
BSM- BM&FBOVESPA- SUPERVISÃO DE MERCADOS 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR MARCOS JOSÉ RODRIGUES TORRES, DIRETOR DE 

AUTORREGULAÇÃO 

BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ , com sede em 

 por seu procurador, em 

atenção aos termos do Parecer de fls. 470/528, vem apresentar manifestação 

contrária aos termos daquele documento na conformidade das razões a seguir 

aduzidas. 

I. ACUSAÇÃO SOBRE A CORRETORA REFERENDADA NO PARECER JURÍDICO 

Em 23.2.2018 a Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio ("Banrisul Corretora" 

ou "Corretora"} recepcionou o Oficio OF/BSM/SJUR/PAD-0058/2018 de 15.2.2018 que 

encaminhava anexo Parecer da Superintendência Jurídica de 15.2.2018 {"PJ da Diretoria de 

Autorregulação" ou "Parecer Jurídico"), fls. 470/553, a respeito das razões de defesa 

apresentadas por esta instituição em relação à acusação a ela imputada no âmbito deste 

Processo Administrativo Ordinário N° 39/2016 (PAD 39/2016). Acusação materializada por meio 

do Termo de Acusação de 3.3.2017, firmado exclusivamente pelo Diretor de Autorregulação da 

BSM ("TA do Diretor de Autorregulação"), fls. 01/72, com base no Relatório de Auditoria 56/2017 

de 10.3.2017 rRelatório 56/2017"), fls. 22/30. 

O item 4 do referido P J da Diretoria de Autorregulação apresenta a única e exclusiva acusação 

formulada em relação à Banrisul Corretora no PAO 39/2016 e, ao longo do seu texto, apesar de 

um pequeno ajuste, ratifica a afirmativa firmada por seu superior hierárquico noTA do Diretor de ___p 
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a4. A Corretora, na qualidade de administradora e intermediadora das 
operações em nome do Clube, ao não imped;r a realização de 
operações fraudulentas com prática de churning, durante o 
período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2013, deixou de cumprir 
com seu dever de diligência e lealdade, conforme disposto no 
parágrafo único do artigo 4° da Instrução CVM n° 387, de 28 de abril 
de 2003 ("ICVM 387"), durante o período de 1°.1.2011 a 1°.4.2012, e 
no artigo 30 da Instrução CVM n. 0 505, de 27 de setembro de 2011 
("ICVM 505'}, durante o período de 2.4.2012 a 18.2.2013" (grifo 
nosso). 

11. DEFESA DE MÉRITO DA CORRETORA DESCONSIDERADA NO PARECER JURÍDICO 

Neste sentido resta destacar que, dentro do PAD 39/2016 a acusação sobre a Corretora não é 

a de ter praticado ou concorrido para a prática da fraude. Esta acusação recai sobre a outra parte 

defendente, BRS AAI e seus Sócios. Como vimos, em tennos objetivo, a acusação em face da 

Banrisul Corretora é outra. É a de não ter identificado o churning cometido por outrem. Pois só a 

partir daí poderia impedir as operações supostamente fraudulentas. 

Na época dos fatos a Corretora, por meio dos filtros usuais e ordinários, não diagnosticou que 

tais operações poderiam ser fraudulentas e não há nenhum elemento no PAD 39/2016 que 

comprove o contrário. Assim, não poderia impedir a sua realização e, consequentemente, é 

incorreto considerar seu não agir como falta de diligência e lealdade. Além disso, cabe destacar 

que o seu não saber, se eram ou não fraudulentas tais operações, não era desídia como dá a 

entender o Parecer Jurídico da Diretoria de Autorregulação, mas sim impossibilidade fática e 

técnica para a caracterização da suposta fraude. 

A acusação, ratificada no PJ da Diretoria de Autorregulação, indica que a Corretora poderia 

identificar a existência da irregularidade se tivesse utilizado a metodologia de caracterização do 

churning, empregada no Relatório 56/2017. Neste sentido, a acusação induz que a Corretora 

deveria ter caracterizado a fraude e impedir as operações, ao constatar os três elementos a 

seguir indicados: 

a) a captura da conta do Clube pela BRS Ml e seus Sócios que segundo o PJ da Diretoria 

de Autorregulação estaria comprovada exclusivamente pela ausência de ordens, para 

111.171 negócios, ao longo do período compreendido entre os meses de fevereiro de 2012 

a fevereiro de 2013; _'-- VI / 
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b) os elevados/excessivos valores para os índices de turnover ratio e cost equíty ratio de 

277 e 92,08%, respectivamente, apurados de forma não anualizados e agregando os dados 

das operações realizadas ao longo de todo o período de dois anos, de fev. 2011 a fev. 2013; 

c) a depreciação do patrimônio líquido do Clube em decorrência da corretagem paga nas 

operações, correspondente a 3,8%, que estaria comprovado pelo fato de que o resultado 

líquido das operações realizadas de fev. 2011 a fev. 2013, de R$ 270.762,30, apurado no PJ 

da Diretoria de Autorregulação, seria inferior ao valor nominal do Patrimônio Líquido inicial, 

em 28.1.2011, de R$ 283.043,93. 

Acontece que tal metodologia, composta destes três elementos, para caracterização do chuming 

inexistia na época dos fatos. Na realidade inexistia qualquer metodologia para que uma corretora. 

pudesse caracterizar que um terceiro estava praticando churning. 

A Banrisul Corretora integra o caderno procedimental por não ter realizado controle que 

identificasse a ocorrência de ilícito e, consequentemeníe, adotado providências para evitar sua 

consecução. Todavia, para correta apreciação do caso, as novas tecnologias e os novos 

métodos elaborados e aprimorados pela BSM, nos anos posteriores, não podem servir para 

infligir penalidade à Corretora, visto que esses parâmetros de análise não estavam disponíveis 

na época. Não eram utilizados pela BSM e nem pelos demais instituições do mercado. É 

importante lembrar que a BSM, analisando as operações em período próximo aos fatos, atestou 

que não identificou falta de lealdade da Corretora para com os cotistas do Clube de 

Investimentos. 

A) Da ausência de indícios de fraude 

A Corretora reitera o aduzido na sua Defesa (fls. 144/449) de que a ocorrência de chuming só 

foi identificada no ano de 2017 pela BSM após esta refazer mais de uma vez seus cálculos, todos 

impugnados pela Banrisul Corretora. 

Neste sentido, refere-se que não se verifica no PJ da Diretoria de Autorregulação, no TA do 

Diretor de Autorregulação ou mesmo em qualquer outra parte do PAD 39/2016 a existência de 

procedimento,-índice, cálculo ou métrica, definido em norma, que a Corretora tenha deixado de 

aplicar, em cumprimento de seu dever e que caracterizariam a existência de chuming junto ao 
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Especificamente quanto à captura da conta a Corretora demonstrou que a falha operacional da 

falta de ordens não caracterizava tal captura, visto que entre outros fatos comprovados 

materialmente, destaca-se que os gestores do  atestaram conhecer as operações, ao 

chancelarem todos os negócios realizados no período, conforme documento apresentado pela 

Banrisul Corretora (Anexo 8 - fls. 307/331). Destarte, todos os 111.171 negócios foram 

ratificados, não persistindo irregularidade no item. 

Quanto à identificação do giro excessivo e do elevado custo ao investidor- outro elemento, 

que segundo o Relatório 56/2017 seria necessário para, em conjunto com a captura da conta e 

a depreciação do patrimônio pelo custo da corretagem caracterizar o churning, - é necessário 

simplesmente lembrar que) ao contrário do que induz os itens 92 e 93 do PJ da Diretoria de 

Autorregulação, não existia e não existe, até os dias de hoje, qualquer dispositivo normativo que 

determina o dever de a Banrisul Corretora, ou qualquer outra corretora, de calcular índices como 

os indicados tumover ratio e/ou cost equify ratio. Reafirmamos não existe item normativo que 

defina a fórmula para cada um desses índices, como fazem crer os itens 92 e 93 do PJ da 

Diretoria de Autorregulação, e muito menos que definam os parâmetros para cada um destes 

índices a partir dos quais poderia se considerar como característica ou mesmo indício de 

chuming. 

Por fim, quanto ao terceiro elemento utilizado pelo Relatório 56/2017, para enfim caracterizar o 

chuming - depreciação do patrimônio pelo custo de corretagem - cabe mencionar que não 

existem normativos que o aponte como critério de apuração desta forma e muito menos que 

demonstre como realizar o seu controvertido cálculo. Na tentativa da BSM de caracterizar o 

churning, junto ao , tal elemento só apareceu em 2017, nas páginas do Relatório 

56/2017, conforme lembrou o item 67 do PJ da Diretoria de Autorregulação (fi. 493). 

Neste sentido cabe ressaltar que, conforme fora alertado pela Corretora, em sua Defesa, a 

diferença entre as conclusões dos Relatórios anexos ao TA do Diretor de Autorregulação 

(Relatório 297/2015 e 56/2017) comprova a ausência de metodologia, na época dos fatos, para 

caracterização do churníng. 

Este fato é constatado da análise do Relatório 297/2015, eis que, a partir da metodologia que 

dispunha já naquele ano de 2015, a conclusão do mesmo foi apenas de que existiam "indícios". 

Percebe-se, portanto que a situação, se ocorreu, era de difícil constatação, sendo que havi 

outros indícios como referido, que apontavam para a não o~rrênçi~~chu~n· g 
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B) A ausência de ordens não era elemento suficiente para caracterizar o churning e a 
partir disto interromper as operações 

A Corretora diligentemente observou o conjunto dos indícios, os quais afastavam a ocorrência 

da fraude. Prosseguindo, o Relatório 56/2017 só conseguiu concluir que "houve" churning, nas 

operações do , quando caracterizou. em conjunto e de forma indissociável, os três 

elementos abaixo indicados, confonne consta em sua conclusão (fl. 27}: 

(I} a captura da conta do Clube pela BRS AAI e seus Sócios; 

(11) os elevados/excessivos valores para os índices de tumover ratio e cost equíty ratio; 

(I li) a depreciação do patrimônio líquido do Clube em decorrência da corretagem. 

Quanto ao item 11, a Corretora demonstrou materialmente que apesar da ausência das ordens 

referentes às operações em análise havia, paralelamente, informações que atestavam que os 

sucessivos gestores do Clube estavam cientes das operações demandadas à Corretora. Ora, se 

os gestores estariam cientes das operações não havia, para a Corretora, na época dos fatos. 

materialidade suficiente para atestar a captura da conta do Clube pela BRS AAI e seus Sócios. 

Na instrução da referida Defesa a Corretora retomou documentos existentes sobe o assunto e 

identificou que, conforme divulgado pela própria BSM, tal conceito tem amparo em farta 

jurisdição firmada nos Estados Unidos. Ou seja, ao contrário do Parecer Jurídico- que ignorou 

o argumento/conceito trazido pela Corretora e inovou, sem apresentar embasamento técnico ou 

normativo, ao criar conceito no qual, "ausência de ordens = captura da conta"- a defesa da 

Corretora apresentou base técnica para sua argumentação de ausência de ordens não 

necessariamente representa captura da conta. Neste sentido ver texto divulgado pela BSM, que 

foi reproduzido na Defesa apresentada pela Corretora (fl. 192}: 

"Essa questão é fundamental pois, nos Estados Unidos, a jurisdição é 
faria no sentido de prover o entendimento de que não pode haver 
alegação de churning por parte de um investidor que possuía o 
controle de sua conta ou tinha conhecimento das transações 
efetuadas e seria capaz de entender suas consequências. " 

Cabe reprisar que a Defesa apresentou, e foram sumariamente desconsiderados pelo Parecer 

Jurídico, documentos que indicavam a ela Corretora que durante a execução das operações os 

Gestores do Clube tinham conhecimento das transações efetuadas ou estavam, no mínimo, 

cientes das operações então realizadas. Tais fatos. eram para a Corretora e, a I z 



literatura descoberta recentemente por nós, elementos contrários a uma eventual caracterização 

de captura do Clube por terceiros. 

Sobre alguns destes fatos trazemos algumas considerações abaixo indicadas. 

A Banrisul Corretora observava o fato de que mais de um quinto das operações terem sido 

comandadas diretamente pelo gestor, através de homebroker, acessado com senha particular 

e intransferlvel. Assim, havendo operações comandadas pelo Gestor logicamente não há o que 

se falar em captura da conta por terceiros. E os dados comprobatórios disto constam no próprio 

Relatório 56/2017, conforme já havia sido demonstrado pela Defesa da Corretora: 

"Ainda, é necessário lembrar que. durante o período analisado havia 
realização direta de operações junto a corretora por parte do gestor. 

O alegado no parágrafo anterior é comprovado através da tabela 
constante no item 8.1 do RA 56117 (fi. 24 do PAD 39/16). Nela há a 
explicitação de que mais de um quinto de todos os negócios foram 
realizados por meio de sessão destinada a cliente final. Como deixa 
claro o texto subsequenfe à referida tabela, no mesmo período em que 
ocorreram as ordens repassadas pela BRS AAI houve também nada 
menos que 30.083 negócios realizados por meio de sessão (DMA), 
destinada a cliente final. '' (fl. 188) 

A Corretora observava também que as ordens firmadas pelo Gestor se referiam a operações 

com características semelhantes às que eram repassadas através da BRS AAI e seus 

Sócios. Esta análise foi demonstrada na defesa da Corretora, fls. 188/189. Resta afastada, 

portanto, a alegação de que a ausência de ordens para 111.171 negócios representaria a captura 

da conta. 

Adicionalmente, menciona-se a data de '15.06.2011, quando o gestor foi convocado a se 

manifestar sobre as operações realizadas através da BRS Ml. Na ocasião, não houve 

contrariedade ou manifestação de desconhecimento sobre as operações. Refere-se que a 

pauta da reunião era específica sobre as características de tais negócios, restando todos 

corroborados. 

