outras despesas operacionais  (293) (589) (883)
Resultado operacional  (21.261) (25.398) (29.978)
Resultado não operacional  (921) (1.402) 52
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações  (22.182) (26.800) (29.926)
Imposto de renda e contribuição social  20.624 20.624 6.814
Ativo fiscal diferido 11 20.624 20.624 6.814
Participações estatutárias no lucro  – – (5.747)
Prejuízo do semestre/exercício  (1.558) (6.176) (28.859)
Nº de ações  258.788 258.788 258.788
Lucro/(prejuízo) por ação R$  (6,02) (23,87) (111,52)

    2º Semestre    2016    2015
Fluxos de caixa das atividades   Reclas-
 operacionais   sificado
Prejuízo do semestre/exercício (1.558) (6.176) (28.859)
Depreciações e amortizações 921 1.403 1.313
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – – 55
    (637) (4.773) (27.491)
Variação de Ativos e Obrigações
(Aumento) redução em TVM instrumentos 
 derivativos 3.823 476 17.706
(Aumento) redução de outros créditos (54.821) (71.473) 98.284
(Aumento) redução de outros valores e bens 5.174 5.630 3.463
Aumento (redução) em operações 
 compromissadas passivas 2.307 1.369 647
Aumento (redução) em outras obrigações 43.956 53.326 (112.387)
    439 (10.672) 7.713
Caixa líquido proveniente das (aplicado 
 nas) atividades operacionais (198) (15.445) (19.778)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso 21 34 1.075
Inversões em: Investimentos – – (30)
Outros Investimentos (3.610) (3.745) –
Imobilizado de uso – (26) (249)
Inversões líquidas no intangível/diferido (1.259) (1.259) (169)
Caixa líquido proveniente das (aplicado 
 nas) atividades de investimento (4.848) (4.996) 627
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Rateio de Prejuízos 5.500 20.500 20.000
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento 5.500 20.500 20.000
Aumento/(redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 454 59 849
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do semestre/exercício 4.032 4.428 3.579
No fim do semestre/exercício 4.486 4.487 4.428
Aumento/(redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 454 59 849

     Ajustes de
    Capital Avaliação Prejuízos
    Realizado   Patrimonial   Acumulados   Total
Saldos em 30/06/2016 25.265 – (13.117) 12.148
Aporte de capital para 
 absorção de prejuízos – – 5.500 5.500
Prejuízo do semestre – – (1.558) (1.558)
Saldos em 31/12/2016 25.265 – (9.175) 16.090
Mutações do semestre: – – 3.942 3.942
Saldos em 31/12/2015 25.265 3 (23.499) 1.769
Aporte de capital para 
 absorção de prejuízos – – 20.500 20.500
Ajustes ao valor de mercado – 
 TVM e Derivativos – (3) – (3)
Prejuízo do exercício – – (6.176) (6.176)
Saldos em 31/12/2016 25.265 – (9.175) 16.090
Mutações do exercício: – (3) 14.324 14.321
Saldos em 31/12/2014 25.265 6 (14.640) 10.631
Aporte de capital para 
 absorção de prejuízos – – 20.000 20.000
Ajustes ao valor de mercado – 
 TVM e Derivativos – (3) – (3)
Prejuízo do exercício – – (28.859) (28.859)
Saldos em 31/12/2015 25.265 3 (23.499) 1.769
Mutações do exercício: – (3) (8.859) (8.862)

