
ACUSADOS: 
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BM&F80VESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 46/2016 

TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATlVO ORDINÁRIO N° 46/2016 

BRADESCO S .A. CTVM 

ANlBAL CESAR JESUS DOS SANTOS 

MAURÍCIO SANCHES DE LIMA SILVA 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM, 

no exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários ("CVM") n° 461/2007, determina a instauração de Processo Administrativo 

Ordinário, em face de: a) BRADESCO S .A . CTVM, sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nO 

61.855.045/0001 -32, com endereço à Avenida Paulista, nO 1.450, 7° andar, São Paulo/SP, CEP 

01310-100, ("Bradesco" ou "Con-etora"), (ii) ANIBAL CESAR JESUS DOS SANTOS, '7., ••• 

•••••••••••• ("Anibal" ou "Diretor") e (iii) MAURÍCIO SANCl-IES DE LI MA 

SILVA,"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIII 
("M'aurício" ou "Operador"), em i'àzão dos 

fatos e elementos de autoria e materialidade de infrações apurados no Parecer da Superintendência 

de Acompanhamento de Mercado da BSM ("SAM") nO 054/2015 ("Parecer SAM", Doc. 1). 
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H. IRREGULARIDADES VERIFICADAS 

2. De acordo com o Parecer SAM, 

execute)U operações em nome da.·nos mercados 

administrados pela BM&FBOVESPA, por intermédio do Operador e da Conetora, com o objetivo 

de manipular o preço de ações ordinárias da , nos termos do inciso r da Instrução 

da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nO 8, de 8 de outubro de 1979 ("ICVM 8/79"), com 

a redação conferida pelo inciso II, alínea "b" l. 

O Parecer SAM demonstra que ~_ Operador estava ciente de que Fabio tinha meta de 

preço para o ativo _ até o final do ano de 2014. Para atingir a meta estipulada por Fabio, o 

Operador definiu e executou estratégia de manipulação de preço nos pregões de 23.12.2014, 

26.12.2014, 29.12 .2014 e 30.12.2014, no âmbito do Programa de Recompra de Ações da. 
("Programa de Recompra de Ações"). O Parecer SAM demonstra também que a manipulação 

praticada por Fabio e ~elo Operador resultou na elevação do preço de _ de R$ 11,06 (preço 

de fechamento do pregão de 22.12.2014) para R$ 12,75 (preço de fechamento do pregão de 

30.12.2014), alta de 15,28%. A manipulação de preços praticada por Fabio e o Operador será 

detalhada na Seção IV abaixo. 

4. O Parecer SAM aponta também que o Operador informou o cliente 

a respeito da meta de preço estipulada por Fabio 

para o ativo_ e do p:r~o para cumpri-Ia com o objetivo de favorecer indevidamente a posição 

I "1. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes 
do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 
mobiliárcios, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equ itat ivas. 11. 
Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: ( .. . ) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, 

. a utili zação de qualquer processo ou artificio destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação 
de um va lor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda" 
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de .. em _, caracterizando a prática de front running. Em decorrência da infonnação 

fornecida pelo Operador, as operações de _ com nos pregões de 23 .12.20]4, 

26.12.2014,29.12.2014 e 30.12.2014 resultaram em lucro total de R$ 69.026,00 (sessenta e nove 

mil e vinte e seis reais) para" e serão detalhadas na Seção V deste Termo de Acusação. 

111. PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES 

5. Todo programa de recompra de ações conduzido pela respectiva companhia emissora 

implica aumento da pressão compradora de ações, com potenciais impactos na liquidez e no preço 

do ativo. 

6. A atuação das companhias emissoras nos programas de recompra tem as seguintes 

características: (a) é direcional, na medida em que atua sempre na ponta compradora das ações; 

(b) envolve volume financeiro relevante para execução do programa, e por isso há 

representatividade da quantidade de ações a ser comprada em comparação à liquidez de mercado 

do ativo; (c) é realizada em conformidade com o mandato conferido à companhia por meio do 

programa de recompra e (d) há interesse da companhia emissora no preço das ações. 