Em 21 .11 .2011 houve nova reunião com o Gestor sobre as operações do Clube, 

recepcionadas pela Corretora através da BRS Ml. Segundo documento firmado por quairo 

funcionários da Corretora, tal reunião deveria ser e foi realizada com a presença do então Gestor 

do Clube visto que era ele o responsável pela totalidade das operações encaminhadas à 

Corretora até então (Anexo 13- Declaração de 18.5.2017- fls. 346/348). 
~ 
~ 



E, no último mês de 2011, em Assembleia de Cotistas, a Corretora não recebeu 

manifestação de que as operações repassadas pela BRS AAI não seriam emanadas do 

Gestor. A Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Clube realizada em 

14.12.2011, contou com a presença e foi firmada pelo Gestor que então saía da gestão e pelo 

Gestor que, a partir de então, assumia tal responsabilidade (Anexo i4- Ata da Assembleia de 

Cotistas de 14.1.2.2011 -fls. 349/353}. 

A Corretora, através do seu agir, com diligência e lealdade, entendeu haver elementos que 

indicavam conhecimento e concordância do gestor com as operações. Assim, não havia 

como caracterizar a alegada captura da conta do clube por um terceiro. 

Outro fato aduzido pela Banrisul Corretora em sua defesa, foi que a BRS AAI, inúmeras vezes, 

renunciou à receita das operações (vide anexo 6, fls. 266/304), que segundo a acusação 

foram por eles comandadas a fim de obter a receita de corretagem. Assim, os potenciais 

beneficiários, com a suposta captura da conta, estariam abrindo mão de receita decorrente da 

utilização deste poder. Aqui cabe um esclarecimento adicional. Diferente do afirmado no item 

117 do Parecer Jurídico da Diretoria de Autorregulação a Corretora comprovou sim que 

ocorreram tais descontos ao apresentar no Anexo 7 {fls. 305/306) de sua Defesa relatório emitido 

pelo Sínacor, sistema da própria Bolsa, onde o desconto total de '71,2323%", foi explicitado ao 

final da quarta coluna daquela tabela. 

Além disso, ao contrário do alegado no item 93 do Parecer Jurídico a Banrisul Corretora ao 

verificar o giro da carteira e o consequente volume de corretagem gerados não poderia 

afirmar que havia captura da conta do Clube. Visto que no seu conjunto (volume e papeis 

escolhidos) as operações do Clube estavam em acordo com o perfil de investimento 

definido no Estatuto do . Ou seja, conforme mencionado pela Defesa o perfil 

arrojado, da gestão de investimentos do Clube- definido em seu estatuto- suportava a realização 

continuada de operações e a consequente geração de corretagem. Assim, não havia 

anormalidade a ser detectada. Portanto, o giro da carteira e a consequente corretagem gerada 

não eram elementos capazes de indicar a captura da sua conta pela BRS AAI. Para corroborar 

tal argumento cabe lembrar que a defesa da Corretora demonstrou que não era apenas ela que 

percebia que o conjunto das operações do  estavam em acordo com o seu próprio 

perfil de investimento traçado estatutariamente e que, portanto, não indic vam a existência de 

irregularidade. Conforme citação reproduzida pela Corretora em sua De 
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desconsiderada pelo Parecer Jurídico da Diretoria de Autorregulação, a BSM declarou, ainda em 

2013, que: 

"Analisamos as operações realizadas em nome do Clube de 
Investimentos  no período de janeiro de 2011 a julho de 
2013 e verificamos que estavam de acordo com o definido no 
estatuto social do clube e dentro dos limites estabelecidos pelas 
legislações em vigor à época das operações" (grifo nosso}. (Citação 
reproduzida na fl. 184). 

E, finalmente, aduz-se que quando a BRS AAI sofreu auditoria direta do órgão 

autorregulador, a BSM, em 9 de maio de 2012, portanto em pleno período analisado, não 

verificou qualquer erro cometido por aquela instituição. A constatação de que um terceiro, no 

caso a própria BSM, não conseguiu, na época dos fatos, identificar a captura da conta do Clube 

em inspeção específica sobre a BRS AAI, reforça a impossibilidade de a Corretora, na época 

dos fatos, caracterizar a fraude e interromper as operações. De novo o Parecer Jurídico ignorou 

tal auditoria que na Defesa da Corretora foi apresentada (fl. 201} e comprovada (Anexo 18- fls. 

365/371). 

Adicionalmente, e não menos importante, a ausência de definição normativa para a adoção de 

metodologia de identificação de prática de chuming por terceiros e, anteriormente, a inexistência 

de metodologia consolidada para tal propósito, não permitiram a BSM e a agora acusada 

Corretora identificarem, na época dos fatos, a suposta fraude. 

A concatenação dos fatos, operações realizadas e documentos originados revelam que a 

Banrisul Corretora, diversamente da imputação que lhe recai sobre os ombros, atuou dentro da 

esfera da absoluta consonância aos ditames das Instruções que regulamentam o setor, 

emprestando valor à máxima normativa relacionada ao dever de diligência e lealdade. 

111. DA PRESCRIÇÃO 

A rigor, o instituto da prescrição alcança a pretensão punitiva do órgão regulador em período 

substancial àquele que foi alvo das verificações. 

Os argumentos contidos no Processo Administrativo relativamente à Banrisul Corretora dizem 

com eventual inobservância do dever de díligência e lealdade, tal como revela o item 6 do libelo 

inaugural (fl. 03) 

Como intermediadora das operações em nome do Clube, d ·xo~ de 
cumprir com seu dever de diligência e ~ealdS:e: seu~/i nt ', na 
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medida em que não impediu a realização de operações fraudulentas 
durante o Período. Assim, a Corretora infringiu o disposto no parágrafo 
único do artigo 4o da Instrução CVM no 38712003 ("ICVM 38r), 
durante o período de 1°.1.2011 a 1 °.4.2012, e o artigo 306 da 
Instrução CVM no 50512011 ("ICVM505"), durante o período de 
2.4.2012 a 18.2.2013. 

Em plano inicial, combate-se firmemente o entendimento do organismo investigador 

relativamente à aplicação do preceito do artigo 205 do Civil a revelar que o prazo prescricional 

seria decenário. 

Tratando-se de Processo Administrativo Sancionador decorrente de fatos e operações sob a 

égide da Comissão de Valores Mobiliários- CVM, do qual o BSM é longa manus para efeito de 

investigar, processare julgar, não tem o prazo estabelecido no Código Civil, artigo 205 (10 anos) 

como intervalo de tempo para estabelecer a prescrição. 

A BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (BSM) ainda que seja definida como pessoa jurídica 

de direito privado tem como matéria e ferramenta de trabalho operações (no que interessa 

exclusivamente a este caderno procedimental) que estão sob a égide da Comissão de Valores 

Mobiliários (entidade autárquica em regime especial. vinculada ao Ministério da Fazenda, com 

personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, 

ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e 

autonomia financeira e orçamentária), conforme redação dada pela Lei n° 10.411, de 26 de 

fevereiro de 2002, integrando, consequentemente, a Administração Pública indireta1. 

Em vista disso, mesmo situando-se a entidade investigativa/processante na esfera do direito 

privado, ainda assim, em razão da matéria, tem o dever de se limitar aos limites do direito 

administrativo para os fins colimados no processo administrativo sancionador. Tendo por base 

legal o Direito Sancionador como norte de suas investidas, e na esteira do entendimento de 

Guillerrno Jorge Yacobucci, este, diferentemente do Direito Penal Clássico, compreende "um 

direito de infeNenção cujas características seriam de ordem sancionadora, porém se 

desenvolvendo em uma moldura de tipo administrativo, carente de muitas exigências e garantias 

do direito penal tradicionaf'. 

1 Lei 9.87311999: Art. !~Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal. direta e indireta. 
no exercício do poder de polícia. objetivando apurar infracão à legislação em vigor. contados da data da prática do 

-ª1Q ou. no caso de infraçiio pennanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. V( 
c · 

... 
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Citado pelo eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Vicente Cernicchiaro, Helly 

Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro", 1989, 15a ed., ed. RT, pág. 577) assim define 

a finalidade e alcance do instituto da prescrição: 

A prescrição administrativa opera a preclusão da oportunidade de 
atuação do Poder Público sobre a matéria sujeita à sua apreciação 
( ... ). O instituto da prescrição administrativa encontra justificativa na 
necessidade de estabilização das relações entre o administrado e a 
Administração e entre esta e seus servidores. Transcorrido o prazo 
prescricional fica a Administração, o administrado ou o servidor 
impedido de praticar o ato prescrito, sendo inoperante o 
extemporâneo. 

A prescritibilidade está prevista na Constituição Federal em seu art. 37, parágrafo 5°: A lei 

e.stabelecerà os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou 

não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 

Historicamente, no que diz respeito à legislação relativa ao mercado de valores mobiliários (Lei 

6.385, de 7 de dezembro de 1976), até o advento da Lei 9.873/1999, houve uma omissão na 

previsão da mesma. 

A Lei n° 6.385/1976, que dispôs sobre o mercado de valores mobiliários e criou a Comissão de 

Valores Mobiliários, !imitou-se a listar as penalidades pass!veis de serem aplicadas pela 

autarquia aos infratores das normas que regulam o funcionamento do mercado de valores 

mobiliários, omitindo-se, no entanto, quanto à prescrição da aplicação das penas cabíveis. 

T ai omissão deu azo a uma intensa polêmica acerca da prescritibilídade ou imprescritibilidade 

da atividade punitiva da Comissão de Vaiare Mobiliários - CVM, bem como em relação ao prazo 

prescricional a ser adotado. 

No intervalo compreendido até a edição da Lei 9.873/1999, para colmatar essa lacuna, recorreu

se a uma lei análoga, conforme o estabelecido no artigo 4° da Lei de Introdução ao Código Civil 

(quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito), quando se aplicou os preceitos da Lei 6838/1980, cujo prazo 

prescricional lá estabelecido era de cinco {5) anos, conforme artigo 1 o daquele vetusto 

regramento. 



outros dados e elementos que se convertam em prova {sentido amplo), não se divisa outro tempo 

recomendado aos interessados que não seja de cinco (5) anos. 

Trata-se de uma demonstração inequívoca do respeito às regras administrativas respeitante ao 

prazo legal de prescrição; contrario senso, por evidente que as orientações insulares não se 

limitariam a prever o prazo de cinco (5) anos para reserva de todo o aparato probatório das 

operações e sim dez (10) anos. 

Nesse compasso, não há dúvidas de que o processo administrativo aqui retratado deve observar 

para todos os fins os ditames do direito administrativo e, sem qualquer equívoco, seguir as regras 

e diretrizes a ele aplicáveis, especialmente os preceitos da Lei 9.873, de 23 de novembro de 

1999, cujo artigo 1 o define o prazo prescricional para exercício do jus puniendi da Administração, 

ainda que por meio de entidade privada a ela vinculada: 

Art. 1 o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração 
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, 
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data 
da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, 
do dia em que tiver cessado. 

A fruição do tempo aliada à estabilidade da relação jurídica é determinante para que todos os 

temas não suscitados dentro do lustro pretérito sejam acobertados pelos efeitos do instituto da 

prescrição. 

Nessa linha de raciocínio, com amparo na induvidosa aplicação do preceito da Lei 9.873/1999, 

estabelecendo a prescrição quinquenal para as atividades alvo do procedimento administrativo 

sancionador, de rigor que se revolva a matéria no sentido de se reconhecer a 

extemporaneidade da investigação e consequências sancionadoras sobre as operações 

ultimadas/investigadas no período compreendido entre 01 de janeiro de 2011 a 21 de 

março de 2012, sepultadas pela prescrição. 

Em decorrência, a aplicação da prescrição punitiva restou interrompida, nos termos do artigo 2°, 

I, da Lei 9.873/1999, pela notificação/citação da Banrisul Corretora, havida, conforme fl. 74, em 

21 de março de 2017. 

A} Da contagem do termo ínicial do prazo prescricional 

Diversamente do Código Civil revogado (1916), cujo artigo 178 nada mencionava acerca do início 

da contagem do prazo e simplesmente estabelecia os prazos de prescriçã 
...... 1 



patenteou-se entendimento que admitia como termo inicial da prescrição a data em que suraiu o 

legítimo interesse, emprestando valor à expressão (legitimo interesse) mormente o evidente 

caráter subjetivo, implantando dúvidas sobre o início da contagem do prazo prescricional. 

Com essa imprecisão legislativa, o causador da violação do direito poderia ser beneficiado com 

o prazo prescricional; se o início da contagem desse prazo fosse verificado a partir da lesão, ou 

poderia ser prejudicado, caso o início do prazo prescricional somente ocorresse a partir do 

conhecimento do fato pelo titular lesado. 

Visando espancar a dúvida reinante, o artigo 189 do Código Civil vigorante introduziu regra 

esclarecedora, definindo o momento inicial da prescrição: Violado o direito, nasce para o tftular 

a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. 

Conforme se depreende do dispositivo legal supracitado, pode-se afirmar que, com a 

violação do direito ou, em outras palavras, com a ocorrência da lesão, flui indelével o 

início da contagem do prazo prescricional. 

Embora se converta em novidade trazida pelo Código Civil quanto ao instituto da prescrição, 

evidenciou-se a materialização da expressa disposição acerca do início da contagem do prazo, 

tal qual interessa à elucidação da temática aqui proposta. 

Assim, a regra estabelecida no vigorante CCB (artigo 189) sedimentou o debate sobre o início 

da contagem do prazo prescricional, fazendo com que não haja mais dúvidas que poderiam 

beneficiar ou prejudicar uma das partes envolvidas na relação jurídica por questões de dias, 

entre a ocorrência da lesão e do conhecimento do fato. 

O próprio Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que somente a 

sindicância instaurada com carâter punitivo tem o condão de interromper o prazo prescricional, 

e não aquelas meramente investigatórias ou preparatórias de um processo disciplinar. 

A partir desse marco interruptivo da prescrição (notificação/citação da Banrisul Corretora, 

verificado em 21 de março de 2017)2, forçosamente desafia-se a verificação do denominado 

2 Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999. 
A rt. 2.<! Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:(Redação dada pela Lei n• I 1.941 de 2009 
1- pela notificação ou citaçl!io do indiciado ou acusado. inclusive por meio deeditai;<Redacão dada pela Le i n• 11.941. 
de 2009) 
11 - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato: 
111 - pela decisão condenatória recorrível: 
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expr~ssa _de tentativa de s lu ão cone· iatória n 
âmbito interno da administração pública federal. (Incluído pela Lei n° N .94 r. de 2009} 
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período imprescrffo, intervalo no qual as ações e omissões possam se converter em objeto de 

apreciação e análise investiqativafpunitiva. No caso presente, valendo-se da contagem do prazo 

de acordo com a redação do artigo 132 do Código Civil, no qual computam-se os prazos, excluído 

o dia do começo, e incluído o do vencimento {redação semelhante ao artigo 224, caput, do 

Código de Processo Civil}, identifica-se que a ação estatal deve limitar-se aos eventos/operações 

originados a partir de 21 de março de 2012. 