1. Contexto operacional – A Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. (Corretora), tem como objetivo social atuar no 
mercado de títulos e valores mobiliários em seu nome ou por conta de ter-
ceiros, assim como prestar serviços financeiros em geral, o que inclui estru-
turar, administrar e efetuar custodia de clubes e fundos de investimentos, 
atuar como agente fiduciário em operações envolvendo títulos e valores 
mobiliários, constituir sociedade de investimento, capital estrangeiro e admi-
nistrar a respectiva carteira, emitir certificados de depósito de ações, inter-
mediar e praticar operações no mercado de câmbio, inclusive por meio de 
sistemas de negociação de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil 
ou pela Comissão de Valores Mobiliários, , prestar serviços de intermedia-
ção e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos 
mercados financeiros e de capitais, subscrever, isoladamente ou em consór-
cio com outras sociedades autorizadas, emissão de títulos e valores mobi-
liários para revenda; intermediar Oferta Pública e distribuição de títulos e 
valores mobiliários no mercado; praticar operações de Conta Margem; reali-
zar operações compromissadas; praticar operações de compra e venda de 
metais preciosos; e exercer outras atividades expressamente autorizadas, 
em conjunto, pelo Bacen e pela CVM. Em 2016, a instituição deu sequência 
ao seu reposicionamento estratégico, reduzindo a ênfase na intermediação 
de títulos e valores mobiliários, e investindo na contratação, formação e 
capacitação de uma equipe para atuar na área de Serviços Financeiros, 
bem como nas operações no mercado de câmbio. Apesar do faturamento ter 
ficado praticamente estável, sua composição mudou drasticamente. 
Enquanto em 2015, a área de Câmbio, Administração e Custódia respon-
diam por 13% do faturamento, em 2016 esse percentual subiu para 70%, e 
em 2017 a expectativa é de alcance 85%. Esse reposicionamento foi muito 
importante, pois as novas áreas oferecem margens mais elevadas e têm 
menor demanda de capital, ambos favoráveis a um crescimento sustentável 
do negócio. 2. Base de apresentação e elaboração das demonstrações 
contábeis – As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e apresentadas com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central 
do Brasil, através do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF). A emissão das presentes demonstrações contábeis foi 
aprovada pela Administração da Corretora em 28/09/2017, considerando os 
eventos subsequentes ocorridos até essa data que possam potencialmente 
produzir efeitos sobre estas demonstrações contábeis. 3. Resumo das prin-
cipais práticas contábeis – a. Estimativas contábeis: Na elaboração das 
demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas contábeis que se 
basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado em certos ativos, passivos e outras transações. As demonstra-
ções contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas 
úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para demandas judiciais, 
determinações de provisões para Imposto de Renda e outras similares. Os 
resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. A 
Corretora revisa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. b. 
Apuração de resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime de 
competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluí-
das na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de rece-
bimento ou pagamento. As operações com taxas prefixadas são registradas 
pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período 
futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passi-
vos. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo 
critério pro rata dia. As operações com taxas pós-fixadas são atualizadas até 
a data do balanço. c. Aplicações interfinanceiras de liquidez: São regis-
tradas pelo valor de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. d. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financei-
ros derivativos: De acordo com a Circular nº 3.068 de 08/11/2001 e regula-
mentação complementar, em 30/06/2002, os títulos e valores mobiliários 
são classificados nas categorias de acordo com a intenção da Administra-
ção: em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. 
Os títulos classificados na categoria “Para negociação” são apresentados no 
Ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado, os classificados na cate-
goria “Disponíveis para venda” são avaliados pelo valor de mercado e os 
classificados na categoria “Mantidos até o vencimento” são contabilizados 
pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos contratados. Os ajustes 
ao valor de mercado dos títulos classificados na categoria “Para negociação” 
são contabilizados em contrapartida à conta de receita ou despesa do pe-
ríodo. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na categoria 
“Disponíveis para venda” são contabilizados em contrapartida à conta des-
tacada do patrimônio líquido deduzido dos efeitos tributários, e na venda 
definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respectivas con-
tas de resultado do período. De acordo com a Circular nº 3.082 de 30/01/2002 
e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros derivativos pas-
saram a ser classificados na data de sua aquisição, de acordo com a inten-
ção da Administração para fins ou não de proteção (hedge). As operações 
que utilizam instrumentos financeiros efetuados por solicitação de clientes, 
por conta própria, ou que não atendam aos critérios de proteção (principal-
mente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco), 
são contabilizados pelo valor de mercado, com os ganhos e perdas realiza-
dos e não realizados, reconhecidos diretamente na demonstração do resul-
tado. e. Negociação e intermediação de valores: Demonstrada pelo saldo 
das operações de compra ou venda de títulos e valores a receber realizadas 
na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por 
conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamenta-
res ou de vencimento dos contratos. f. Demais ativos circulantes e não 
circulantes: São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando 
aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até 

Imobilizado de uso: são registrados pelo custo de 

aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em 
taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo 
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% 
ao ano para “Sistema de processamento de dados” e de 10% ao ano para 

Diferido: até 03/12/2008, quando passou a vigorar a 
Carta Circular nº 3.357, e posteriormente a Resolução nº 3.617/08 do Banco 
Central do Brasil que restringiu o registro de valores no ativo diferido, foram 
registrados os gastos com aquisição e desenvolvimento logiciais e com a 
adaptação de imóveis de terceiros às necessidades da Corretora pelo seu 
custo de aquisição e formação, deduzido da amortização, sendo amortiza-