7. O programa de recompra confere presunção de regularidade para as compras 

direcionais com as características acima referidas. Entretanto, há o risco de o programa de 

recompra ser executado de forma abusiva. 

8. Por isso, a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), ao regular os programas de 

recompra2, por meio da Instrução CVM nO 10/80 ("ICVM 10/1980,,)3, determinou que as 

1 Em cumprimento ao disposto no artigo 30, §2° da Lei n° 6.404/76. 
3 A ICVM 10/1980, em vigor à época dos fatos descritos neste Termo de Acusação, foi posteriormente revogada pela 
Instrução CVM nO 567/2015 
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aquisições das ações, na execução do programa de recompra, devem ser realizadas a preço de 

mercad04 , bem como vedou a execução de programas de recompra que criem, por ação ou omissão, 

direta ou indiretamente, condições artificiais de demanda, oferta ou preço das ações5
. 

9. Uma vez que há a presunção de regularidade de compras direcionais na execução do 

programa de recompra, a verificação de eventual materialização do risco de prática abusiva requer 

a análise da dinâmica de execução das compras. 

10. A análise da dinâmica de execução das compras deve levar em consideração: (a) o 

preço, a quantidade de ações e o momento das ofertas de compra inseridas em nome do emissor 

no livro de ofertas; (b) o preço, a quantidade de ações e o momento das ofertas de compra inseridas 

por outros investidores; ( c) o preço e a quantidade de ações dos últimos negócios executados antes 

elas ofertas ele compra inseridas em nome do emissor e (d) o preço e a quantidade de ações das 

ofertas de venda no livro de ofertas, no momento da inserção das ofertas de compra em nome do 

emISSOr. 

11. Referida análise pode revelar condutas como protagonismo na formação de preço do 

ativo; estipulação de preço alvo e avaliação da profundidade do livro de ofertas para a condução 

do preço elo ativo com o propósito de alcançar o preço alvo. Tais condutas constituem indícios ele 

manipulação de preço praticada durante a execução do programa de recompra de ações6. 

12. Por outro lado, o comportan1ento passivo na formação de preços, tomando os preços 

praticados no mercado por meio do posicionamento de oferta de compra no mesmo nível de preço 

de ofelias ele compra que já tinham sido inseridas no livro de ofeltas por outros investidores ou 

.\ Art. 12 . O preço de aquisição das ações não poderá ser superior ao valor de mercado. 
s ""Art. 2° A aquisição, de modo direto ou indireto, de ações de emissão da companhia, para permanência em tesourari a 
ou cancelamento, é vedada quando: 
( ... ) 
c) criar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, condições artificiais de demanda, oferta ou preço das ações ou 
envolver práticas não eqüitativas;" 
6 Vide Seção I do Parecer SAM. 
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pela inserção de oferta de compra com mesmo preço do último negócio, indicam execução regular 

de um programa de recompra de ações. 

13. O quadro abaixo apresenta um comparativo entre práticas regulares e in egul ares 

durante a condução dos programas de recompra de ações: 

Irregular Regular 

É protagonista na formação de preço 
Não é protagonista na formação de preço, 
comportamento passivo na formação do 
preço 

Possui preço alvo 

Conduz o preço 

Não possui preço alvo 

Segue o preço de outros investidores 
compradores 

Avalia a profundidade do livro de ofertas 
para buscar o preço alvo 

Avalia o livro de ofertas para posicionar 
suas ofertas no mesmo nível de preço de 
ofertas de compras já inseridas por outros 
investidores ou no mesmo preço do 
último negócio 

14. Conforme será demonstrado a seguir, Fabio, o Operador e a Corretora executaram 

irregularmente o programa de recompra de ações da . na medida em que Fabio e o Operador 

foram protagonistas na formação de preço do ativo F I nos Últimos quatro pregões do ano de 

2014, estipularam o preço de R$ 13,00 para o ativo como alvo a ser alcançado até o final 

do ano de 2014, conduzimm o preço de _ com o objetivo de alcançar o preço alvo e, nos 

pregões de 23 .12.2014,26.12.2014,29.12.2014 e 30.12.2014, agrediram ofeltas de venda em 

profundidade suficiente para aumentar a cotação do ativo _ com o objetivo de alcançar o 

preço alvo no prazo determinado, caracterizando manipulação de preços vedada pela ICVM 8/79, 

inciso I, com a redação conferida pelo inciso lI, "b". Todas as operações de compra ordenadas por 
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Fabio e executadas por Maurício no âmbito do Programa de RecOInpra de Ações foram 

intennedidas pela Corretora. 