Esse entendimento restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso 

Especial825.915- MS, em 22 de abril de 2008, relator Ministro José Delgado, 1a Turma, assim 

ementado: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO. 

PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC. 

1. A contagem do prazo prescricíonal deve considerar o sistema 
adotado pelo CPC: não se conta o dia do início do seu curso e inclui
se o último. Em consequêncía: a contagem do prazo quinquenal faz
se por anos, contados do dia do início (considerando o dia útil 
seguinte) e o dia do mês correspondente do ano em que se findar. 

2. Ação distribuída em 1° de setembro de 2003. Ato apontado como 
ilícito consumado em 1° de setembro de 1988. Demora da citação por 
motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Não ocorrência da 
prescrição. 

3. Juros de mora e correção monetária que devem ser aplicados 
conforme os ditames do art. 406 do novo Código Civil. Precedentes: 
REsp n. 710.385, Primeira Turma, DJU de 14.12.2006, p. 255. 

4. Afastam-se do acórdão os juros de mora no percentual de 1% (um 
por cento) ao mês e o !PC. Aplica-se, somente, a taxa Selic 
(cumulação da correção monetária e juros). 

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar, 
unicamente, que a taxa Sefic seja aplicada, a partir da citação inicial, 
a fftufo de correção monetária e juros. 

Sendo assim, a conclusão que se apresenta possível e legal relaciona-se com o início da 

contagem do prazo prescricional a partir da lesão do direito, preservando-se incólume o critério 

objetivista, em respeito ao que legalmente resta estabelecido na norma. primando, como regra 

geral, a partir da lesão, nos termos do artigo 189 do Código Civil de 2002, estabelecendo·se a 

aplicação da prescrição no caso concreto, de acordo : : nncípios da :~:rnça jurídica e 
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da boa-fé objetiva, restando assim declarada a extinção da punibilidade sobre as operações 

levadas a efeito no periodo compreendido entre 1.1.2011 a 21 de março de 2012. 

B) Da necessária revisão dos elementos à configuração/caracterização do churning e 

para a configuração da eventual falta de diligência e lealdade. 

A matéria relacionada ao instituto da prescrição, limitando a ação estatal fiscalizadora no período 

compreendido entre 21 de março de 2012 até 18.2.2013, tem o condão de estabelecer a 

necessidade de retificação dos elementos caracterizadores do churning, entre eles os 

cálculos elaborados na demonstração da prática lesiva, supostamente, prevista no item I 

da Instrução Normativa no 8, da Comissão de Valores Mobiliários- CVM, de 8 de outubro 

de 19793. 

Os parâmetros levados a efeito na equação realizada pelas verificações especiais da BSM, junto 

aos arquivos e documentos da Banrisul Corretora, consideraram todo o período havido entre 

1.1.2011 a 18.2.2013. 

Conquanto - por força da extinção da pretensão punitiva decorrente da prescrição incidente 

sobre largo período - os cálculos devam ser revisados e estabelecidos novos demonstrativos 

para atestar a ocorrência da fraude que lastreia o argumento investigativo (chuming). 

imprescindível o sobrestamento do presente processo administrativo ordinário e sua respectiva 

baixa para diligências para viabilizar a realização desse novo elemento envolvendo não só o 

cálculo matemático dos índices como também a caracterização da captura da conta e a 

constatação da depreciação do patrimônio em decorrência dos custos de corretagem. 

Corolário lógico decorre da constatação da aplicação do instituto da prescrição sobre todas 

aquelas operações que foram ultimadas/realizadas no período prescritivo. Não havendo como 

revolver aqueles elementos como base para formação do convencimento e demonstração 

inequívoca da fraude, somente os dados registrados dentro do período passível de investigação 

'lNSTRUÇÃO CVM N° 8, DE 08 DE OUTUBRO DE 1979. 
O COLEGIADO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS toma público que, em sessão realizada neSta 
data. e de acordo com o disposto nos artigos 4°. V e VIl e 18, 11 c da LEI N° 6.385: de 7 de dezembro de 1976, 
RESOLVEU: 
I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas. aos intennediários e aos demais participantes 
do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 
mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fTaudulentas e o uso de práticas não eqúitativas. 
1 I -Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: 
c) operação fraudulenta_ no mercado de valores ~obiliários, aquela em que ~e. u_tilize ardil~ift~io ct;stinado a 
induzir ou manter tercenos em erro, com a finalidade de se obter vantagem tltctta de nature P. nmoma ara as 
partes na operação, para o intermediário ou para terceiros: ' 
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e não alcançado pela prescrição poderão servir de lastro à determinação dos elementos para 

caracterização da prática de chuming. 

IV. DA NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMO SUPORTE FÁTICO 

Já ao tempo em que se processou a defesa preliminar da Banrisul Corretora, especialmente a 

partir da fi. 151, restaram delineadas razões bastantes para revelar o excesso praticado pela 

entidade auditora/investigativa quando inseriu intervalos de tempo4 para avaliação e análise da 

ocorrência de fraude sem que houvesse havido qualquer negócio com o Clube de Investimento. 

Diante dessa constatação, a Banrisul Corretora sustentou a falta de materialidade e consequente 

impropriedade do Termo de Acusação na consideração desses períodos para efeito de 

vislumbrar a ocorrência de fraude. 

A BSM Supervisão de Mercados desprezou o argumento jurídico válido e consistente e insistiu 

que a potencial detenção de poder de comando da carteira do Clube pela BRS AAI e seus Sócios, 

para realização de negócios, foi o quanto bastou para a materialização da potencialidade lesiva 

(Item 30 do Parecer Jurldico da Diretoria de Autorregulação, fl. 482). 

Ainda que se respeite imensamente o entendimento da entidade investigativa, trata-se de 

premissa equivocada, a revelar conclusão desastrosa sob ponto de vista jurídico stricto senso. 

Todo ato ilícito relativo pressupõe, como suporte fático, a existência de uma relação jurídica entre 

o que descumpriu as obrigações que são conteúdo dela, relação, e aquele que sofreu os danos 

do descumprimento (conforme Marcos Bernardes de Mello, Teoria do Fato Jurídico (Plano da 

Existência), Editora Saraiva, 78 edição, 1995, pág. 41). 

Em decorrência, passa-se a exigir a idoneidade do objeto: ainda nas considerações sobre o 

objeto da relação negociai, temos que, além de lícito, deve ser ele idôneo, ou seja, passível de 

figurar como centro de uma relação jurídica e irradiar efeitos. Assim, o objeto cuja prestação 

tenha sido condicionada à ocorrência de movimento por parte dos contratados, não sobrevirá 

qualquer efeito em decorrência da inexistência de qualquer comando. 

• OJ.0/.2011 a 30.11.2011 e 20. J 1.2012 a 18.2.2013 
"\.. 
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Embora o contrato firmado entre a Banrisul Corretora e o Clube de Investimento não tenha se 

mostrado inválido, essa relação negociai- per si- não foi o objeto da investigação da BSM, mas 

as operações havidas entre as altas partes contratantes. 

No período em que não houve operações, por certo que não se pode pretender infligir qualquer 

responsabilidade à Banrisul Corretora, na medida em que a eventual potencialidade ofensiva 

não integra o núcleo dos elementos investigados. 

Não podem as probabilidades - para o caso investigado - relativamente a operações que não 

foram realizadas serem havidas como acontecimentos concretos, pois não revelam a existência 

do fato jurídico ou de efeito jurídico. 

Na medida em que o argumento constante na fl. 483, item 31, já empreste valor às razões 

suscitadas pela Banrisul Corretora, tende -por fim - a desmerecer informando que mesmo que 

assim não fosse, caso fosse excluído esse período do cálculo, os indicadores não sofreriam 

mudanças significativas, patenteando-se, todavia, induvidosa atuação com caráter reflexivo de 

buscar a qualquer custo a inflição da Banrisul Corretora, prática que não se coaduna com a 

necessária lisura e assertividade. 

A entidade fiscalizadora tem o dever de atuar de modo consentãneo com a realidade dos fatos 

e apresentar a indicação dos pressupostos de fato e de direito de forma explícita, clara e 

congruente. 

Nas vezes em que a atuação privilegie a discricionariedade ao ponto de tergiversar sobre a 

motivação da acusação, como é o fato de incluir per!odos nos quais não houve operações, planta 

a semente da nulidade do procedimento administrativo, na medida em que estabelece profundo 

cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório assegurados à Banrisul Corretora 

constitucionalmente. 

Consequentemente, de rigor - ante o reconhecimento da ausência de materialidade como 

elemento norteador da acusação -que se processe a nulidade do procedimento administrativo 

ou, sucessivamente, que não sejam considerados para quaisquer finalidades os períodos nos 

quais não se constatou a ocorrência de operações. 

V. DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA POR PARTE DA BANRISUL 

CORRETORA 
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Segundo acusação contida neste PAD 39/2016 a Corretora, através de sua conduta omissa, 

terminou por materializar a infringência do Parágrafo Único do artigo 4° da Instrução CVM no 

387, no período de 1.1.2011 a 1.4.2012 e o artigo 30 da Instrução CVM no 505, no período de 

2.4.2012 a 18.2.2013, conforme item 30 do Termo de Acusação. 

Em que pese as conclusões ao tempo do Relatório de Auditoria elaborado em 2017, a Banrisul 

Corretora esteve constantemente sendo monitorada e investigada quanto aos métodos 

prudenciais e preventivos em relação aos seus negócios e intermediadores. 

Na ocasião em que as operações da BRS AAI foram avaliadas e auditadas, a própria BSM, ao 

desenvolver seu mister investigativo {item 70, fl. 494), concluiu não haver elementos que 

caracterizassem a prática de fraude, tendo comunicado expressamente à CVM sobre o 

arquivamento da auditoria. 

Portanto, a própria BSM não conseguiu caracterizar o churning em momento mais próximo dos 

fatos e desta forma, confirmou, o que defende a Corretora, que inexistia metodologia consolidada 

para caracterizá-lo e que os elementos até então existente não permitiam a sua identificação. 

Assim, resta comprovado que nem o órgão autorregulador tinha metodologia suficientemente 

aprimorada e elementos adequados, naquela época, para fazer o que hoje, através da sua 

acusação, exige que a Corretora deveria ter feito em período de tempo ainda anterior a sua 

autodeclaração de momentânea incapacidade prestada junto à autarquia federal. A seguir, para 

justificar a ocorrência dos eventos não perscrutados no tempo oportuno, a BSM alegando a 

adoção de nova e aprimorada metodolog;a, terminou por desdizer tudo quanto concluíra 

anteriormente e sentenciou a ocorrência de fraudes tendo como autoria a BRS AAI e seus 

Sócios. Porém, em relação· à Corretora, não há na documentação presente em todo o PAD 

39/2016, nenhum elemento material que indique "aprimoramento de metodologia" para verificar 

a suposta infração ao seu dever de lealdade. Verificação esta que já havia sido realizada pela 

BSM e enterrada, visto que a Corretora continuou sendo citada pelo órgão regulador, em 

documentos posteriores, apenas pelo não armazenamento de parte das ordens comandadas 

pelo clube, através da BRS Ml. 

Os argumentos contidos no Parecer Jurídico da BSM (item 71, fi. 494 e item 109, ft. 504), 

informam que houve o aprimoramento da metodologia e que não houve mudança de critérios •.. 

auditorias conclusivas realizadas. 
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A consequência em relação a essas ocorrências. diversamente do entendimento vertido no 

Termo de Acusação, é a constatação de que a Banrisu! Corretora, frente às inequívocas e 

conclusivas auditorias realizadas, não teria, de qualquer modo ou maneira, concorrido para a 

falta do dever de vigilância em relação às operações que foram ultimadas no período. 

A suposta afronta ao direito creditada à Banrisul Corretora não pode vigorar, na medida em que 

todos os preceitos preventivos e prudenciais foram diagnosticados e aplicados às operações 

investigadas nas auditorias realizadas; esse induvidoso aspecto revela, enfim, que não se 

poderia exigir da Banrisu! Corretora outra atividade - como aquela sugerida a partir da derradeira 

auditoria - no sentido de impedir a ocorrência de fraudes. 

O que se põe em relevo é a indelével constatação de que - diante dos resultados e 

conclusões das auditorias realizadas, coroando a assertividade dos métodos e ações da 

Banris ui Corretora- não se poderia lançar mão de expediente inédito para volver no tempo 

e ínflígir penalidade sobre atividades cunhadas lícitas pelo próprio organismo 

í nv es ti gativo. 

Sem sombra de dúvida que o resultado da última auditoria, diferentemente do argumento 

acusatório, nada referiu sobre a ocorrência da falta do dever de lealdade e diligência da Banrisul 

Corretora; diversamente, porém, o Termo de Acusação ampliou sem qualquer elemento material 

que seria colhido em nova auditoria, e estabeleceu a omissão por parte da Banrisul Corretora, 

situação que conflita com a segurança jurídica. 

Ainda que o Termo de Acusação tenha sido conclusivo a partir de parâmetros sequer 

mencionados na auditoria (que a Banrisul Corretora teria concorrido para a ocorrência da fraude 

em vista de sua omissão no dever de prevenir e reprimir os agentes externos). naquelas 

situações (coroadas como absolutamente escorreitas por parte dos auditores) não se poderia 

ulteriormente- concluir que teria conftitado com o ordenamento, porquanto estabelecer-se-á um 

padrão incomensurável de injustiça para com quem foi havido - no tempo oportuno - como fiel 

cumpridora de seus deveres de lealdade, subvertendo a segurança jurídica e expondo os 

integrantes do sistema a critérios eletivos ao alvedrio exclusivo do agente acusatório. 