Intangível: são registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto 
bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos com 
essa finalidade, conforme Resolução nº 3.642 de 26/11/2008 do Banco Cen-
tral do Brasil. São representados por softwares, registrados pelo custo de 
aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida útil definida 
são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período esti-
mado de benefício econômico. g. Redução ao valor recuperável de ativos 
(impairment): O CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
estabelece a necessidade das entidades de efetuarem uma análise perió-
dica para verificar o grau de valor recuperável dos ativos imobilizado e intan-
gível. Os ativos registrados como “não circulantes” sofreram as análises 
previstas naquele CPC a fim de avaliar a necessidade de serem constituídas 
eventuais provisões para redução ao valor recuperável, tendo a Administra-
ção concluído não ser necessário o reconhecimento de eventuais perdas 
em relação ao valor recuperável de ativos. Os ativos registrados como “não 
circulantes” sofreram as análises internas e externas previstas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC, a fim de avaliar a necessidade de 
serem constituídas eventuais provisões para redução do valor recuperável. 
Em 31/12/2016 e 2015 não foram constatadas perdas no valor recuperável 
dos ativos. 
circulantes e não circulantes: são demonstrados pelos valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos 

Provisões: uma provisão é reconhecida no balanço quando a 
Corretora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, onde é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. i. Provisão para Imposto de 
Renda e Contribuição Social: A provisão para Imposto de Renda é calcu-
lada à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% 
sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano e a Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido é calculada à alíquota de 20% após efetuados os ajustes 
determinados pela legislação fiscal. j. Ativos e passivos contingentes: As 
contingências ativas e passivas e obrigações legais, fiscais e previdenciá-
rias são avaliadas, reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios 

Ativos contingentes: não 
são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui 
total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o 
ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua 

Passi-
vos contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos asses-
sores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anterio-
res, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda 
for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recur-
sos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabil-
mente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando indi-
vidualmente relevante, e os classificados como remotos não requerem pro-

Obrigações legais – fiscais e previdenciárias: 
referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legali-
dade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). 
Estão reconhecidos e provisionados, independentemente da avaliação das 
chances de êxito no curso do processo judicial. 4. Caixa e equivalentes de 
caixa: São representados por disponibilidades em moeda nacional, aplica-
ções em mercado aberto, aplicações em renda fixa e operações compromis-
sadas, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja 
igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de mudança de 
valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo:  2016     2015
Disponibilidades 2.987 229
Caixa 656 205
Depósitos bancários 1.035 24
Disponibilidade em moedas estrangeiras 1.296 –
Aplicações interfinanceiras de liquidez 1.500 4.199
Letras do tesouro nacional 1.500 4.199
Total caixa e equivalentes de caixa 4.487 4.428
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos – 
a. Títulos disponíveis para venda: os valores de custo atualizados da car-
teira de títulos e valores mobiliários, comparados com os respectivos valores 
de mercado, estão assim demonstrados:
     2016     2015
    Valor Valor de Valor Valor de
    do custo    mercado    do custo    mercado
Circulante 10 10 2.423 2.428
Carteira própria – curto prazo 10 10 2.423 2.428
Letras Financeiras do Tesouro – – 2.413 2.421
Ações em Companhias Abertas 10 10 10 7
Não circulante 8.738 8.753 6.810 6.810
Carteira própria 2.797 2.803 – –
Letras Financeiras do Tesouro 2.791 2.796 – –
Notas Tesouro Nacional 6 7 – –
Vinculados a compromisso 
 de recompra 4.300 4.304 2.939 2.939
Letras Financeiras do Tesouro 4.300 4.304 2.939 2.939
Vinculados à prestação 
 de garantias 1.641 1.646 3.871 3.871
Letras Financeiras do Tesouro 1.641 1.646 3.865 3.865
Notas Tesouro Nacional – – 6 6
Total 8.748 8.763 9.233 9.238
Os títulos são escriturais e registrados no Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia (SELIC). O valor de mercado dos títulos públicos é apurado 
segundo divulgações nos boletins diários informado pela ANBIMA. b. Em 
31/12/2016 e 2015, a Corretora não possuía saldos em operações com ins-
trumentos financeiros derivativos. Em 31/12/2016, a Corretora apresentou 
perda em seus resultados com instrumentos financeiros derivativos no mon-
tante de R$ 149 (R$ 493 em 2015). 6. Permanente – Está representado 
substancialmente pelo imobilizado, diferido e intangível. Nos exercícios fin-
dos em 31/12/2016 e 2015 os saldos eram os seguintes:

Passivo Nota     2016     2015
Circulante  89.037 34.414
Captações no mercado aberto  4.304 2.935
Carteira própria  4.304 2.935
Outras obrigações  84.733 31.479
Fiscais e previdenciárias 7 22.370 3.296
Negociação e intermediação de valores 7 59.341 25.677
Diversas 7 3.022 2.506
Não circulante  240 175
Outras obrigações 7 e 12 240 175
Diversas  240 175
Patrimônio líquido  16.090 1.769
Capital:  25.265 25.265
De domiciliados no país 8 25.265 25.265
Ajustes de avaliação patrimonial  – 3
(Prejuízos acumulados)  (9.175) (23.499)
Total do passivo e Patrimônio Líquido  105.367 36.358

