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STEFAN MALUF DARAKDJIAN, , , ~ 
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  , portado do    e i3 
inscrito no    , domiciliado na . 

        

 por seu advogado nos autos do processo em 

epígrafe, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., 

apresentar sua DEFESA, pelas razoes de fato e de direi to 

que passa a expor. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

Oportuno lembrar que esse E. Órgão, é um 

instrumento particular de autorregulação e controle, ao 

qual as pessoas que pretendem negociar valores mobiliários 

se comprometem, por força de contrato a se submeter à sua 

"jurisdição". 

Ocorre que o AAI Stefan foi descredenciado em 

11 de outubro de 2016, ou seja, não faz mais parte deste 

respeitável núcleo de negócios. Portanto, não há que se 
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falar em submissão as penalidades que aqui poderiam ser 

impostas. 

Razão pela qual requer liminarmente seja 

arquivado o presente procedimento, como medida da mais 

lídima justiça. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

Em que pesa a diligência desse E. Órgão, é 

imperativo observar que a matéria aqui discutida está 

prescrita, nos termos do inc. IV do §3 o do art. 20 6 do 

Código Civil, sic: 

"Art. 206. Prescreve: 

... § 3° Em três anos: 

... IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;" 

Por outro lado, o "Regulamento do Mecanismo de 

Ressarcimento de Prejuízos 

assim dispunha: 

23/05/2012", vigente à época 

"Artigo 2° - O Reclamante poderá pleitear o ressarcimento de seu 

Prejuízo ao MRP, independentemente de qualquer medida judicial ou 

extrajudicial, no prazo de dezoito meses, a contar da data da 

ocorrência da ação ou omissão, perpetrada pela Reclamada, que tenha 

dado origem ao Prejuízo." 

Por mais este motivo requer liminarmente seja 

arquivado o presente procedimento, como medida de justiça. 
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Caso assim não entenda V. Sa., o que só se 

admite diante do princípio da eventualidade, que passamos 

as razões de fato e de direito: 

DOS FATOS 

Em que pese a narração constante dos autos a 

realidade fática é diversa, senão vejamos: 

Conforme notificação juntada às fls. 29, as 

operações dos dias 10/05/2011, 11/05 / 2011, 15/05/2011, 

16/05/2011 e 18 / 05/2011, contestadas pelo cliente  

, de fato não tiveram fundamento econômico. Nada 

de novo traz o relato, pois após a execução da "ordem do 

cliente" foi verificado o erro pelo o AAI, que deveria 

realizar a venda para um cliente e a compra para outro. 

A bem da verdade, o procedimento açodado do AAI 

fê-lo tomar alhos por bugalhos. Envolveu indevidamente nas 

operações day-trades quem, nem mesmo remotamente, tem algo 

a ver com as ordens de compra e venda. Um verdadeiro erro 

humano, perpetrado pela paixão da juventude de quem se 

deixa envolver pelos brilhos do "mercado financeiro". 

Toda via, à época dos fatos, foram feitos todos 

os estornos das operações aqui impugnadas. Fato é que 

encontrou o erro operacional e diante dele foram tomadas as 

medidas cabíveis à um homem probo e de boa fé, com o fim de 

reestabelecer o status original, isto é, NO MESMO MÊS 

(03/2011), FORAM ESTORNADOS TODOS OS VALORES DE COMISSÃO 

DOS PAGAMENTOS AO AAI. 
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Oportuno lembrar que o AAI operava sob a 

supervisão da UM Investimento SA., única responsável pela 

movimentação 

estornos, etc) 

financeira (recebimentos, pagamentos, 

Isto significa dizer que, não obstante o AAI 

opere no mercado, ele não tem a capacidade de se apropriar 

de nenhum va lor, pois eles são gerenciados exclusivamente 

pela corretora. 

Tanto isso é verdade que a Corretora Um 

Investimento SA., outorga uma carta de responsabilidade ao 

AAI, com o seguinte texto: 

"Stefan, 

Não obstante, sobre o caso do cliente  o qual vc 

atendeu por alguns anos e estamos respondendo alguns 

questionamentos sobre o caso, também contamos com seu auxilio no 

que diz respeito às suas responsabilidades. Pontuo isso, uma vez que 

o problema atual foi ocasionado por uma operação realizada por 

você sem fundamento econômico, MAS SABEMOS QUE VC 

NÃO BENEFICIADO PELA RECEITA FINANCEIRA. Sendo 

assim, caso tenhamos que ressarcir essa receita ao cliente, mesmo 

que corrigida, o ônus não será estendido a você. 

Outros possíveis ônus serão direcionados a cada responsáveL 

Ficamos no aguardo da minuta assinada. 

 

 

Um Investimento." 
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Fato é que os atos do AAI Stefan, não causaram 

prejuízos ao Sr. . A uma, porque as posições foram 

adquiridas e vendidas com o mesmo valor; a duas, porque as 

comissões e emolumentos foram estornados do pagamento do 

AAI, sendo assim, ele não se beneficiou de um único centavo 

provenientes dessas operações. 

Diante disso, se houve prejuízo ao Sr. , 

quem causou foi a corretora, quem deveria realizar o devido 

crédito das comissões na conta do cliente na corretora. 

POR FIM O VALOR NÃO CORRESPONDE A RECLAMAÇÃO DO CLIENTE EM 

RELAÇÃO AO AAI 

As operações sem fundamento econômico aqui 

impugnadas gerariam a comissão total de R$ 48.917,68, que 

por sua vez geraria uma comissão ao AAI de R$ 24.458,84, e 

não o valor de R$ 70.912,76 como consta às fls. 19. 

Por derradeiro, caso Vs. Sas., não entendam 

suficientes os argumentos, para determinar o arquivamento 

da presente reclamação contra o AAI Stefan, trazemos a 

baila os "Critérios para Julgamento" que norteiam este Órgão: 

Capítulo IV 

Dos Critérios para Julgamento 

Artigo 35 - Na aplicação das penalidades, serão devidamente 

considerados pelo Diretor de Autorregulação, pela Turma e pelo 

Pleno o arrependimento eficaz, o reconhecimento posterior do 

erro ou a circunstância de qualquer acusado, espontaneamente, 

confessar a prática das irregularidades ou prestar informações 

adicionais sobre os atos e fatos já apurados. (g.n.) 
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Neste sentido lembramos que o Sr. Stefan Maluf 

Darakdj ian tomou o cuidado e a diligência que todo homem 

ativo e probo costuma empregar na administração dos seus 

próprios negócios, reconhecendo o erro e estornando todo o 

valor da comissão que não lhe era dev ida e evitando que 

suas atitudes gerassem prejuízos ao Sr. , com o 

único fim de reestabelecer o estado quo ante. 

Diante do exposto, requer seja julgada 

improcedente a presente reclamação em relação ao ora 

impugnante, como medida da mais lídima justiça. 

Termos em que, 
Pede DEFERIMENTO. 
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