De modo clássico, certeiro, assertivo, a Banrisul Corretora - especialmente pela riqueza de 

detalhes que informa a peça defensiva apresentada - sempre atuou dentro do cenário da 

legalidade, utilizando dos métodos que estavam ao :eu alcance para es~abelecer o ~/: t 
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agir preventivo e prudencial, atuou dentro da esfera de direitos reconhecidos, a teor do artigo 

188, I, do Código Civil. 

Há de se estabelecer, em remate, o reconhecimento de que a Banrisul Corretora, especialmente 

pelos conclusivos resultados das auditorias levadas a efeito em cada uma das oportunidades 

anteriores à derradeira, não poderá ser punida exatamente porque não lhe era lícito exigir 

atuação diversa daquela que adotou, coerente com seus métodos de verificação e prevenção de 

fraudes. 

VI. DA INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES PARADIGMÁTICOS 

A entidade investigativa colaciona decisões cunhando-as de precedentes. 

Não se antevê o cuidado necessário por parte da BSM em estabelecer a confrontação dos casos 

decididos e a temática que encerra o presente procedimento. Constata-se a plena ausência da 

análise analítica entre os casos confrontados com a realidade exposta neste caderno 

investigativo. 

Visando a demonstração do quanto se impõe o acolhimento daqueles decisórios como 

referenciais à solução do presente caso, indispensável avaliar se as soluções encontradas pelos 

decisórios paradigmáticos têm por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas contempladas 

no Termo de Acusação, existindo entre elas similitude de circunstâncias. 

lnduvidosamente, não se desincumbiu a BSM em demonstrar com a clareza necessária a 

similaridade, indispensável para emprestar validade ao que pretende com os precedentes. 

Acresça-se, por imperioso dever com a lealdade procedimental, que o órgão acusador exarou 

argumento relacionado a precedentes de modo indevido, com manifesta intenção de induzir em 

erro o colegiado julgador. 

Com efeito: os itens 174 usque 187 revelam a existência de procedimentos administrativos 

julgados ou encerrados por força de Termo de Compromisso, todos tendo por base a ocorrência 

da prática de chumíng. Um dos precedentes citados {item 186/188) tem relação com a ausência 

de fiscalização· da prática de churníng por P.arte de intermediários, especificando qual a solução 

adotada ao tempo da adesão ao Termo de Compromisso (item 188}. 

Registre-se que esse precedente, per si, não se converte em base decisória anterior capaz de Í 
se converter em paradigma ao caso enfrentado no presente PAD pelas seguinte ra · 
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Prímus: tratou-se de caso onde a corretora objeto da investigação sinalizou, de pronto, em aderir, 

desde logo, a Termo de Compromisso, não se processando a instrução e tampouco sendo 

valorada a prova respeitante à ocorrência ou não da fraude {churning); 

Secundus: o processo administrativo restou instaurado isoladamente em face da corretora lá 

identificada, onde ela mesma, além da ausência de fiscalização, também foi acusada de ter 

operacionalizado operações fraudulentas (chuming); 

Tertius: o período avaliado e no qual houve as operações investigadas foi posterior àquele 

intervalo de tempo que envolveu as operações realizadas pela BRS AAI (1 °.4.2013 a 30.6.2014), 

com aplicação das regras da Instrução CVM 505/2011; 

Quartus: tendo havido adesão ao Termo de Compromisso por parte da corretora acusada, com 

expressa referência aos termos do artigo 40 do Regulamento Processual da BSM (atual redação 

do artigo 445), sem que houvesse o exaurimento das instâncias administrativas quanto à 

avaliação do mérito pelos órgãos julgadores, não há como emprestar à solução daqueles autos 

valor decisório, pois não integra e não integrará o elenco de pronunciamentos definitivos capaz 

de uniformizar a jurisprudência do colegiado do organismo; 

Quintus: a Banrisul Corretora, por não estar inserida no quadro investigativo/acusatória como 

agente responsável pela consecução de fraude (chuming} não se vincula de qualquer modo aos 

termos daquele Procedimento Administrativo, menos ainda à solução negociada estabelecida 

pelas altas partes e que teve o condão de arquivar o processo. 

Portanto, à mingua da existência de case que se mostrasse fiel para efeito de caracterizar "caso 

anterior comparável" com o em análise do que restou retratado no PAD 39/2016, a proposta 

acusatória vale-se de técnica não recomendada para viabilizar julgamento que atenda - a 

qualquer custo- sua pretensão, independentemente do risco de sobrevir condenação incorreta, 

injusta e sem a necessária comprovação material da irregularidade cometida e, no que interessa 

ao presente tópico, sem precedentes em julgamentos junto ao Conselho Superior da BSM. 

VIl- DAS PARTICULARIDADES DO PARECER JURÍDICO 

A) O novo critério para caracterização de churníng, adotado pelo Parecer Jurídico da 
Diretoria de Autorregulação, em desfavor da Banrisu/ Corretora. 

> Art. 44 - A celebração do Termo de Compromisso não importará confissão quanto à 

reconhecimento de ilicit.ude da conduta analisada. 



:h Banrisul / 
COP~UOq,i\ OE VAl..ORES/ 

Dentro do PJ da Diretoria de Autorregulação o ítem "3" apresenta pela primeira vez o conceito a 

ser adotado ao longo de todo o citado parecer sobre quais os critérios que, segundo ele, teriam 

sido utilizados para a caracterização do churning no Relatório 56/2017: "negócios em nome do 

Clube, sem as respectivas ordens do gestor, que apresentaram custo e taxa de giro elevados, 

configurando a prática de chuming". 

Em primeiro lugar, há um erro na afirmativa do indicado item "3" do PJ da Diretoria de 

Autorregulação pois ao recuperar o que seria a conclusão do RA 56/2017 omitiu um dos três 

componentes utilizados, naquele relatório, para caracterizar o churning. A saber, além dos dois 

componentes citados no indicado item "3" {ausência de ordens em conjunto com custo e taxa 

de giro elevados) o RA/2016 só conseguiu afiançar a existência de churning utilizando também, 

e de forma inseparável com os demais componentes, a constatação da desvalorização do 

patrimônio líquido, conforme explicitado na sua conclusão: 

"Concluímos que houve chuming nos negócios realizados entre o 
período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2013, pelos fatos expostos 
a seguir: 

(. . .) 

3) A Variação do Patrimônio Líquido demonstra que o Patrimônio 
Uquido inicial (R$283.043,93) de  desvalorizou 3,80% entre 
2810112011 e 2810212013 em função da Corretagem ter consumido a 
Rentabilidade Bruta obtida no período" (fi . 27). 

Cabe mencionar que não se identificou em nenhum trecho posterior do referido PJ da Diretoria 

de Autorregulação passagem que corrigisse a mencionada omissão em referência às conclusões 

do Relatório 56/2017 que em síntese é o alicerce da acusação à Corretora. Pelo contrário, 

usando como exemplo o item 91 abaixo transcrito, é possível ver que ao longo do texto o Parecer 

Jurídico, utiliza este novo e mais simplificado critério para caracterizar o churning: 

"91. A prática de chuming é caracterizada pela captura da conta 
do investidor, em conjunto com a análise dos índices de turnover ratio 
e cost equffy ratio. Esses elementos foram demonstrados no Termo de 
Acusação. 

Mesmo quando analisado o Termo de Acusação do Diretor de Autorregulação, verifica-se que 

não é daquele documento que o Parecer Jurídico da Diretoria de Autorregulação retira tal 

simplificado critério para a caracterização do chuming. Neste sentido é fundamental verificar o 

conteúdo do item 15 do TA do Diretor de Autorregulação no qual está ex 



indicadores da prática de chuming" incluem, de forma indissociável, além do tumover ratio e do 

cost equity ratio também a Variação do Patrimônio Liquido (fl. 05). 

Dentro dos procedimentos previstos no regulamento da BSM (artigo 12) tal parecer jurídico 

deveria tratar exclusivamente "da acusação formulada e das razões de defesa"' conforme 

declarado no já indicado Ofício OF/BSM/SJUR/PAD-0058/2018 de 15 de fevereiro de 2018 (fl . 

556). Ou seja, não cabe e não pode tal parecer incluir critério de avaliação da suposta fraude 

diferente daquele contido no Termo de Acusação do Diretor de Autorregulação e nos 

documentos que o embasam. 

Além disso, o PJ da Diretoria de Autorregulação comete tal irregularidade sem se justificar e ao 

menos indicar fonte normativa ou técnica, recente ou antiga, que embase o seu critério de 

caracterização do churning. 

Cabe adicionalmente declarar que tal fato acarreta em prejuízo a esta manifestação da Corretora 

visto que entre outros motivos é obrigada a dispender parte significativa do tempo e de recursos 

aqui utilizados para antes de mais nada restabelecer os fatos de forma correta e ordenada. Enfim, 

prejudica a manifestação da Corretora pois a alonga e a toma menos objetiva. 

Por fim, é fundamental lembrar no mérito por que tal omissão de critério é importante para a 

defesa da Banrisul Corretora. Sendo a Corretora acusada de não ter ela caracterizado tais 

operações como churning e, posteriormente, impedido a sua continuidade é fundamental que 

saiba quais eram os elementos que deveria ela ter utilizado para caracterizar a suposta fraude 

indicada. Então, segundo o Relatório 56/2017, sendo três (3) os elementos que deveriam estar 

presentes para, em conjunto, e de forma indissociável, caracterizar o chuming, não era correto 

a Corretora impedir as operações sem a completa caracterização da fraude. O que só seria 

possível quando constatados em conjunto os aludidos elementos. 

Coincidentemente ou não, o critério omitido foi justamente aquele relacionado a um dos 

indicadores cujo cálculo realizado no RA 56/2017 estava errado e se fosse refeito, conforme 

fórmula apresentada e reapresentada no próprio relatório, levaria à constatação diversa e oposta 

àquela indicada na sua conclusão. Posteriormente neste documento iremos detalhar tal fato, 

agora cabe apenas reproduzir abaixo trecho da Defesa apresentada: 

"Assim, é possível verificar que tal conclusão não se sustenta quando 
refeitos os cálculos tendo como base fórmula indicada no próprio 
56117, a partir dos dados contidos em planilha anexa ao Ofci q 

__) 



informou o PAD 39116. O Resultado Líquido de R$ 555.469,31 é 
superior ao Patrimônio Líquido inicial de R$283.043,93, em 96,25%! 
Portanto não seria possivel manter a afirmativa do RA 56117 de que 
houve chuming tendo como base o fato de que o Patrimônio Líquido 
inicial se desvalorizou em função da Corretagem ter consumido a 
rentabilidade Bruta obtida no período" (fl. 158}. 

Assim, intencionalmente ou não, ao apresentar novo conceito simplificado para a 

caracterização de chuming o Parecer Jurídico inova e excede em sua finalidade, adquirindo 

status de emenda ao Termo de Acusação, incorre a BSM em equívoco procedimental insanável, 

porquanto tal movimento é reprimido pela legislação processual vigorante, especialmente no 

artigo 329, I, do Código de Processo Civil e artigo 384 do Código de Processo Penal, exigindo

se que se renove o procedimento para que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa. 

Se a Corretora à época dos fatos utilizasse todos os três elementos indicados na conclusão do 

Relatório 56/2017 e verificasse que a depreciação do patrimônio líquido não ocorreu em função 

da Corretagem ter consumido a Rentabilidade Bruta não teria constatado chuming e não deveria 

ter impedido tais operações. Isto toma insubsistente a acusação sobre a Corretora. Assim, o 

novo conceito genérico e simplificado de como caracterizar churning trazido pelo P J da Diretoria 

de Autorregulação tenta realimentar a já desconstituída acusação induzindo ao raciocínio de que 

"era fácil" para a corretora identificar que estava ocorrendo a suposta fraude. 

B) Da suposta inobservância do dever de lealdade. 

O item "4" do P J da Diretoria de Autorregulação já reproduzido acima deixa claro ao julgador 

deste PAD 39/2016 que a Corretora não está sendo acusada e não pode ser julgada pela orática 

de churning. 

Portanto o Parecer Jurídico da Diretoria de Autorregulação traz para os membros do Conselho 

Supervisor da BSM a constatação do ataque ao devido processo legal em caso de eventual 

condenação à Corretora com base exclusiva na convicção, na medida em que os autos do 

procedimento não revelam a ocorrência de churning. A cognição exauriente tendente á 

condenação da Corretora exige a necessária comprovação de que a Banrisul Corretora deveria 

e tinha como caracterizar a ocorrência da fraude e então impedir as operações. 

Ainda sobre a acusação emanada no Parecer Jurídico (item 4} cabe mencionar que ela não foi 

corrigida ao longo do processado. Ou seja, poderia o Parecer Jurídico, a partir d~/ 
fundamentadas razões apresentadas pela Corretora em sua Defesa constat. r a · 



dessa entidade investigativa conseguir caracterizar a ocorrência da fraude na época dos fatos e 

propor a redefinição e a restrição da acusação sobre a Banrisul Corretora à formal falha de não 

armazenar as ordens das operações indicadas. Porém preferiu a BSM, ao longo do Parecer 

Jurídico, manter de forma inconsistente e incorreta a grave acusação firmada por seu superior 

hierárquico de que a Corretora deveria e tinha como caracterizar e impedir a suposta ocorrência 

do chuming na época dos fatos. 

C) Da matéria alusiva à nulidade formal e o prejuízo causado à Banrisul Corretora em 
decorrência do PAD 39/2016 ter sido íniciado a partir de documento datado de março 
de 2017. 

Conforme constatação a partir do item 15 do Parecer Jurídico, há evidente tentativa de justificar 

a irregularidade cometida pela BSM já na instauração doPAO 39/2016 e que fora demonstrada 

e comprovada pela Banrisul Corretora em sua Defesa, conforme item 16 e 17 assim exarados: 

16. Porém, não há qualquer irregularidade, seja 
material ou formal, quanto ao número do processo 
administrativo ser "3 912016" e ter sido instaurado no ano de 
2017, uma vez que as análises das informações que deram 
origem ao presente processo Administrativo tiveram início no 
programa de trabalho da BSM de 2016, com a verificação do 
Relatório 29712015, e perduraram até a instauração do 
processo em 2017. Ressalta-se que os programas de trabalho 
da BSM e sua execução são aprovados pela C VM 

17. Além disso, referido fato não acarretou em prejuízo 
para a manifestação da Corretora a respeíto do Termo de 
Acusação, uma vez que foi formalmente intimada para 
apresentar defesa sobre o PAD 39120 I 6 e o fez devídamente. 