      2016   2015
    Custo   Depreciação   Líquido   Líquido
Investimentos 3.937 – 3.937 34
Imobilizado de uso 8.627 (6.893) 1.734 2.443
Instalações 1.982 (1.482) 500 696
Móveis e equipamentos de uso 2.214 (1.726) 488 679
Comunicação, processamento 
 de dados e transporte 4.431 (3.685) 746 1.068
Diferido 1.074 (985) 89 155
Gastos de organização e expansão 1.074 (985) 89 155
Intangível 2.702 (1.937) 765 309
Software 2.702 (1.937) 765 309
Total 16.340 (9.815) 6.525 2.941
A Corretora em 2016 baixou integralmente os valores que constavam na 
Conta de Adiantamento para Futura Imobilização (R$985) devido a conclu-
são do desenvolvimento dos programas de Home Broker, compostos pelos 
sistemas de “Negociação Eletrônica, Order Management System OMS, 
Sinal de Difusão e Cotação Bovespa E BM&F, Desktop Trading System, 
aplicativos estes que não haviam sido concluídos em 2015. Além disso, os 
valores que constavam da conta Devedores para Compra de Bens e Valo-
res (R$ 3.903) foi integralmente transferido para a conta de Investimentos, 
devido aos termos previstos em acordo firmado entre as partes. O saldo 
remanescente da conta no valor de R$205 foi liquidado integralmente e 
referia-se à venda de ações da Cortex.
7. Composição de saldos relevantes  2016     2015
Ativo circulante: Outros créditos
Negociação e intermediação de valores 50.248 2.761
Devedores/conta liquidações pendentes (a) 50.173 2.579
Bolsas – depósito em garantia 30 167
Outros créditos por negociação e intermediação de valores 45 4
Outras – 11
Diversos 31.972 8.233
Adiantamentos e antecipações salariais 79 143
Adiantamentos para pagamento nossa conta 189 1
Adiantamentos por conta de imobilizações – 985
Devedores p/ compra de valores e bens – 4.108
Impostos e contribuições a compensar 22.099 813
Pagamentos a ressarcir 40 –
Valores a receber de sociedades ligadas 1.300 1.300
Devedores diversos – país 8.265 883
Outros valores e bens
Despesas antecipadas 949 3.906
Despesas antecipadas (b) 949 3.906
Realizável a longo prazo: Outros créditos
Negociação e intermediação de valores 199 357
Operações de intermediação de swap 199 357
Diversos 673 836
Depósitos em garantia (c) 673 836
Outros valores e bens
Despesas antecipadas – 2.674
Despesas antecipadas (b) – 2.674
Passivo circulante: Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias 22.370 3.296
Impostos e contribuições a recolher 22.370 3.293
Impostos e contribuições diferidos – 3
Negociação e intermediação de valores 59.341 25.677
Credores/conta liquidações pendentes (a) 59.341 25.244
Caixa de registro de liquidação (c) – 433
Diversos 3.022 2.506
Obrigações por aquisição de bens e direitos 4 12
Provisão para pagamentos a efetuar 2.593 2.011
Credores diversos – país 425 483
Passivo não circulante: Outras obrigações
Diversos 240 175
Provisão para passivos contingentes 240 175
(a) Basicamente, correspondem a valores oriundos de operações com 
ações realizadas (BM&F Bovespa) nos últimos dias do mês e liquidados 
nos primeiros dias do mês seguinte. (b) Refere-se a pagamento antecipado 
de prêmios de atração conforme contratos de prestação de serviços de dis-
tribuição de títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento 
e derivativos. (c) Refere-se substancialmente ao agente liquidante Brasil 
Plural (2015), onde foram registradas as operações de compra e venda de 
títulos negociados nos pregões das bolsas, bem como os pagamentos e 
recebimentos dos saldos de cada pregão, exclusivamente em operações 
por conta de clientes. 8. Capital social – O capital social de R$ 25.265 está 
representado por 258.788 ações nominativas, sendo 129.394 ações ordiná-
rias e 129.394 ações preferenciais, sem valor nominal, totalmente integrali-
zado, na data do balanço, por acionistas domiciliados no país. 
9. Outras despesas administrativas  2016     2015
Despesa com comunicações 916 2.161
Despesa com processamento de dados 5.846 10.808
Despesa com serviços do sistema financeiro 2.639 6.643
Despesas com repasse de corretagens 39 6.838
Despesa com serviços técnicos especializados 5.195 6.544
Despesa com eventos, promoções e relações públicas 79 155
Despesa com aluguel 1.209 2.440
Despesa manutenção e conservação 553 779
Despesa com depreciação e amortização 1.403 1.313
Outras despesas 25.393 6.203
    43.272 43.884