IV. MANIPULAÇÃO DE PREÇOS DE _ 

IV.l Definição da Estratégia de Manipulacão 

15. Em 03.11.2014, a. divulgou Fato Relevante ("Fato Relevante", Doc. 2), por meio 

do qual comunicou o mercado a respeito da aprovação do Programa de Recompra de Ações. De 

acordo com O Fato Relevante, a. recompraria até 4.403 .033 (quatro milhões, quatrocentas e 

três mil e trinta e três) ações ordinárias de emissão da. , no prazo de até um ano. 

16. No âmbito do Programa de Recompra de Ações, Fabio e o Operador acertaram a meta 

de preço de_ até o final do ano de 2014 e o modus operandi da manipulação de preços que 

praticariam nos pregões de 23.12.2014, 26.12.2014, 29.12.2014 e 30.12.2014, conforme 

transcrição do diálogo mantido em 23.12.201 47, abajxo, com destaques acrescidos: 

Fabio: A gente vai recomprar agora, a gente foi liberado. 

Operador: Vai voltar a atuar? 

Fabio: Vou voltar a atuar. Até queria ver, prajá eventualmente fazer umas compras ... Não 

apareceu nada aí pra você, né? 

Operador: Não. É, o papel caiu bem, né? Tava por volta de lms 15 pau. 

Fabio: Caiu pra c ... 

Operador: Tem que tentar sei lá, fechar o ano perto de uns 12 né, era o ideal né? 

7 Todos os d iá logos transcritos neste Termo de Acusação foram extraídos dos Anexos do Parecer SAM. 
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Fabio: Ah, acho que até mais viu, dá pra puxar pra uns 13, 14 aí. 

Operador: É, então, acho que o ideal era tentar próximo disso. 

[ ... ] 

Operador: Está tudo certinho aqui. É só você dar a ordem. Se você quiser até, pra 

ajudar a melhorar o papel, acho que vale a pena você, não sei, vai da forma que você 

trabalha também, mas, dá uma ordem meio que trabalhando ao longo do dia e 

comprando de 100 em 100, sabe? Que aí, vai aumentando o índice de negociabilidade 

do papel. 

Fabio: É, isso que eu quero fazer. 

Operador: É, aí você fala assim, Maurício, hoje vamos comprar, sei lá, 1 milhão de reais , 

dá "x" ações, meu, boto na maquininha aqui, 100, 100, 100, 100, sei lá, compra 700 pau 

durante o dia e compra 300 no leilão, entendeu? Que aí ajuda a segurar no leilão. 

Fabio: É, no leilão eu vou entrar com uma ordem lá de, acho que 50 mil ações, tá? 

Operador: Certo, é então. Aí ajuda a defender. Porque assim, às vezes, como, posso até 

puxar a posição short do papel, mas eu acho que não tem muito. Mas às vezes quem 

tá vendido, os caras querem bater no papel, né, então assim, no primeiro dia você bota 

50 mil, nego vai vender 100 e você não vai conseguir segurar, você faz isso 2, 3, 4 dias, 

uma hora o cara arreia, entendeu? 

Fabio: É. 

Operador: Como você é a própria empresa, você tem força e com isso você acaba achando 

até uns parceiros, também. Nego que tem pago o papel ajuda a defender, né? 

S .l URISZC 
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Operador: Tá. 
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Fabio: Então a gente vai fazer o seguinte, Ó. 50 mil no leilão a gente já vai fazer. 

Operador: Tá. 

Fabio: E daí a gente vai fazendo um pouquinho durante o dia. 