Diversamente do entendimento exposto no Parecer Jurídico, não se divisa qualquer previsão em 

regulamento, manual ou normativo da BSM que discipline o modo de como deve ser feita a 

autuação e numeração dos atos e elementos que compõem o caderno procedimental. A 

afirmativa do Parecer Jurídico de que não há uma irregularidade formal em incluir o ano 

de 2016 na numeração de um PAD aberto em 2017 carece não só de comprovação como 

também de lógica formal. 

Para embasar a sua afirmativa deveria então a Superintendência Jurídica apresentar qual o 

critério técnico utilizado para que o Processo Administrativo aberto em março de 2017 fosse 

numerado com o ano de 2016. 

Pá . 



Nesse sentido, o item 16 tenta justificar a irregularidade formal, afirmando que tal fato ocorreu 

uma vez que as análises das informações que deram origem ao PAD tiveram início em 2016! 

A nulidade que grassa o procedimento em decorrência da inobservância da necessidade de 

guardar contemporaneidade com a produção dos atos e termos, não se podendo convalidar atos 

administrativos cuja gênese venha maculada. 

Por fim, quanto à parte da irregularidade formal e da irregularidade material cabe lembrar que 

não houve sustentação para a frase solta de que "os programas de trabalho da BSM e sua 

execução são aprovados pela CVM'. Aqui também não houve a comprovação de que a CVM 

formalmente aprovou programa de trabalho contemplando que, ilogicamente e talvez de forma 

discricionária e aleatória, a numeração de um Processo Administrativo incorporasse data anterior 

a da sua instauração. Também não foi apresentada comprovação de que a CVM aprova que, na 

execução de tal programa de trabalho, possa ser conduzido Processo Administrativo sem que 

ele contenha, materialmente, todas as análises e demais documentos que o originaram, ou seja, 

as supostas análises realizadas em 2016. 

Em decorrência, põe-se em relevo a necessidade de apreciação do aspecto subsequente da 

pretendida justificativa da irregularidade formal e material cometida no PAD 39/2016: "referido 

fato não acarretou em prejuízo para a manifestação da Corretora". 

À guisa de argumentação, acaso de fato tivessem sido elaboradas análises sobre ocorrências 

no ano de 2016, a Corretora deveria ter tomado conhecimento delas para poder, de forma plena 

e adequada, apresentar a sua defesa. Nesse sentido destacamos abaixo, um dos prejuízos 

enfrentados pela Corretora quando da elaboração de sua defesa e que poderia ter sido sanado 

se tais análises, supostamente elaboradas em 2016, tivessem acostadas no PAD 39/2016 antes 

da sua manifestação: 

Não há dentro PAD 39/2016, em nenhuma das folhas que ant~cederam a apresentação da 

Defesa da Corretora, documento prévio ao TA do Diretor de Autorregulação que analise a relação 

da Corretora com a suposta fraude. Se por um lado o Relatório 297/2015 e o próprio Relatório 

56/2017 buscaram trazer elementos que levariam até a acusação referente à BRS AAI e seus 

Sócios, ao tentar, exclusivamente, caracterizar a existência da fraude, por outro, não 

identificamos, até hoje, dentro do PAD 39/2016 qualquer análise que pudesse ter servido como 

o necessário documento técnico que embasou a acusação formulada em relação à Banrisu 

Corretora. Não há dentro do PAD 39/2016 documentos ue-tenha analisad n luído 
...... 
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Corretora sabia ou deveria saber ou tinha como saber da suposta fraude. Como pode ser 

facilmente visualizado, as conclusões do RA 297/2015 (fl. 17) e do RA 56/2017 (fi. 27) se 

restringem na evolução da indicação de existência de indícios, no primeiro, e no segundo para a 

afirmativa de que houve a fraude. Assim houve prejuízo efetivo para a Corretora pois ela não 

pôde se manifestar sobre as indicadas análises técnicas de 2016 que, supostamente, 

justificariam a acusação a ela formulada no PAD aberto em 2017. 

Dessa forma, acreditamos que resta comprovado o efetivo prejuízo à defesa e a sua correlação 

com o ato viciado e com o futuro julgamento do processo, conforme requisito apresentado. 

Assim, fica afastada a aludida afirmativa de Conselheiro da BSM citada no item 19 do Parecer 

Jurídico pois, como vimos anteriormente, não se aplica ao caso em tela. 

D) PAD 39/2016 que segundo o PJ da Diretoria de Autorregulação se originou em análise 
realizada em 2016 não continha documentos da própria BSM que afirmam a ausência 
de comprovação da suposta irregularidade cometida pela Corretora. 

A afirmativa trazida no PJ da Diretoria de Autorregulação de que o PAD 39/2016 se originou em 

análise realizada em 2016 materializa vício que afeta inteiramente o processo administrativo, 

culminando com sua nulidade. Para a correta transparência, e a fim de garantir a adequada e 

completa defesa da Corretora, o PAD 39/2016 deveria conter alguma análise e/ou manifestação 

sobre os documentos da própria BSM que previamente indicaram não haver comprovação da 

falta de diligência e lealdade por parte de Corretora. Não há, em momento anterior à 

apresentação da Defesa por parte da Banrisul Corretora (dentro do PAD 39/2016) qualquer 

análise sobre o contido nos seguintes documentos em relação à Corretora: 

a) Ofício 1849/2013-BSM-OARde 23.10.2013 (fls. 228-234); 

b) Despacho da CVM de 30.10.2013 (fls. 355-356); 

c) Ofício/CVM/SMI/GME/N°0123/20í4, de 16.5.2014 (fls. 236-238) e 

d) Ofício 093212014-BSM-OAR de 30.6.2014 (também nas fls. 236-238). 

Ou seja, ocorreu, de fato, análise anterior da BSM e da CVM sobre conduta da Corretora na 

época dos fatos. Na ausência de outra formal apreciação que pudesse, porventura. embasar a 

acusação sobre a Corretora, deveriam tais documentos serem analisados e, eventualmente 

contestados, ao se conduzir a formulação da acusação sobre a Corretora. Ou seja, poderia ar/ 

Corretora ser eventualmente acusada da falha formal de não ter as gravações referentes 

determinadas operações, mas não pela irregularidade de falta de diligência e de; 

irre ularidade afastada las autoridades ·á anteriorme te-00- ró rio Relar ·o 297/~ - \ 
. ' \ 

1 e48~ 
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Cabe aqui reprisar que no Ofício 1849/2013-BSM-DAR, de 23.10.2013 a BSM, afinna que "não 

identificamos indícios de que a Corretora Banrisul faltou com o dever de lealdade para 

com os cotistas do clube", conforme imagem abaixo reproduzida do documento acostada a 

este processo na fi. 233 pela Banrisul Corretora quando da apresentação de sua defesa. 
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Além dessa importante manifestação da BSM, que foi omitida quando da instrução deste 

processo administrativo, também a CVM manifesta que não pode ser imputada responsabilidade 

em relação à Corretora, conforme Despacho de 30.10.2013 (fls. 355-356): "desse modo, no que 

se refere à conduta do administrador do fundo (sic), consideramos que a análise pode ser 

encerrada sem imputação de responsabilidades" (fl. 355), conforme imagem abaixo: 
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FOLH..A.. PAR.a_ DESPACHO 

------.. 

Data: 30!10/20í3 12:2í :36 Responsável :  

Texto : 

Ao S!N. 

Com base nos docurne~tos acostados ao i)rocesso e nas anáiíses e dema:1das oriundas da SOL a 
ação da GiF concentrou-se em 4 pontos (Ofício 2825. às fls. 72): 

1) Chumi;~g: 
2) Dever de lealdade do administrador éo clube - art. 20 da ICVM 494: 
3) Observância à política de investimentos: e 
4) Gestão da carteira por agente autônomo. 

Maniieslando-se sobre as refer:das matér ias, a BSM (fls. 93199 ) afastou a ocorrência d~ infrações 
relacionadas aos 3 primeiros pontos. Desse modo, no que se refere â conduta ào administradcr co 
f;;nóo. consideramcs que a anàlise pode ser encerrada sem impuiaçéo de :-es9onsabilidades. 

Mais adiante, no mesmo texto da CVM novamente aquela autarquia federal manifesta a 

inexistência de indícios de irregularidades cometidas pela Banrisul Corretora: "( ... } no que se 

refere ao 4° ponto não encontramos indícios materiais de infrações cometidas pelo 

administrador' (fl. 355}. 

Nota-se corretamente que a CVM destaca a necessidade de materialidade para eventualmente 

vir a fundamentar alguma acusação contra um participante. Ou seja: não bastaria para formular 

uma acusação apenas suposições, indícios ou mesmo convicções, quando esses não tenham 

sido eficazmente materializados. 

Reside aqui, então, mais uma nódoa imarcescivel e uma nulidade do PAD 39/2016 pois, se não 

indica e muito menos apresenta materialmente quais foram as análises específicas sobre a 

suposta falta de lealdade da Corretora, análises que porventura devem existir e serviram para 

embasar a acusação formulada a ela, por outro lado, omite importantes documentos de sua 

autoria e de órgão público federal nos quais apontaram a não ocorrência de ação ou omissão 

que pudesse caracterizar ilícito, na precisa redação dos comunicados oficiais: não 

identificamos indícios de que a Corretora Banrisu/ faltou com o dever de lealdade e ue 

desse modo, no que se refere à conduta do administrador do fundo (si 



que a análise pode ser encerrada sem imputação de responsabilidades. E mais, não 

encontramos indícios materiais de infrações cometidas pelo administrador. 

Emprestando valor à verdade verdadeira e à argumentação com lastro em provas, a instrução 

do PAD 39/2016 e, em especial o Parecer Jurídico em análise, não levou em consideração 

documentos preexistentes que atestavam a conduta irreprochável da Banrisul Corretora no 

proceder de seu mister preventivo e prudencial, especialmente no acompanhamento do Clube 

. 

Adicionalmente, conforme pode ser visualizado no o Ofício 0932/2014-BSM-DAR de 30.6.2014 

(fls. 236-238) que concentra em si os questionamentos da CVM contidos no 

Ofícío/CVM/SMI/GMEIN°0123/2014, de 16.5.2014 e as respectivas respostas da CVM, a partir 

do ano de 2014, aquela Autarquia Federal não questiona mais o "dever de lealdade do 

administrador" da Banrísul Corretora; sobre a Corretora concentra-se a partir de então em 

questionar sobre quais as providências tomadas pela BSM em razão de uma indicada 

irregularidade específica, a ausência das gravações transmitidas em nome do . 

Na ocasião, exsurgiram as seguintes indagações da Comissão de Valores Mobiliários: 1 °) 

Justificativa da Banrísul Corretora para ausência de gravações do Clube ; e, 2°) 

providências tomadas pela BSM em razão dessa irregularidade, na conformidade da imagem do 

texto abaixo reproduzido: 
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Em sua resposta, também a BSM não menciona mais a eventual falta de lealdade e ou de 

diligência da Banrisul Corretora e inicia indicando que se concentrará na questionada e 

específica falha de ausência das gravações (fi. 237). 

Além disso, na imediata sequência do texto, avança a resposta concentrando-se nos aspectos 

que nos posteriores Relatório 297/2015 e Relatório 56/2017 não estão vinculados à Banrisul 

Corretora e sim, exclusivamente, à outra parte, a BRS AAI e seus Sócios, ou seja, na 

identificação da fraude a luz de nova metodologia. Diz o parágrafo seguinte: "A propósffo, 

também informamos que, tendo em vista aprimoramentos na metodologia utilizada para avaliar 

existência de situações de chuming, decidimos reavaliar nossa análise, respondida por meio da 

Carta N° 184912013-DAR-BSM (. .. )"(fi. 237). 

' 
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Conforme o que até aqui restou sinalizado, não foi identificado no TA do Diretor de 

Autorregulação, e nem nos documentos que o embasam {Relatório 297/2015 e Relatório 

56/2017}, qualquer menção a existência de indicio material que justifique a acusação de que a 

corretora era sabedora da indicada fraude e não agiu. Além disso, quando apresentada a 

afirmativa de que a Banrisul Corretora poderia saber, não foi esta assertiva embasada na 

indicação de qual metodologia, disponível a época dos fatos que poderia ter sido eventualmente 

usada. Por fim, os documentos que indicam a ausência de materialidade na acusação sobre a 

Corretora foram omitidos do PAD 39/2016. 

Assim, não há como negar que a instauração em 2017 do PAD 39/2016, supostamente com 

base em análises feitas em 2016 e a sua continuidade até os dias de hoje, representa prejuízo 

à Corretora. 

E) Parecer Jurídico tergiversa que Termo de Acusação foi formulado sem a detida e 
necessária análise sobre o Relatório 56/2017. 

Nos itens 21 a 24 do PJ da Diretoria de Autorregulação, a Superintendência Jurídica da BSM 

tenta justificar a continuidade do PAD 39/2016 mesmo que o Termo de Acusação tenha sido 

firmado em data anterior {3.3.2017) à data na qual foi concluído o Relatório 56/2017 (10.3.2017). 

Segundo o PJ da Diretoria de Autorregulação (item 22, fl. 481 ): 

"O apontamento feito pela Corretora em relação às datas é verdadeiro. 
Porém tal fato pode ter decorrido de um erro de digitação na data de 
assinatura do termo de Acusação, situação que não traz qualquer 
nulidade ou cerceamento de defesa no processo, já que os fatos ali 
descritos e a conclusão do Termo de Acusação não se alteram em razão 
desse fato" (grifo nosso). 

Não há embasamento para qualquer manifestação seguinte baseada numa possib!idade. Tal 

defesa de tese fica ainda mais frágil em se tratando de fato que poderia facilmente ser 

esclarecido ao longo da elaboração do referido Parecer Jurídico. 