10. Imposto de Renda e Contribuição Social – Demonstrativo do cálculo 
dos encargos com Imposto de Renda e Contribuição Social:
     2016    2015
Apuração de IR/CS   IRPJ   CSLL   IRPJ   CSLL
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro (26.800) (26.800) (29.926) (29.926)
Base de cálculo (26.800) (26.800) (29.926) (29.926)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 240 240 19.277 19.277
Provisão para devedores duvidosos – – 55 55
Auto de Infração 1.686 1.686 – –
Participações estatutárias – – 5.747 5.747
(Reversão) provisão para devedores 
 duvidosos – – (10) (10)
Apropriação com gastos diferidos – – (70) (70)
Multas e Juros/Não tributáveis/REFIS – – (113.050) (113.050)
Lucro real (24.874) (24.874) (117.977) (117.977)
11. Créditos tributários de Imposto de Renda e Contribuição Social 
– Os créditos tributários registrados de acordo com os critérios contábeis 
emanados do Banco Central do Brasil (BACEN), conforme a expectativa de 
realização baseado na geração de lucros da Corretora em períodos subse-
quentes. Foram parcialmente constituídos no exercício de 2016 com base 
nos estoques de prejuízos fiscais e base negativa da Contribuição Social 
existentes no exercício encerrado em 31/12/2016. Impostos diferidos ati-
vos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para serem utilizados na compensação das 
diferenças temporárias e/ou prejuízos fiscais, com base em projeções de 
resultados futuros elaborados e fundamentados em premissas internas e 
em cenários econômicos futuros, que podem, portanto, sofrer alterações. 
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de ativo fiscal diferido para Imposto 
de Renda é de R$3.652 (2015: R$4.678) e para Contribuição Social é de 
R$16.972 (2015: R$2.136). a. composição dos créditos tributários
    Constituição Realização Saldo
Créditos tributários    em 2016     em 2016     em 2016
Prejuízos fiscais 3.652 – 3.652
Bases negativas 16.972 – 16.972
    20.624 – 20.624
12. Contingências – Os passivos contingentes são reconhecidos quando, 
baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o 
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável 
saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. a. Movimentação 
das contingências   Contingências
    2015    Adições    Atualizações/ (exclusões)   2016
Ações trabalhistas 106 65 – 171
Outros passivos 69 – – 69
Total 175 65 – 240
b. Composição da probabilidade de perda
     2016     2015     Probabilidade de perda
Ações Trabalhistas 20 106 Provável
Ações Trabalhistas (i) 8.592 9.093 Possível
Ações tributárias 220 – Provável
Ações tributárias (ii) – 14.402 Possível
Ações cíveis 10 – Possível
Total 8.842 23.601
(i) Em 31/12/2016 o montante de R$ 8.592 (R$ 9.093 em 2015), classi-
ficado pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível, 
está composto pelas ações trabalhistas atualizadas até 31/12/2016. (ii) 
Em 31/12/2015 o montante de R$ 14.402, classificado pelos assessores 
jurídicos com probabilidade de perda possível, as contingências tributárias 
foram provisionadas integralmente conforme observado no saldo da conta 
de impostos e contribuições a recolher em 31/12/2016 apresentado na nota 
explicativa nº 7. 13. Partes relacionadas – a. Transações com partes rela-
cionadas: A Corretora possui como parte relacionada os valores a receber, 
conforme descrito a seguir:  2016     2015
Gradual Holding 1.300 1.300
Total 1.300 1.300
As transações envolvendo partes relacionadas foram realizadas em condi-
ções usuais de mercado. A Corretora enviou recursos para sua Holding, que 
por sua vez remeteu a corretora norte americana na forma de dívida conver-
sível em ações, com o objetivo de ter acesso ao mercado norte-americano, 
o que permitiria ampliar a oferta de produtos e serviços para seus clientes. 
A conversão pode acontecer até final de 2019 Caso não haja conversão, o 
recurso será retornado. b. Remuneração do pessoal-chave da Adminis-
tração: A remuneração total do pessoal-chave da Administração, para o 
exercício findo em 31/12/2016 foi de R$761 (R$ 960 em 2015), a qual é 
considerada benefício de curto prazo. 14. Responsabilidades – A Socie-
dade é responsável pela Administração de carteiras de particulares, de clu-
bes e fundos de investimento, cujo valor de patrimônio líquido na data do 
balanço era R$ 4.160.399 (R$ 4.924.110 em 2015). 15. Cobertura de segu-
ros – A Corretora adota a política de contratar cobertura de seguros para os 
bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas 
de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de 
uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram 
examinadas pelos nossos auditores independentes. 16. Risco operacional 
e risco de mercado – Risco operacional: definido como o risco de perda 
resultante de falha ou inadequação de processos internos, comportamento 
humano e sistemas, ou ainda, proveniente de eventos externos. Nesta defi-
nição, inclui-se o risco legal, mas não o risco reputacional ou de negócios. A 
Área de Risco da Gradual Corretora, atualmente subordinada à Superinten-
dência Financeira e Back Office, é responsável pela coordenação das ativi-
dades relacionadas ao risco operacional e que têm, entre outros fins, o cum-
primento do disposto na Resolução nº 3.380 do Banco Central do Brasil e 
Basiléia 2. O princípio fundamental do gerenciamento de riscos operacionais 
na Corretora é que os gestores das áreas, em todos os níveis da organiza-
ção, sejam responsáveis por avaliar e controlar os riscos, incorporando esse 
conceito no dia a dia dos negócios. Além disso, em 2016, a Corretora estru-
turou uma área dedicada a Controles Internos, que trabalha em parceria 

