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SOCIE DADE D E ADVOG ADOS 

BSM BM&F BOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS. 

Rua XV de Novembro, 275 , 6° andar , 

CEP 01013-001 - São Paulo , SP . 

Ilmos. Srs. 

Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulamentação 

Luiz Felipe Amaral Calabró 

Superintendente Jurídico 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO 34 / 2016 

Ref.: OF/BSM/SJUR/PAD-0151 / 2018 

STEFAN MALUF DARAKDJIAN, já qualificado , por seu 

advogado, nos autos do processo em epígrafe , vem, «: 

respeitosamente, à presença de V.Sa ., apresentar sua DEFESA, ~ 
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pelas razões de fato e de direito que passa a expor . ~ 
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Apresentada a defesa e processada a reclamaçã .. .., 
' ...... 

veio a "DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DA 
.,. .... 

BSM 
..... 

SUPERVISÃO DE MERCADOS REALIZADA EM 26.10. 2017" , na qual__. 

restou demonstrado e esclarecida a realidade fática , o que 

culminou na nova classificação jurídica dos fatos para 

apuração de possível violação aos artigos 15 , incisos I e II 

e 17 da Instrução CVM no 434/2006 . 

Assim para que não reste repetitiva estas razões 

apenas apontamos os fatos relevant es , a saber : 

1) À época foram feitos todos os estornos das 

operações aqui impugnadas. 
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2) A Corretora Um Investimento S/A. , outorga uma 

carta de responsabilidade ao AAI 1 • 

3) O Sr. Stefan identificou o erro operacional 

e imediatamente tomou toda as medidas 

cabíveis , com o fim de reestabelecer o status 

original. 

4) O Sr. Stefan não causou prejuízo , pois as 

posições foram adquiridas e vendidas com o 

mesmo valor e as comissões e emolumentos 

foram estornados do pagamento do AAI. 

Neste sentido lembramos que o Sr. Stefan Maluf 

Darakdjian 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 todos os valores 

das comissões que não lhe eram devidas e afim de que suas 

atitudes gerassem prejuízos ao Sr . , o que faz prova 

o anexo e-mail da corretora. 

Nesses termos o Sr. Stefan merece ser absolvido 

das acusações que lhe foi imposta . 

Diante do princípio da eventualidade , caso V . 

Sas. entendam ser o Sr. Stefan culpado , requer seja aplicado 

a pena mínima diante de sua primariedade, seus bons 

antecedentes, as   que envolveram a 

1 "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 auxiho no que diz respeito às suas 
responsabilidades. Pontuo isso, uma vez que o problema atus.J. foi ocasionado por uma op~~ção realizada por você 
sem fundamento econômico, MAS SABEMOS QUE VC NAO 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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relação e de suas condutas visaram reparar o erro , n os t e rmos 

do Art. 35 do Regulamento Processual da BSM . 

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.) 

Diante do exposto , reitera os termos da defesa 

anterior e requer seja julgada improcedente a p resente 

reclamação nos termos acima exposto , como med ida da ma i s 

lídima justiça . 

Termos em que , 
Pede DEFERIMENTO . 

São Paulo , 22 de maio de 2018 . 
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