A Superintendência Jurídica, dentro da própria BSIVl, tinha o dever de solicitar esclarecimentos 

a quem firmou o Termo de Acusação, para que constasse nos autos a assunção de 

responsabilidade por tal irregularidade formal e material. Cabe lembrar que em outras passagens 

do Parecer Jurídico da Diretoria de Autorregulação, a Superintendência Jurídica valeu-se de 

consulta e resposta a outras áreas da BSM para embasar a sua resposta, como é o caso 

"Doc. 1" (fls. 529--534). Portanto, para embasar uma tese, em u~ \\7""' ~· o se~ 

.__) ~ 1 M,,L/ 



h Banrisul 
COR<:E~CRA or v,:.LORE~~ 

estabelece a faculdade, mas o dever!. Além disso, a afirmativa final do item 22 de que "a 

conclusão do Termo de Acusação não se alteram (sic) em razão desse fato" expõe a seguinte 

dúvida: tratou-se a transcrição quanto à data de 3.3.2017 de apenas um erro de digitação. 

Por fim cabe destacar que ao contrário do exposto, tal erro material representou sim cerceamento 

de defesa da Banrisul Corretora no processo. Por exercício de lógica, na hipótese de algum 

agente assumir a responsabilidade pelo erro formal e que- a data deveria ser 10 de março de 

2017 e não 3 de março de 2017, fica patente que a acusação sobre a Corretora, contida no TA 

do Diretor de Autorregulação, foi formulada de modo açodado e precipitado, com viés exclusivo 

de impor-a qualquer custo- uma situação em que se verifique a ocorrência de ação ou omissão 

indevida. 

Após a constatação do Relatório 56/2017 acerca da ocorrência de fraude {churning) junto ao 

Clube de Investimento, seria medida lógica e aconselhável que a Banrisul Corretora tivesse sido 

instada a se manifestar. Outrossim, se era conhecedora dos fatos, e também, se no transcorrer 

de determinado prazo, avaliara determinados indicadores ou não, além dos motivos pelos quais 

fizera ou deixara de fazer. 

Tais encaminhamentos e respostas embasariam (ou não) a inclusão da Corretora no Termo de 

Acusação por suposta falta de diligência e lealdade. Cabe lembrar que a Corretora não está 

sendo acusada no Termo de Acusação do Diretor de Autorregulação pela eventual falha de não 

manter armazenada as ordens, mas sim por não ter atuado no controle preventivo e prudencial 

que pudesse impedir a consecução de uma fraude, fato este não analisado no Relatório 56/2017. 

F) Da não caracterização da infração relacionada à captura do cliente 

A Corretora demonstrou na sua defesa a dificuldade/impossibilidade de identificação do churning 

na época dos fatos. Além dos diversos elementos que, apesar da ausência de ordens, não 

permitiam a corretora identificar que havia a suposta captura do cliente pela BRS AAI e seus 

sócios também não havia metodologia consolidada para apurar indicadores que auxiliassem na 

caracterizacão do chuminq. Para isso, demonstrou que mesmo a BSM, nos cálculos que realizou 

com todos os dados disponíveis, com a tranquilidade de mais de quatro anos após os fatos 

cometeu equívocos matemáticos e estatísticos. Equívocos significativos em termos quantitativos 

e qualitativos como a inclusão de operações com a comprovada apresentação de ordens. Além 

disso, os cálculos efetivos não incorporaram dados do período que for~?~[ indicado Conf ~~ J 
destaca o PJ da Diretoria de Autorregulação no seu-l!_em 39 (fl. 486):\t ~ j 
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"39. A afirmação da Corretora é correta. O último dia útil anterior 
ao período de análise do Relatório 5612017 é dia 31.1.2011, diferente 
do que consta no Relatório 56/2017. E os cálculos apresentados na 
tabela de fls. 26 estão considerando os 106 negócios para os quais o 
próprio relatório 56/2017 afirmou ter ordem para as suas respectivas 
execuções" 

O caminho natural a partir de tal constatação seria o argumento do Parecer Jurídico evoluir para 

a aceitação da demonstração feita pela Corretora relativamente ao equívoco consistente em 

falha material na elaboração da acusação e, portanto, propor a exclusão da Corretora no PAD 

39/2016. Por outro norte, poderia então considerar que a falha inadvertida do Relatório 56/2017 

foi mais uma prova de comprovação da tese da Corretora da impossibilidade de na época dos 

fatos realizar cálculos precisos que indicassem de forma peremptória a ocorrência da suposta 

fraude. 

Diversamente, porém, o PJ da Diretoria de Autorregulação adota rumo contrário e mantém a 

acusação firmada pelo seu superior hierárquico, solicitando novo cálculo supostamente sem as 

falhas denunciadas pela defesa. 

Não há embasamento mínimo e necessário para a caracterização do churning, na conformidade 

dos dados elegidos pela BSM. Não foi informado o parâmetro (valor) estatísticos para o cost 

equíty ratio e para o tumover ratio, a partir dos quais pode se caracterizar a ocorrência ou apenas 

a existência de indícios de churning. O PJ da Diretoria de Autorregulação apenas adjetiva sem 

substantivar com expressões como excessiva e alto custo. É importante aqui lembrar a 

relevância de tal tema para caracterizar que a Corretora não cometeu qualquer irregularidade 

indicada na acusação. Assim, não há aqui a afirmação de que a suposta fraude ocorreu ou não 

correu; afirma-se que o P J da Diretoria de Autorregulação não resolve uma das lacunas do Termo 

de Acusação e pelo contrário tenta consolidá-la pelo esforço de repetição. Afirmar que foi alto e 

excessivo não é suficiente para comprovar que a Corretora tinha como na época dos fatos 

verificar se tais operações eram ou não fraudulentas. 

G) Da fixação dos parâmetros necessários à ocorrência de fraude 

A Corretora demonstrou na sua defesa que um dos três elementos utilizados no Relatório 

56/2017 na tentativa de caracterizar o chuming foi calculado erroneamente; se fosse utilizada 

corretamente a fórmula indicada no próprio relatório, o resultado seria contrário à conclus 

1 apontada. 

""'------
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Para caracterizar o chuming além da identificação da captura do cliente e da apuração dos 

indicadores de cost equity ratío e tumover ratio, o Relatório 56/2017 precisou atestar a 

depreciação do patrimônio do clube em decorrência das despesas de corretagem arcadas no 

período. 

Pelo que se pode depreender, para chegar a tal resultado, o relatório 56/2017 indicou que não 

bastava identificar como ficaria o patrimônio liquido após o simples acréscimo das vendas e das 

compras. Esse valor, chamado de Resultado Bruto, poderia indicar que o resultado das 

operações (vendas-compras) foi positivo quando Resultado Bruto> Patrimônio Líquido Inicial. 

Assim, seria necessário verificar o resultado líquido, retirando do Resultado Bruto o valor da 

corretagem paga no período para se concluir se tal Resultado Líquido é superior ou inferioí ao 

Patrimônio Líquido Inicial. 

É nesse sentido, conforme foi destacado na defesa da Corretora, que o Relatório 56/2017 indicou 

que a fórmula de cálculo do Resultado Bruto para a apuração deste elemento de caracterização 

do chuming é: 

Resultado bruto = patrimônio líquido inicial + vendas - compras. 

Mesmo sendo impossível negar que o Relatório 56/2017 afirma e defende tal conceito -

confonne destacado na defesa (fl. 156) e constante no original fls. 25 e 26- o PJ da Diretoria de 

Autorregulação ousa omitir uma das variáveis e diz que: 

"43. De acordo com o Relatório 5612017, o resultado bruto é 
igual às vendas dos ativos do Clube no período analisado, menos as 
compras dos ativos no período analisado {fevereiro 2011 a fevereiro 
2013), o que pode ser demonstrado conforme a equação seguinte: 

Resultado bruto = vendas- compras" 

Porém, ao contrário do que foi demonstrado na defesa, o PJ da Diretoria de Autorregulação não 

indica a folha, o trecho, a nota de rodapé ou qualquer outra seção na qual estaria contida tal 

(inexistente) definição dentro do texto do Relatório 56/2017. 

Acresça-se que o Parecer Jurídico excede no equívoco interpretativo dos conceitos 
explicitamente contidos no texto do Relatório 56/2017; mire-se que o Parecer Jurídico vale-se de 
argumento tendente à inovação quando sentencia: uvendas" não são "vendas". Apesar de estar 
logicamente escrito no Relatório 56/2017, que o patrimônio líquido é uma terceira variáv., I d.Yl 
equação do Resultado Bruto, o PJ da Diretoria de Autorregulação, acresce um novo tJcei• 
para vendas e detennina fórmula não suscitada até então: ["vendas" trimônio qui 

..... -
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"44. A variável "vendas" na equação acima, já considera a 
venda de ativos integrantes do patrimônio líquido inicial (fi. 25 -
relatório 5612017) (. .. )" 

Além de inverter a lógica formal do indicador. cabe lembrar que o que consta na citada folha 25 

é justamente uma definição detalhadamente contrária a esta, conforme nota de rodapé (I} da 

tabela lá constante. Texto e imagem abaixo reproduzido e copiado: 

u(l) O Resultado Bruto no período corresponde à diferença entre o valor 
das operações de venda e de compra no período somada ao valor 
financeiro da venda da posição de em 28/01/2011 (estoque inicial 
no dia útil anterior ao período de análise)" 

(1) O Resultado Bruto no período corresponde à diferença entre o valor das operações de venda e. de co;..pr<! 

no período so1neda ao va:or financeiro da venda da posição de em 28/01/2011 {estoque •nic1al no dia úlil 

anterior ao período de análise}. 

Logo adiante, no meio do primeiro parágrafo da folha seguinte, folha 26, o conceito sobre 

Resultado Bruto foi reafinnado no Relatório 56/2017. Texto e imagem abaixo reproduzido e 

copiado: 

" ( . .)foi obtido Resultado Bruto de R$1 .118. 990,5 6, no per iodo de 
fevereiro/20 11 à fevereiro/20 13. Esse resultado foi calculado pelo 
valor da venda do Patrimônio Líquido inicial, somado à diferença 
entre as operações de venda e de compra no período (..)" (grifo 
nosso). 

Os resultados demonstíam que a partir do Patrimônio Liquido inicial de   de 

R$283.043,93. am 28/01/2011, foi obtido Resultado Bruto de R$1.118.990.56, 110 período 

de fevereiro/2011 à fevereiro/2013. Esse resultado foi calculado pelo valor da vendê do 

Patrimônio Líquido inicial. somado à diferença entre as operações de venda e de compra 

no período. Deduzindo do Resultado Bruto. o valor de Corretagem gerado no periodo de 

R$846.565, 18, obtemos o Resultado Liqutdo do período de R$ 272.425.38 

(R$1 .118.990.56- R$846.565.18}. 

Constata-se, em decorrência, que o Parecer Jurídico se esforça na tentativa de estabelecer um 

novo conceito, o qual não se presta à finalidade, o que poderia justificar o erro de cálculo 

cometido no Relatório 56/2017. Se o PJ da Diretoria de Autorregulação pediu um novo cálculo 

de índices para a área de auditoria, de rigor que, concomitantemente, solicitasse comentários 

sobre o suposto erro de cálculo contido no Relatório 56/2017, tudo conforme satisfatoriamente 

apontado na Defesa da Corretora (fls. 155/158). 

\ 



A questão é simples: os cálculos foram realizados de modo errôneo e geraram um Resultado 

Líquido inferior ao Patrimônio Líquido Inicial. Foi com base nesse equivocado resultado 

matemático que o Relatório 56/2017 conseguiu- comparativamente àquele Relatório 297/2015 

- avançar na tentativa de caracterização do suposto churning, alterando o panorama da 

suposição da existência de indícios para a afirmativa de que houve chumínq. 

O que se põe em relevo e evidência é a constatação relacionada aos cálculos; na medida em 

que forem equacionados corretamente- visando apurar se o patrimônio liquido ficaria menor ou 

maior depois que além de considerarmos sobre ele o resultado das operações (vendas-compras) 

também descontarmos os custos de corretagem- verificar-se-á que o resultado líquido é 

superior ao patrimônio líquido, conforme já demonstrado pela Banrisul Corretora em sua 

defesa (fis. 155/158). 

O Resultado Líquido, quando corretamente calculado, de acordo com a fórmula indicada no 

Relatório 56/2017, é R$ 555.469,31, valor este, evidentemente, superior ao Patrimônio Líquido 

Inicial do Clube em 28.01.2011 de R$ 283.043,93. Portanto, não está materializado o terceiro 

elemento que, em conjunto com os demais, foram necessários para a caracterização da supostas 

fraude. Assim, não deveria a BSM, em 2017, caracterizar a existência de chuming através de 

seu Relatório 56/2017 e muito menos a Corretora, na época dos fatos, teria o direito de 

interromper as operações que não atendiam o conjunto dos elementos para a caracterização do 

chuming. 

Resta induvidoso, assim, a inviabilidade da manutenção da acusação sobre a Banrisul Corretora, 

seja em termos de (a) inconsistência material da acusação ou (b} em termos de mérito, pois não 

sendo possível, contemporaneamente, aferir que a depreciação do patrimônio líquido é 

decorrente dos custos de corretagem, não está presente o terceiro elemento, necessário e 

indissociável, para a caracterização do churning, segundo a conclusão do próprio Relatório 

56/2017. 

G.1) Inadequação da fórmula utilizada para aferir a depreciação do patrimônio líquido em 
decorrência da corretagem paga 

Por fim, ainda que não houvesse o erro de aritmética desconstituidor das conclusões do Relatório 

56/2017 e repetido no do Doc. 1 do Parecer Jurídico, há suficientes elementos que deslocam o 

tema para o terreno da dúvida quanto à própria fórmula adotada pela BSM enquanto elemen / Ç 
indicativo do chuming. - ~u ~ \ 
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Re!embrando a fórmula, conforme consta nos documentos do PAD 39/2016 ela é assim definida: 

Resultado bruto = patrimônio líquido inicial + vendas- compras. 

Se esta fórmula constitui um método válido, deve obter resultados consistentes para qualquer 

período de tempo em que seja aplicada. Assim, pode-se aplicá-la para as datas entre as quais o 

rendimento acumulado do valor da cota do Clube caiu do último pico alcançado acima do 

lbovespa acumulado (30/04/2012) para patamar no qual ficou abaixo do lbovespa acumulado 

(28/09/2012). Sobre o gráfico que apresenta a evolução do valor da cota do Clube ver Defesa da 

Corretora, fi. 208. 