Operador: Tá, legal, é o que eu te falei, eu acho que vale a pena. Eu tenho aqui a 

maquininha que faz de 100 em 100, meu, deixa comprando, deixa piscando toda hora 

pra cima, sempre a maquininha do Bradesco atuando, entendeu? É o que eu falei, 

quem não quer que o papel suba, vai no primeiro momento bater, vender, você pode 

até perder força, mas faz isso 1,2 ... que nem, a gente tem quantos pregões? 5 até o 

final do ano, é isso? 

Fabio : 4 né? 

Operador: 3, hoje mais 3, 26, 29 e 30 

Fabio: Hoje, 26, 29 e 30. 

Operador: PÔ, vocês tem aí 3 pregões, acho que dá para comprar bastante coisa e 

devido à baixa Iiquidez, dá para mandar bem o preço mesmo. 

Fabio: É, acho que dá para dar uma puxadinha. 

17. De acordo com o diálogo transcrito acima, Fabio e o Operador definiram R$ 13,00 ou 

R$ 14,00 como meta de preço a ser alcançada para o ativo_ até o final do ano de 2014. Fabio 

e o Operador definiram também o seguinte modus operandi para a manipulação de preço de_ 

nos pregões de 23.12.2014, 26.12.2014,29.12.2014 e 30.12.2014 ("Padrão Operacional"): 

SJUR/SZC 
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b. Compra de lotes maiores do que 100 ações durante leilão de fechamento8: 

compra de lotes maiores durante leilão de fechamento com o objetivo de elevar ou 

manter o preço de fechamento de_ no respectivo pregão. 

18. O Padrão Operacional foi repetido de forma sistemática nos pregões de 23.12.2014, 

26.12.2014,29.12.2014 e 30.12.2014, resultando na elevação do preço de_ de R$ 11,06 em 

22.12.2014 para R$ 12,75 em 30.12.2014. 

19. A seguir, serão apresentados a execução do Padrão Operacional por Fabio e o 

Operador nos pregões acima mencionados e os efeitos da manipulação praticada por Fabio e o 

Operador no preço do ativo_ em cada pregão. 

IV.2 Pregão de 23.12.2014 

20. Após a deftnição da meta de preço do ativo ••• para o ftnal do ano de 2014 e do 

Padrão Operacional, Fabio e o Operador passaram a manipular o preço do ativo no pregão regular 

do próprio dia 23.12.2014, conforme diálogo abaixo, ocorrido às 13h17m44s: 

Ope."ador: Está com 30 mil lá no 30, abrindo de quinhentinha. 

Fabio: Faz o seguinte, desde aquela hora que a gente falou até agora o papel está subindo, 

né, não caiu ainda? 

S De acordo com os itens 4.3.1.1 e 4.7.1 do Manual de Procedimentos Operacionais do Segmento Bovespa: Ações, 
Futuros e Derivativos de Ações, o primeiro critério para definição do preço de fechamento de ativos negociados no 
segmento BOVESPA é o preço ao qual a maior quantidade de ações for negociada. Assim, quanto mais ativos forem 
negociados no leilão de fechamento, e quanto maior o preço praticado nesses negócios, maior o preço de fechamento 
do ativo. 
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Operador: Não, ainda não. Chegou a sair alI, 15 ali, com zero e pouquinho de alta ainda, 

mas está bem tranquilo ainda. 

Fabio: Está 27 agora? 

Operado.": 27 o último exatamente. 

Fabio: Põe de 100 em 100. 

Operador: Tá. 

Fabio: Pode colocar várias aí de 100 em 100 no 27, 28, vamos ver como se comporta. 

Ope."ador: Tá, até quantas que eu vou comprando? 

Fabio: Ah, pode comprar aí umas 10 mil ações desse jeito. 

Operador: Umas 10 mil? 

Fabio: É 

Operador: Tá, eu vou ligar então aqui na maquininha e ai eu vou limitar no 30, tá? 