com a área de Compliance de forma a municiar indicadores de controle para 
todas as áreas operacionais. Este processo é coordenado e controlado pela 
Área de Compliance e Risco que auxilia na identificação dos riscos em cada 
processo da Empresa e efetua os testes nos controles definidos. Além disso, 
a Área de Compliance e Risco definem e geram a metodologia e crono-
grama dos trabalhos, contando com o auxílio de sistema informatizado 
específico para mapeamento, documentação, registro e análise dos riscos 
operacionais, provendo sólida base de dados para a tomada de ações e 
eventuais melhorias nos processos da organização. Risco de mercado: o 
estabelecimento de estrutura de gerenciamento do risco de mercado está 
definido por meio da Resolução nº 3.464/07. O gerenciamento de risco de 
mercado na Gradual Corretora é efetuado de forma centralizada, pela Área 
de Compliance e risco que mantém independência com relação à mesa de 
operações e demais áreas operacionais da corretora. A organização está 
apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07, que trata da 
estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 
17. Limites operacionais – Em 31/12/2016, a Corretora está aderente aos 
limites de capital e patrimônio compatível com o risco da estrutura dos ativos 
(Índice de Basiléia), conforme normas e instruções estabelecidas pela 
Resolução nº 2.099/94 e legislação complementar. O índice de Basileia da 
Corretora em 31/12/2016 é 13,20%. 18. Aporte de capital para absorção 
de prejuízos acumulados – Com a finalidade de manter o patrimônio 
líquido compatível com as necessidades operacionais e regulamentares, 
bem como, reestabelecer os limites operacionais perante o Banco Central 
do Brasil e BM&FBovespa S.A., a Corretora realizou durante o exercício os 
seguintes aportes de capital para absorção de prejuízos acumulados: 
i. Aporte de capital no valor de R$ 10.000, conforme Ata de Reunião da 
Diretoria realizada em 11/03/2016; ii. Aporte de capital no valor de R$ 5.000, 
conforme Ata de reunião da Diretoria realizada em 20/04/2016; iii. Aporte de 
capital no valor de R$ 5.500, conforme Ata de Reunião da Diretoria realizada 
em 19/12/2016 19. Outros fatos de interesse – Em outubro de 2016, a 
Incentivo Investimentos Ltda. entrou com um processo civil contra a Gradual 
para recomposição material, acusando a instituição de apropriação indébita 
de recursos do Fundo Piatã, gerido pela Incentivo Investimentos Limitada, e 
administrado pela Gradual Corretora. Desde então, a Gradual Corretora 
apresentou evidências de que não houve qualquer desvio ou ilícito prati-
cado, e o magistrado responsável pela decisão do mérito, vem adotando 
medidas condizentes com a tese apresentada pela Gradual, tal qual a acei-
tação do instrumento de recompra. Ao terem acesso às evidências apresen-
tadas pela Gradual – que além do Piatã também administrava outros dois 
fundos geridos pela Incentivo Investimentos Limitada, respectivamente, Mul-
tisetorial I, Muktisetorial II, os cotistas votaram pela destituição da Incentivo 
como gestora de todos os fundos. A Incentivo entrou com o mesmo pedido 
de bloqueio feito no Brasil na corte de Nova York com o único intuito de evitar 
sua destituição do Fundo Piatã, cuja assembleia aconteceu em 13/06/2017. 
O Piatã era o último fundo que ainda estava sob a gestão da Incentivo. A 
Incentivo retirou a ação judicial na corte de Nova York, quando faltava pou-
cos dias do prazo fatal para apresentarem provas e efetuar depósito judicial. 
Além de retirar a ação o advogado peticionou para que o Juiz não exigisse 
apresentação de evidências, pois na ausência de provas, a Incentivo pode-
ria ser julgada por litigância de má fé pela corte de NY. A Gradual ajuizou 
inúmeras ações contra a Incentivo Investimentos Ltda. bem como contra seu 
advogado responsável pelo caso, com o objetivo de recuperar os prejuízos 
dos Fundos por eles geridos. Recentemente, o próprio Ministério Público 
Federal concluiu que as provas e informações oferecidas pela Gradual per-
mitiram a conclusão de uma investigação em curso desde 2011 sobre fraude 
contra Fundos de Investimentos, além, de investigação específica em face 
da pessoa jurídica da Incentivo e de seus respectivos sócios. 20. Evento 
subsequente – Multa da ANBIMA: Durante o exercício de 2017, foi veicu-
lada mídia negativa acerca da Gradual o que acabou prejudicando sua ima-
gem no mercado. O “julgamento” de um erro operacional acabou se transfor-
mando em algo maior. E, em decorrência, a Gradual foi multada em R$ 3,6 
milhões pela ANBIMA por não ter respeitado o Código de Fundos de Inves-
timento. Ocorre que, a própria ANBIMA possui regras de dosimetria que 
estabelecem que a multa financeira aplicada ocorre em função do tamanho 
da instituição, sendo que o teto da multa é definido como sendo 100 vezes o 
valor mensal da contribuição da instituição financeira. O que no caso da 
Gradual, isso seria equivalente a R$ 234. Ou seja, o equivalente a 6,5% do 
que de fato foi aplicado. Neste sentido, a Gradual já entrou com pedido de 
revisão da dosimetria da multa aplicada, que foi acolhido pelo Presidente do 
Conselho da ANBIMA. Em sua decisão o Presidente do Conselho da 
ANBIMA levou em consideração os investimentos feitos em Pessoas, Pro-
cessos e Tecnologia. Assim sendo, de fato não houve dano, dolo ou prejuízo, 
o que segundo o próprio Código da ANBIMA justificaria atenuante da multa. 
Ainda não há data marcada para uma nova reunião do Conselho da ANBIMA 
para apreciar o tema. Cumpre-nos informar que como aderentes ao Código 
de Fundos a Gradual é obrigada a manter todas as obrigações de registro, 
controle e divulgação dos nossos fundos perante a ANBIMA, sob pena de 
multa pelo não atendimento. Ou seja, em termos regulatórios nossas exigên-
cias perante a ANBIMA permanecem. Como pode ser atestado no link a 
seguir: http://www.anbima.com.br/pt_br/autorregular/autorregulacao-e-ade-
sao/instituicoes-autorreguladas.htm. Esse é o fato mais relevante que o 
compliance dos gestores de fundos devem analisar quando decidem manter 
ou não a administração de um Fundo com uma determinada instituição.

