
RUSSOWSKY, WINTER & GUAZZELLI PERUCHIN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

BM & F BOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 

DIRETORIA DE AUTORREGU LAÇÃO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR DE AUTORREGULAÇÃO DA BM&F BOVESPA 

VIA CORREIOS- SIMPLES 

BM&F BOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro número 275, 8' andar. 
São Pau lo - SP - BRASIL 
CEP 01013-001 

Processo Administrativo 39/2016: 

Através do presente instrumento, os acusados: 

(1) BRS CONS ULTORIA FINANCEIRA E GERENCIALLTDA.; 

( 2 ) CESAR CONTER LEITE; e 

( 3 ) DIOGO GILES WUNSCH; 

Todos já devidamente qualificados nos autos do presente PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRI 

-a: 

= 

0::.:: 

tombado sob o número 39/2016 vêm, em conjunto, por seus procuradores já cadastrados, manifestar-se acerca do OFÍCI~ 
...... 
X:: 

OF/BSM/SlUR/PAD-0057 /2018, o que o fazem nos termos que seguem : 22 
-.o 

""" -.o ..... 
O relatório apresentado pela Superintendência Jurídica desta colenda Instituição apresentou interpretaçi 

...... 
= 

acerca dos eventos relacionados aos acusados de forma diversa daquilo que restou debatido no âmbito da Defesa Preli minar-;: ...... = bem como da própria realidade dos fatos. ,;:;:;; 
= ,._ 
Ir.> 

A densidade do conteúdo do referido parecer, composto por 193 tópicos, impõem o exame detalhado e' 

aprofundado dos argumentos carreados aos autos pela notável Superintendência Jurídica, os quais, a primeira vista e s.m .j ., 

não condizem com a verdadeira realidade dos acontecimentos. Diz-se isso, primordialmente, porque em diversas passagens 

do documento em referencia há imputações aos acusados de atos e fatos que sequer estariam à suas alçadas, competindo tao 

apenas à outra parte acusada. 

De outra banda, resta evidente que em relação à prática de chuming, objeto principal da acusação em 

comento, o relatório em evidência deixou de averiguar os fatos trazidos em defesa prévia e que, pelos estudos técnicos sobre 

os quais estão embasados, comprovam que durante o período de maior volume de operações, foi quando os acusados menos 

receberam remuneração por suas corretagens, inclusive em muitos períodos concedendo desconto integra l sobre o 

comissionamento, tudo isso afigurando con ta absolutamente incompatível com o núcleo principal da conduta do agente que 

adota a prática de chuming. 
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inferior à oscilação do mercado como um todo para aquele período, demonstrando que a atividade dos acusados, 

diferentemente do que ocorreria em uma situação de churning, resultou em uma diminuição das perdas para o grupo de 

investidores que compuseram o . 

Dessa forma, considerando que o referido Parecer não abordou de forma exaustiva os pontos 

apresentados pelos acusados e não considerou os argumentos trazidos em âmbito da Defesa preliminar, o que impõe uma 

cuidadosa e detalhada manifestação acerca dos pontos abordados pela Superintendência Jurídica, se requer a dilação do 

prazo originalmente concedido para manifestação, extendendo-o por mais 30 (trinta) dias, nos termos do Regu lamento 

Processual da BSM. 

São os Termos em que 

Pedes e Esperam DEFERIMENTO. 

Rua Padre Chagas n° 66 1 conj. 802 * Moinhos de Vento * 90570-080 * Porto Alegre (RS) * Brasil 
Fone/Fax: +55 51 3019-0055 * www.rwgp.com.br 

2 