Fabio: Tá 

21. O diálogo acima demonstra que Fabio e o Operador monitoraram o preço do ativo 

_ no pregão regular ("desde aquela hora que a gente falou até agora o papel está subindo, 

né", "Está 27 agora?", "eu vou ligar então aqui na maquininha e ai eu vou limitar no 30") e 

executaram o Padrão Operacional para aumentar o índice de negociabilidade do ativo ("Põe de 

100 em 100", "Pode colocar várias aí de 1 00 em 1 00 no 27, 28, vamos ver como se comporta"). 
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22. Já no cal! de fechamento, o Operador pode acompanhar em tempo real as ofertas de 

compra e de venda que estavam participando do leilão, bem como o preço9 e a quantidade lo 

teóricos. Essa condição favorecia a execução da estratégia de manipulação de Fabio e do Operador 

porque o Operador podia calcular a quantidade de _ que deveria ser vendida por Fabio para 

oscilar positivamente o preço de fechamento do ativo. 

23. O diálogo abaixo demonstra que o Operador monitorou a quantidade e o preço teóricos 

de _ no call de fechamento de 23.12.2014 e informou Fabio sobre a quantidade de_ 

que deveria ser vendida para oscilar positivamente o preço de fechamento do ativo. 

24. 

Operador: E está saindo 21 mil no leilão e está sobrando venda no preço, 11,50. 

Operador: Acho que mais umas 20 milzinhas no cal! ajuda bem. Ó, agora está a 11,30 já. 

A _ colocou venda lá de 30 mil. 

A Tabela 1 abaixo mostra o livro de ofertas de ••• no dia 23.12.2014 no momento 

em que Fabio e o Operador travaram o diálogo acima. Nela, a oferta de venda de 29.8001 ••• 

do mencionada por Fabio, foi destacada em vem1elho. Essa oferta alterou o preço 

teórico do ativo de R$ 11 ,50 para R$ 11 ,30 e sua quantidade teórica para 21.300 ações. 

g O preço teórico é o preço atribuído ao leilão em que a maior quantidade de ações for negociada. 
10 A quant idade teórica é a quantidade máxima que será atend ida, baseada no preço teórico. 
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Tabela 1 - Livro de ofertas de 23.12.2014 às 16h58min14s, antes da atuação de" 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Participante Cliente Qtde. Preço Preço 
Qtde. Cliente Participante liora 

(R$) (R$) 

16:0 I :30.382 ~ 800 MKT MKT 49DO } ~ • 16: 14:07.848 
16:44: 15.009 1200 MKT MKT 1.400 ~ ~ 16:56:00.21 6 
16:55:00.107 - 800 MKT MKT 1.000 Qld lcorica ~ 

16:50 :3 3.894 
16:55:00.140 • 700 MKT 10,00 2.400 lota i d~ 16:56:04.445 
16:55 :00. 175 - QlU leórica 1300 MKT 11 ,20 6.000 21 .300 a~(ks a 13:51:29.541 
16:55:00.202 - LOwl de 1300 MKT 11.30 29.800' 16:58:14.0 13 
16:55:09.860 - 2 1.300 ações- 600 MKT 11 ,37 1.200 
16:55:09.861 • 600 MKT 11 ,39 1.000 
16:55:39.894 • 200 MKT 11 ,43 800 
16:56:0 1.20<1- • 2500 MKT 11 ,49 800 
16:56:21.735 • 10000 MKT 11 ,50 5.000 
16:57:58. 192 • 300 MKT 11 ,60 400 
16:56:36.29 1 - '- 1.000 11,93 11,74 400 
16:55:01.252 800 11.18 12,20 1.500 
16:53 :54.603 • 100 11 , 11 12,25 1.500 

I • > , -Ne,sc momento a olerta ,en a atendida em ).600 açõe, e ,obranam 24.200 ações. 
1 Olhta inserida em pregões anteriores. 
Fonte: BM&FBOVESPA 

• 16:55:39.90 I 

I OO:()O:OO .OOO~ 

16:57:02. 173 • 16:56:00.563 • 16:57:46.264 - OO:OO:OO.()OO~ - OO:OO:OO.OOO~ - OO:OO:OO.OOO~ • OO:OO:OO.OOO~ 

25 . Com a informação de que o preço teórico do ativo havia reduzido de R$ 11 ,50 para 

R$ 11 ,30, Fabio deu ordem de compra de 30 mil ações a R$ 12,00 para aumentar o preço teórico 

de 2 , conforme diálogo abaixo. 

Fabio: Então entra com 30 mil comprando aí a 11 e meio. 