Fernanda Ferraz Braga de Lima – Diretora
Sergio Ricardo de Siqueira – Técnico Contábil CRC 1SP 195462/O-7

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria

Aos Administradores e Acionistas da 
Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Gradual Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gradual 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31/12/2016, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bra-
sil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chama-
mos a atenção para a Nota Explicativa 20 às demonstrações contábeis, que 

descreve o desdobramento do litígio envolvendo a instituição e demais par-
tes envolvidas no processo que foi veiculado em alguns meios de comunica-
ção durante o ano de 2017. Nossa opinião não contém ressalva relacionada 
a esse assunto. Durante 2017 a instituição foi multada pela Associação Bra-
sileira das Entidade dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) em 
R$3.614 mil por não ter respeitado o Código de Fundos de Investimento e 
proibida temporariamente a utilizar os dizeres e do Selo ANBIMA pelo prazo 
de 4 anos, conforme apresentado na Nota Explicativa 21. Essa situação 
indica a existência de incerteza relevante, que pode levantar dúvida signifi-
cativa quanto à capacidade de continuidade operacional da instituição. As 
demonstrações contábeis divulgam adequadamente esse assunto. Outros 
Assuntos: Auditoria do exercício anterior. As demonstrações contábeis da 
instituição para o exercício findo em 31/12/2016 foram examinadas por outro 
auditor independente que emitiu relatório em 29/04/2016 com opinião sem 
modificação sobre essas demonstrações contábeis. Outras informações 
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 
A administração da instituição é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração, obtido antes da data deste 
relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler 
as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas 
outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 

ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas 
outras informações obtidas antes da data deste relatório, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidade da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a instituição continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a institui-
ção ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, 

uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 

ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 

les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-

liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 

que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifica-
ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 

a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos res-
ponsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Rio de Janeiro, 28/09/2017.

Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Franklin Bendoraytes
Auditores Independentes Contador
CRC 2RJ 0081/O-8 CRC 1RJ 107.201/O-5

O Comitê de Auditoria desta instituição no uso de suas atribuições e em 
consonância com o artigo 17º da Resolução nº 3.198 avaliou no 2º semes-
tre de 2016: I. a efetividade dos sistema de controle interno da Gradual, 
com ênfase ao cumprimento da Resolução 2554/98 em conjunto com a 
ICVM 505/11, e com a evidenciação das deficiências detectadas; II. as 
recomendações apresentadas à diretoria e discussão daquelas porventura 

não acatadas e respectivas justificativas; III. efetividade das auditorias inde-
pendente e interna, quanto a verificação do cumprimento de dispositivos 
legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamento e códi-
gos internos, com evidenciação das deficiências detectadas; e IV. a qua-
lidade das demonstrações contábeis relativas ao respectivo período, com 
ênfase na aplicação das práticas contábeis no Brasil e no cumprimento 

de normas editadas pelo Banco Central do Brasil, com evidenciação das 
deficiências detectadas. Para os itens acima avaliados, concluímos que as 
deficiências detectadas foram levadas ao conhecimento da diretoria, bem 
como foram tratadas com planos de ações formalizados com os gestores, 
não havendo nada de relevante que merece ser destacado neste relatório. 
Gradual CCTVM S.A.

1ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008981-
61.2015.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, 
Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REALITY 
IMÓVEIS, CNPJ 10.159.480/0001-91, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Sumário por parte de Maria de Lurdes Martiniano, visando a reparação de R$ 
21.200,00 (28/07/2015) a título de danos materiais pelo imóvel comercializado na Rua Piraquara, 500, 6º 
andar, Jd. Nordeste, São Paulo/SP, bem como danos morais na cifra de R$ 8.800,00 (28/07/2015), diante 
da ausência de repasse dos valores ajustados entre as partes pela comercialização do imóvel. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2017. 

37ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 4002435-50.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Juliana Amato Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré ROSEMEIRE LOPES 
RODRIGUES, CPF. 149.189.618-35, que ABETEC Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia, lhe ajuizou uma ação Monitória, também contra a Luzete da Cruz Pinheiro, objetivando 
o recebimento de R$ 12.226,62 (Nov/2012), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a corré em lugar ignorado, CITADA fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando 
isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em 
título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, 
III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2017. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067773-17.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da lei, etc. FAZ SABER a GABRIELA MARIA PEREIRA LOPES, 
CPF. 332.267.858-00, que ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA FACULDADE SANTA MARCELINA 
PERDIZES, ajuizou-lhe uma ação de Cobrança, que foi julgada procedente, estando em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$51.011,07 (atualizado até Junho/2017). 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente de nova intimação, 
15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de 
setembro de 2017. 

41ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0014465-15.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUZY KELLY INADA 
GUIMARAES, Brasileiro, RG 28783518, CPF 289.881.668-09, Avenida do Cursino, Nº 504, Saude, 
CEP 04132-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por 
parte de ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, objetivando em 
síntese o recebimento do valor de R$ 4.797,60 (atualizado até Março/2017) . Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do 
art.523 do NCPC. Advertência: Terá a executada, independente de nova intimação, prazo de 15 dias, 
a fluir após o supra, para oferecer impugnação-art.525NCPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 
de outubro de 2017. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004762-
51.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CINTIA 
BRAGA FERNANDES, CPF 290.201.448-12, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 11.840,42 (Jan/2014), oriundos 
do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague o débito atualizado, ficando isenta de custas e honorários incidindo em 5%, ou 
oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0322834-03.2009.8.26.0100 (USUC 804) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Genilson Junior de Albuquerque, ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Visconde de 
Jerumin, nº 108 - Jardim Vila Formosa - 46º Subdistrito Vila Formosa - São Paulo - SP, com área de 
125,00m², contribuinte nº 116.192.0091-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      4.210
DISPONIBILIDADES      2.698
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.002

Poupança    1.002
OUTROS CRÉDITOS         477

Rendas a Receber   69
Diversos   408

OUTROS VALORES E BENS           33
Despesas Antecipadas   33

PERMANENTE           24
IMOBILIZADO DE USO   24

TOTAL  ATIVO   4.234

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.499
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             7

Ordens de pagamento em M.E.    7
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.492

Fiscais e Previdenciárias    1.236
Diversas   256

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.190
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.772

CONTAS DE RESULTADO         545
Receitas Operacionais   2.925
(Despesas Operacionais)   - 2.380

TOTAL  PASSIVO    4.234

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Setembro de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0