Pode-se observar no gráfico que, no referido período de 30/04/2012 a 28/09/2012, ocorreu uma 

queda acentuada no valor da cota do Clube de Investimentos traduzindo-se em redução do 

Patrimônio Líquido no montante de R$ 1.392.725,56. Durante o mesmo período a despesa de 

corretagem foi de R$ 101.674,00. Assim, não é possível afirmar que a redução do Patrimônio 

Líquido decorreu de uma suposta despesa excessiva de corretagem. 

A verdade é que o Patrimônio Líquido diminuiu em razão de queda na cotação dos papéis que 

compunham a carteira e não em razão da despesa de corretagem causada pela prática de 

chuming. Assim, o método confunde quedas no Patrimônio Liquido que poderiam estar 

ocorrendo tanto por excesso de custo de corretagem no giro da carteira, como por queda na 

cotação dos papéis e, como consequência da cota do Clube. Cabe lembrar que tal fato pode 

ocorrer, em qualquer carteira, mesmo sem qualquer giro e sem qualquer despesa de corretagem. 

Assim, resta evidente que a fórmula apresentada pela BSM não consegue apontar o que o 

Parecer Jurídico indica, que a desvalorização do patrimônio do Clube decorreu das despesas de 

corretagem. 

Aliás, cabe destacar que tal conclusão já havia sido formulada pela própria BSM no ano de 2013, 

confirmando que em data próxima ao evento a queda do patrimônio líquido era visto como 

decorrente da oscilação de mercado: 

Nossas análises indicam que as variações negativas no 
patrimônio líquido do Clube de Investimentos ocorreram em 
virtude dos resultados das operações realizadas e/ou das 
oscilações de mercado dos ativos integrantes da carteira (fl. 

229). 
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H) Da prejudicialidade da questão fundamental para a apuração dos indicadores 
utilizados na tentativa de caracterização do chumíng feita no Relatório 56/2017. 

Não há no Termo de Acusação do Diretor de Autorregulação, no Relatório 56/2017 e nem no 

Relatório 297/2017 a explicitação de como foi calculado a variável "patrimônio líquido médio no 

período". T ai variável foi fundamental para a tentativa do Relatório 56/2017 de caracterização do 

churning, visto ser ela utilizada como denominador não só na apuração da rentabilidade bruta e 

da rentabilidade líquida como também e, principalmente, na apuração do tumover ratío e do cost 

equity ratio, conforme demonstrado pelo próprio P J da Diretoria de Autorregulação nos seus itens 

56 e 57 (fls. 490/491 }. 

A importância dessa questão para a defesa da Banrisul Corretora, inobstante o silêncio do órgão 

acusador ao tempo do Parecer Jurídico, é a mesma levantada anteriormente: não havia na época 

dos fatos metodologia, definição de indicadores e muito menos a informação de como apurar as 

variáveis necessárias para uma eventual indicação de existência de chuming, menos ainda para 

concluir pela sua existência e interromper as operações. 

Nesse sentido é preciso admitir que até os dias atuais, não se divisa com clareza e assertividade 

estreme de dúvida como apurar tal variável; tampouco, não se concebe e não se apura o meio 

e o modo de como o Relatório 56/2017 a encontrou. Mas, como já demonstrado pela Defesa da 

Corretora (fl. i 55), fica claro que ela foi importante para a mera alegação da caracterização do 

chuming pela BSM. Assim, resta comprovado que não havia metodologia suficiente na época 

dos fatos para a caracterização do churning. 

I) Da falta de publicização de estatísticas comparativas que permitissem caracterizar 
como elevados/excessivos os valores apurados para os indicadores turnover ratio e 
cost equity ratio. 

Elemento integrante do portfólio utilizado pela BSM na constatação da fraude, materializa-se nos 

''elevados" valores para os índices de tumover ratio e de cost equíty ratío. Nesse sentido, o PJ 

da Diretoria de Autorregulação indica no seu item 51 (fi. 489): 

"51. A Corretora afirmou que os valores de turnover e cost 
equity ratio não poderiam ser levados em consideração, uma vez que 
o Termo de Acusação em nenhum trecho apontou qual o valor base 
de análise, apenas considerando os valores descritos como "elevados" 
(f/. 161)" 

Esta é uma questão fundamental para a Corretora! Se, na época dos fatos, ela precisava W 
primeiramente, caracterizar a existência do suposto chumíng para deR,Ois ~ · ~ J 
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operações, necessariamente precisaria, dentro do próprio raciocínio da Acusação, identificar o 

que seria um "elevado" valor para esses índices. Uma vez que o Relatório 56/2017 não indicou 

o valor base de análise e o Termo de Acusação omitiu por inteiro acerca do detalhamento e 

explicação à Corretora onde e quando supostamente ela teria incidido em erro, fica claro a 

i materialidade da Acusação sobre à Corretora. 

Ao se avançar na apreciação meritória e analisando a alegação colacionada no Parecer Jurídico 

que se repete no viés inovador, a incorporar o que, mesmo não estando escrito, seria a ratio do 

Relatório 56/2017. Assim, o PJ da Diretoria de Autorregulação, de forma inadequada à sua 

atribuição dentro do Processo Administrativo em tela, novamente cria conceito, pois define, sem 

lastro documental, o que significa "elevado", nos seus itens 61 a 63 (fl. 495). 

Primeiramente é forçoso indicar que não se vislumbra, por consequente, qualquer sentido lógico

técnico na afirmação do item 61, abaixo reproduzido: 

"61. Os indicadores foram considerados elevados pelo Termo 
de Acusação, uma vez que verificou-se que o giro do Clube, com 
o propósito de gerar custos, foi suficiente para impedir que o 
Clube obtivesse resultado positivo com suas operações, apesar de 
rentabilidade positiva, já que ao final do período analisado, verificou
se que a corretagem consumiu 3, 8% do patrimônio do Clube em 
aproximadamente 2 anos" {grifo nosso). 

Os indicadores de tumover ratio e cost equity ratio foram calculados sem ter em seus 

componentes nenhum elemento relacionado com o resultado e/ou rentabilidade das operações. 

E isto foi demonstrado pelo próprio Parecer Jurídico nos seus itens 56 e 57. O tumover ratio 

mede o giro da carteira e tenta identificar se tal giro foi superior à média de outros operadores 

similares no mercado acionário. A resposta técnica melhor soaria acaso o valor de tumover ratio 

tivesse sido considerado elevado pois, em comparação com a média de mercado para clientes 

desse tipo {clubes e/ou fundos com perfil de investimento arrojado), na época dos fatos foi 

possível identificar que eles estavam acima da média em "'i' desvios padrões. 

A constatação acima de que turnover ratio e cost equíty ratio não estão relacionados com 

resultado e/ou rentabilidade não quer dizer que estas variáveis não foram importantes para a 

tentativa de caracterizar o churning. Neste sentido cabe I em brar que o resultado e a rentabi !idade 

foram tratados de forma separada do turnover ratio e do cost equity ratío quando da análise feita 

pelo Relatório 56/2017 sobre o terceiro elemento de caracterização do chumin~: depreciação o 

patrimônio líquido em decorrência dos custos de corretagem. Ou seja, s\ã~~o e e . 

~ / ~ I Pâgína 



Para reforçar ainda mais a constatação do erro metodológico deste novo conceito trazido, de 

forma incorreta, pelo PJ da Diretoria de Autorregulação e até então inexistente no PAD 39/2016, 

na normativa vigente ou mesmo na literatura existente cabe lembrar que o próprio Parecer 

Jurídico, citando documento da CVM de junho/2013, portanto em data posterior aos fatos, indicou 

no seu item 54 que "o exame do giro da carteira (tumover ratio) é o método mais comum para 

determinar se houve negociação excessiva" (grifo nosso). Então ele deve ser apurado e 

comparado com o nível de negociações realizadas por outros agentes no mesmo período ou 

em período recente e não com o resultado financeiro das próprias operações analisadas. 

Assim resta claro que não é possível atribuir o adjetivo de "elevado" ao índice tumover (giro da 

carteira) quando o confrontamos com outro índice, a suposta depreciação do patrimônio do clube 

em decorrência da corretagem. 

De forma desconexa com o texto, no item imediatamente posterior, o item 62, o PJ da Diretoria 

de Autorregulação volta a falar de desvalorização do patrimônio do clube sem mencionar em 

nada o conceito de tumover ratio ou de cost equity ratio ou como se poderia considerar elevado 

os valores apurados para esses índices. 

62.A desvalorização do património do Clube no período de 
aproximadamente dois anos, objeto de análise do Relatório 5612017, 
demonstrou que a rentabilidade positiva de 29, 63% foi insuficiente 
para recompor o patrimônio inicial do Clube após os negócios 
realizados por BRS AAI e seus Sócios sem as ordens dos 
representantes legais do Clube. Nesse caso, para o patrimônio do 
clube não sofresse desvalorização, a rentabífidade mínima deveria ser 
de 30,97% sobre o patrimônio líquido médio. 

Nesta parte além de continuar fugindo da resposta de como se caracteriza de elevado o tumover 

ratio e o cost equity ratio de novo o Parecer Jurídico reafirma o erro matemático das contas 

realizadas no Relatório 56/2017 e mantidos no relatório complementar (Doc. 1, fls. 529/534} ao 

não considerar dentro do cálculo da rentabilidade o valor do patrimônio inicia!, conforme exige 

metodologia de novo apresentada, desta vez na nota de rodapé da tabela da página 533. Como 

já vimos se assim o fizesse a rentabilidade calculada seria superior e inviabilizacia a desejada 

conclusão de existência de churning que o PJ da Diretoria de Autorregulação quer fazer crer. 

Mas voltando ao turnover ratio {giro da carteira} cabe destacar que na época dos fatos aléf!:l de 

tal metodologia não estar ainda consolidada, para que fosse possível ser f · tal cál 

tentativa de identificar se o resultado seria ou não elevado só seria possível ""> · 
~ \~\ 
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houvesse sido divulgada média de mercado para tal índice. E quem teria condições de calcular 

e divulgar tal média para o conjunto do mercado seria a própria BSM. Portanto não havia como 

a Corretora identificar que tais índices seriam elevados pois inexistiam parâmetros de 

comparação. Esta impossibilidade fica ainda mais marcante quando é lembrado que nunca foi 

informado como seria o cálculo do patrimônio líquido médio utilizado na apuração destes 

indicadores pelo Relatório 56/2017 ou mesmo pelo Relatório 297/2015. 

Mais do que isso. O próprio acusador, no seu ítem 53 {fi. 489) destaca que antes de sua inovação 

metodológica de misturar o segundo elemento de caracterização do churning, utilizado pelo 

relatório 56/2017, com o terceiro, também apontado naquele documento, a BSM consolidou 

entendimento de que tais elementos são separados: 

"53. A BSM, segundo entendimento consolidado pela CVM e pela 
doutrina internacional, para a análise da existência de churníng, 
examina as operações realízadas em nome do cliente com enfoque 
para o giro da carteira, os custos incorridos e a rentabí/idade 
alcançada" (grifas nosso). 

Aqui, em primeiro lugar cabe mencionar que não houve tempo suficiente, na elaboração desta 

manifestação, para verificar se tal consolidação de entendimento está de fato amparada nos 

cinco julgados citados na nota de rodapé 1 O do P J da Diretoria de Autorregulação (ft. 489) porém 

podemos destacar que de todos os três PAS (CVM) e PAD {BSM) indicados apenas um deles, 

o PAS 24/2010 foi iniciado antes dos fatos aqui analisados. Portanto, resta claro e inequívoco 

que mesmo o P J da Diretoria de Autorregulação considerando que hoje tal metodologia está 

consolidada na época dos fatos não estava e não poderia a corretora inventar metodologia ou 

adotar critérios inconsistentes para afiançar que tal irregularidade estava sendo cometida. 

Por fim, no item imediatamente posterior o documento volta a relacionar o tumover ratio e o cost 

equity ratío com a rentabilidade para tentar demonstrar por que estes indicadores seriam 

elevados. 

63. Em razão do acima exposto, tem-se que os indicadores do 
churning (turnover ratío e cost equity ratio) são considerados 
elevados, por acarretarem na desvalorização do patrimônio do 
Clube no período analisado" {grifo nosso). 

Dúvida reinante e que assalta dizem respeito à seguinte questão: são elevados por acarretarem, 

desvalorização do patrimônio? De parte da Banrísul Corretora, a construção do ar ent 

erigida sobre terreno movediço e desafia que se e::eleç: te in~ para 
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em relevo a necessária razão. Isso fica claro primeiro porque, dentro de tal conceito, seria o 

tumover ratio e o cost equity ratio quem gerariam a desvalorização do patrimônio do Clube e não 

o resultado das operações, como demonstra a formula de apuração do resultado líquido. 

Segundo porque, pensando de forma inversa, este inédito conceito, para a caracterização como 

elevados o turnover ratío o cost equity ratio, indica que se há desvalorização do patrimônio o 

valor do tumover ratio do cost equity ratio seriam considerados elevados independente de sua 

magnitude! 

Por fim, cabe lembrar de documento divulgado pela própria BSM no formato de estudo técnico e 

que, portanto, não se tratava de normativo que deveria ser seguido pelas Corretoras. Lá consta 

que " ( ... ) Como benchmark para verificar se determinada T urnover ratio é excessiva, sugere-se 

compará-la com a taxa de tumover dos fundos de investimentos em ações (. . .t (ft. 225). E em 

relação a como caracterizar de excessivo determinado valor para o cost equity ratio afirma que 

"( .. .) Como base de comparação para verificar se determinada cost-equity ratío é elevada ou não, 

sugere-se compará~la com a rentabilidade histórica do IBOVESPA ( ... )" (fl. 226). 

Apesar de ser um estudo técnico não conclusivo há aqui a demonstração de que seria necessário 

ter valores de referência que fossem apurados estatisticamente com base em dados gerais de 

mercado para se então caracterizar como elevado detenninado valor de tumover ratio e cost 

equny ratio. Não pode tal comparação se basear em resultado de outro indicador aferido com os 

dados da própria operação, como se quer agora fazer crer. 

J) Inconsistência entre as conclusões dos relatórios de auditoria que embasam a 
acusação à Corretora 

A Corretora em sua Defesa afiançou da impossibilidade de na época dos fatos identificar a 

existência de churning. Além da falta de ordens que, apesar de ser uma falha operacional, não 

era condição suficiente para a caracterização da "captura da conta do cliente" havia também a 

impossibilidade metodológica de caracterização do churning através de indicadores. Neste 

sentido é fundamental relembrar que a própria BSM só ousou atestar a existência de Churning 

depois de diversas auditorias passando pelo relatório 297/2015 até chegar no Relatório 56/2017. 

Cálculos de turnover ratio e cost equify ratio foram feitos e refeitos como nos casos do relatólio 

297/2015 e do 56/2017 sobre a mesma base de dados. A avaliação sobre a origem da 

23.10.2013 e depois no Relatório 56/2017. Portanto fica latente que 

não é algo simples e, na época dos fatos, era algo muito mais difícil. 

':::: ,---1 
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Sobre isso a Corretora destacou, na sua defesa, que ainda nos dias de hoje há uma dificuldade 

metodológica de caracterização do chuming e, na época dos fatos, havia uma impossibilidade. 

Buscou caracterizar tal dificuldade demonstrando que mesmo nos documentos de auditoria que 

compõem o PAD 39/2016 as análises realizadas sobre a mesma base de dados produziram 

conclusões diferentes. 

Sobre isso o PJ da Diretoria de Autorregulação destacou: 

"65. De acordo com a Corretora. não houve fato diferente, a 
não ser o período de análise, que pudesse alterar a conclusão que a 
BSM chegou no Relatório 297/2015 ("há índfcios de prática de 
churning") em relação à conclusão do Relatório 5612017 ("houve 
churning') (fls. 1611163). 

66. Ao contrário do afirmado pela Corretora, houve diferença na 
forma de analisar as informações entre os dois relatórios. A primeira 
diferença, como a própria defesa apontou, foi no período analisado, 
uma vez que no Relatório 56/2017 houve anáHse do período de 
auséncía de ordens por representantes do Clube, enquanto no 
Relatório 29712015 foi analisado período maior de relacionamento 
entre Clube e Banrisul, para verificar em quais datas havia negócios 
sem ordens dos representantes do Clube (grifo nosso) (fi. 493) 

Aqui, o PJ da Diretoria de Autorregulação, sempre pretendendo valorizar o Termo de Acusação, 

mescla conceitos com o fito de desmerecer os relevantes argumentos expendidos pela Banrisul 

Corretora em sua Defesa. Lá constou de modo muito claro que não havia fatos diferentes 

analisados no Relatório 297/2015 e no 56/2017 e, em paralelo, inúmeras vezes, destacou, que 

eram diferentes as formas de avaliação do chumíng nos dois relatórios. Declarou a Corretora: 

"Ou seja, do primeiro para o segundo relatório não há absolutamente nenhum fato novo 

considerado. A análise dos dois relatórios se baseia nos mesmos fatos e principalmente nos 

mesmos dados. A única diferença é a períodização da análise" (fi. 162) 

Em primeiro lugar, como a defesa já havia destacado, cabe repetir que a diferença no período 

analisado é irrelevante para a questão da acusação. Pois, como não houve operações antes de 

fevereiro de 2011 e não houve operações repassadas pela BRS Ml depois de novembro de 

2012 a diferença de periodização não representa em hipótese alguma dados diferentes para a 

análise da existência de churning e/ou da responsabilidade da corretora de conseguir identificar 

que tais operações eram ou não fraudulentas. Portanto, não há fato diferente. E, neste sentido 

se mantém a afirmativa da Defesa de que a acusação sobre a Corretor 

baseada em Relatório de Auditolia (Relat~o 56/2~ue ~ conclusão 



anterior {Relatório 297/2015) mesmo, de um lado, não havendo nenhum dado novo e, de outro, 

os indicadores de turnover ratío e cost equffy ratio apresentando resultados inferiores. 

Em segundo lugar o PJ da Diretoria de Autorregulação, no início item 66, inverte completamente 

a lógica argumentativa da Corretora: "Ao contrário do afirmado pela Corretora, houve diferença 

na forma de analisar as informações entre os dois relatórios». Em toda a sua defesa a Corretora 

afirmou e repetiu que ao longo dos últimos anos houve sim mudança de forma na análise de 

dados na tentativa de caracterização do churning. E a alteração da conclusão do relatório 

297/2015 para o 56/2017 é a materialização disto. No segundo os índices de turnover ratio e cost 

equíty rafio foram inferiores aos do primeiro e mesmo assim concluiu pela existência de chuming 

e não mais apenas "indícios". Portanto é uma forma dtferente sim. E estas constantes mudanças 

são a prova de que inexistia, na época dos fatos, metodologia suficientemente desenvolvida para 

a Corretora poder verificar o chuming nas operações do . 

Esta afirmativa é corroborada pelo próprio PJ da Diretoria de Autorregu!ação que informa o que 

mudou na forma de análise para a caracterização do churning. Diz o item 67, abaixo 

reproduzido, que o Relatório 56/2017 diferente do 297/2015 incluiu o terceiro elemento para a 

caracterização do churning, que não teria sido utilizado no relatório 297/2015: desvalorização do 

patrimônio do clube em função dos custos da corretagem. 

"67. Além disso, o relatório 5612017 verificou, no período 
analisado, que o patrimônio líquido do Clube havia se desvalorizado e 
que esse tato decorreu diretamente do custo de corretagem pago pelo 
Clube em função de excessiva realização de negócios em nome do 
Clube sem ordens (captura da carteira do Clube pela BRS AAI e seus 
Sócios r. 

Portanto, de rigor o destaque que o Parecer Jurídico termina por ratificar a afirmativa da corretora 

de que, ao longo dos anos, houve inúmeras mudanças de forma na caracterização do churning 

junto ao  e só em 2017 surgiu metodologia que fosse suficiente para a própria BSM 

tentar, de forma confortável, em seu próprio entendimento, concluir que havia churning naquelas 

operações realizadas até novembro de 2012. 

Por fim, cabe aqui lembrar que a inovação na forma de caracterizar o churning, incorporada pelo 

Relatório 56/2017 (desvalorização do patrimônio do clube em decorrência da corretagem) está 

baseada em um equívoco aritmético, no qual a soma das células da planilha relativas às vendas~ 
I 

não incluiu a célula correspondente ao patrimón·ro inicial, conforme r er fórmula criada p a 
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própria Auditoria da BSM, afetando a solução, pois distorce para baixo o resultado bruto e 

consequentemente o resultado liquido. 

K) O Parecer Jurídico demonstra que só em 2017 surgiu a metodologia que permitiu à 
BSM caracterizar o churning nas operações do  

A Defesa da Corretora, com inúmeros elementos, demonstrou a impossibilidade de, na época 

dos fatos, poder ela caracterizar a existência da fraude nas operações do  e, a partir 

disso, impedir a sua continuidade. Para isso demonstrou que inexistia metodologia naquela 

época que definisse o churning como aquela utilizada no Relatório 56/2017, o primeiro a 

determinar a existência da referida fraude junto ao Clube. 

O item 70 do Parecer Jurídico reconhece tal impossibilidade metodológica que reinava na época 

e cita documento Oficial de 23.10.2013 no qual "(. . .) a BSM informou não ter constatado a prática 

de churning em negócios realizados em nome do Clube( .. }' {fl. 494). 

Ainda em 2013 a metodologia para a caracterização do chuming junto às operações do  

 estava sendo construída e melhorada. E em meados do ano seguinte, 30.6.2014, 

conforme informado pelo item 71 do Parecer Jurídico"( .. .) a BSM informa à CVM ter aprimorado 

a metodologia adotada para avaliar a existência de churning(. .. t {fl. 494) .. Assim, resta evidente 

que se não havia em 2014 metodologia aprimorada que conseguisse caracterizar o chuming 

junto ao Clube não poderia, em 2011 e 2012, a Corretora dispor de metodologia aprimorada para 

avaliar que existia churning naquelas operações e então interrompe-las. 

Não se pode cunhar que a Banrisul Corretora faltou com seu dever de lealdade e diligência 

exatamente por que não havia como, na época dos fatos, caracterizar as operações fiscalizadas 

como fraudulentas. Desconhecia-se a existência de metodologia capaz de aferir tal situação. 

Portanto não podia a Corretora interrompê-las por uma suposta fraude que se mostrava 

impossível de ser identificada. 

O item 72 do Parecer Jurídico indica que o tal aprimoramento da metodologia levou a uma 

reavaliação das operações do  que só foi conclulda mais de um ano após o referido 

comunicado da BSM à CVM, ou seja, em 3.8.2015, através do Relatório 297/2015. Mas mesmo 

em 2015 a metodologia, já então aprimorada, não conseguiu concluir que houve chuming no . 

. Portanto não foi possível, em 2015 e em 2016, formular um Termo de Acusação e ab · 

um PAD tendo como defendentes a BRS Ml e seus Sócios. 



Em 2017, conforme indicado no item 67 do Parecer Jurídico, houve novo aprimoramento da 

metodologia de caracterização de chuming e além dos elementos captura da conta do cliente e 

indicadores (tumover ratio e cost equffy ratio) foi incluído o terceiro elemento: a avaliação da 

depreciação do patrimônio líquido decorrente dos custos de corretagem. 

Assim, depois de várias metodologias adotadas e diversas análises, só em 2017 conseguiu a 

BSM fazer aquilo que afirma, no Termo de Acusação, que a Corretora teria condiçôes de fazer 

em 2011 e 2012 sem o aparato técnico disponível apenas nos dias de hoje. 

Sobre este aspecto verificamos que o Parecer Juridico pecou por não analisar, concordar ou 

discordar da argumentação geral da Corretora sobre a inconsistência temporal da acusação. 

Neste sentido vemos que o PJ depois de narrar os fatos que materializam que houve 

mudança/aprimoramento da metodologia ao longo de seus itens 69 a 73- e com isto reforçai a 

tese defendida pela corretora de inexistência de metodologia conclusiva em 2011 e 2012- chega 

no item 74 e de forma desconexa com o texto anterior e com a sua própria redação afirma: 

" 7 4. Ressalta-se que a BSM manteve a mesma forma de verificar a 
prática de chuming, analisando os indicadores já citados tumover ratio 
e cost equity ratio. Os aprimoramentos ocorreram na forma de 
identificar as irregularidades (. . .)" (grifo nosso). 

Não se mostra possível, destarte, sustentar a afirmativa de que se manteve a mesma forma de 

verificar as irregularidades (churníng) ao também se afirmar que os aprimoramentos 

ocorreram na forma de identificar as irregularidades {churning}. Não há, no contexto do texto, 

diferença entre as palavras "verificar" e "identificar" e entre "prática de chuming" e 

"irregularidades". Ou seja, é apenas um jogo de palavras que seguido da afirmativa de que foi 

garantido à Corretora o direito de se manifestar, tenta fazer crer que não há problema algum na 

formulação da acusação. 

L) Das medidas saneadoras adotadas pela Banrisul Corretora e da pena de advertência 

Os documentos que integram a peça defensiva apresentada demonstram que a Banrisul 

Corretora atuou de modo íntegro e severo para que os negócios repassados pela BRS A.AI não 

acarretassem prejuízo aos cotistas. menos ainda que se constituíssem em movimento que 

pudesse afetar negativamente o mercado mobiliário. 

Simultaneamente, inclusive na conformidade das conclusões das au 'torias realizadas a o ~o 
do processo de acompanhamento das operações sob análise o me 

~ 
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e controle para mitigar a ocorrência de fraudes foram revistos, melhorados, otimizados, 

especialmente para que a Banrisul Corretora - cônscia de seus deveres frente à comunidade 

mercadológica - pudesse transparecer que os métodos preventivos e prudenciais são 

suficientemente robustos e aderentes à expectativa do mercado e dos organismos reguladores 

para inibir eventuais movimentos tendentes à prática de fraudes. 

VIII. CONCLUSÃO 

Em vista do exposto, ratificando a Banrisul Corretora todos os argumentos expendidos ao tempo 

da apresentação defesa, agregando os termos aqui contidos a formar um só corpo defensivo, 

requer: 

(a) acolhimento das matérias preliminares: 

1. prescrição, com a obseNâncía da contagem prescricional na conformidade das razões 

suscitadas; 

2. da não ocorrência de ato ilícito como suporte fático para os períodos em que não se 

processaram operações; 

3. da inexigibilidade de conduta diversa por parte da Banrisul Corretora. 

(b) meritoriamente, o acolhendo as razões defensivas, sucessivamente: 

1. A declaração da nulidade da acusação sobre a Corretora no Processo Administrativo 

ante a adoção de elementos verificados ulteriormente e aplicados a fatos pretéritos, espargindo 

insegurança jurídica e terminando por negar vigência ao artigo 188, I, do Código Civil respeitante 

à atuação da Banrisul Corretora dentro da esfera de direito reconhecidos. 

2. A declaração da nulidade da acusação sobre a Corretora no Processo Administr 

ante a inobservância dos princípios do contraditório e ampla def~ea dec r 
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perpetrada ao longo do processado, apropriando-se o órgão investigativo de elementos inéditos 

para formar a base acusatória. 

3. A improcedência do T enno de Acusação em relação à Corretora, ante a não ocorrência 

de elemento que tenha materializado a omissão da Banrísul Corretora no seu dever de lealdade 

e diligência no trato prudencial e preventivo de ações supostamente fraudulentas. 

4. acaso não haja acolhimento das matérias anteriormente arguidas, a limitação da 

condenação à penalidade de advertência, na esteira dos argumentos expendidos. 

Em remate, requer que as intimações relativas à abertura de prazos e andamentos processuais 

sejam comunicadas/endereçadas diretamente à Banrisul Corretora de Valores Mobiliários S.A. 

e aos procuradores firmatários, com endereço profissional na Rua Caldas Júnior, no 108- 5° 

andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, 

jurídico processual@banrisul.com.br. 

Nestes Termos, 

Espera Deferimento. 

\~rto Alegre/RS, 26 de março de 2018. 

\ 

Sônia 

~., 

\c \ A~nelo Peretra 
:ABJRS - '33670 

Gerente Executwo 
Bo Núcleo Processual 

CEP E-mail: 

Gilmar Duart 
dvogado -OAB 36.68~ 
CPF  
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