Fabio: Põe a 12, já colocou? 

Operador: Não, não coloquei ainda. 

Fabio: Põe a 12 então fazendo o favor. 

26. A Tabela 2 abaixo demonsh'a que esta oferta de compra de Fabio elevou o preço teórico 

de R$ 11,30 de volta ao patamar de R$ 11 ,50 e a quantidade teórica para 51.300 ações. 

SJUR/SZC 
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Tabela 2 - Livro de ofertas de 23.12.2014 às 16h58min37s736ms, após atuação de" 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Participante Cliente Qtde. 
Preço Preço 

Qtde. Cliente Participante 
(R$) (R$) 

16:0 1:30.382 

I 
800 MKT MKT 4.900- • 16:44: 15.009 1.200 MKT MKT 1.400 • 16:55:00. 107 800 MKT MKT 1.000 -16:55:00. 140 700 MKT 10,00 2.400 .! 16:55:00.1 75 = 1.300 MKT 11 ,20 6.000 Qld teóri.:;\ 

16:55:00.202 QLd Lcúrica 1.300 MKT 11 ,30 29 .800 >-- lotai tk 

16:55:09.860 600 MKT 11,37 1.200 
5 J .300 IIÇÔ':'; • I ""'Ide l 16:55:09.86 1 I 51.300 "çOC' 

600 MKT 11.39 1.000 .. 
16:55:39.894 200 MKT 11043 800 • 16:56:0 1.204 2.500 MKT 11 ,49 800 • 16:56:2 1.735 10.000 MKT 11.50 5 .000~_ • 16:57:58. 192 300 MKT 11 ,60 400 • !9,;.~ª_:)1J~9 __ . 1 -·--- - t 30.000 _ !1,.oÔ_ I L74 400 • 16:56:36.29 1 1.000 11 ,93 12,20 1.500 • 16:55:0 \.252 • 800 11.1 8 12,25 1.500 • 16:53:54.603 ,. 100 11 , 11 12,80 17.000 • -I Oferta Insenda em pregoes antenores 

2 Nesse momento a oferta seria atendida em 2.000 ações e sobrariam 3.000 ações. 
Fonte: BM&FBOVESPA 

Hora 

16:1 4:07.848 
16: 5G:OO.216 
16:50:33.894 
16:56:04.445 
13:5 1 :29.54 I 
16:58: 14.018 
16:55:39.901 

00:00:00.000 1 

16:57:02.173 
16:56:00.563 
16:57A6.26-1 
00 :00:00.000 1 

00 :00:00.000 1 

00:00:00.000 1 

00:00:00.000 1 

00:00:00.000 1 

27. Os Gráficos 1 e 2 abaixo demonstram a manipulação de preços praticada por Fabio e 

pelo Operador no pregão de 23. 12.2014. O Gráfico 1 destaca as operações de compra de ••• 

executadas por Fabio, por intermédio da Conetora e do Operador, durante todo o pregão de 

23.12.2014. O Gráfico 2 destaca a atuação de Fabio e do Operador no cal! de fechamento do pregão 

de 23 .12.201 4. 
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Gráfico 1 - Operações realizadas com _ no pregão de 23.12.2014, com destaque 

para as operações realizadas por_ por intermédio da Corretora 
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Fonte: BM&FBOVESPA 

28. O Gráfico 1 acima demonstra que o Padrão Operacional executado por Fabio e pelo 

Operador contribuiu para a elevação do preço do ativo de R$ 11,06, preço de fechamento do 

pregão anterior, para R$ 11,39 no dia 23.12.2014, oscilação positiva de 2,98%. 
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Gráfico 2 - Operações no colf de fechamento realizadas com _ no pregão de 23.12.2014, com destaque para 

as operações realizadas POI" por intermédio da Corretora 

- ON Nf~ (bom] Tu. 
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~ 16:56 16:58 17.00 17:02 17:()l 
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29. De acordo com o Parecer SAM, a manipulação de preços praticada por Fabio e pelo 

Operador no call de fechamento do pregão de 23 .12.2014 fez com que o preço do ativo ••• 

oscilasse positivamente em 2,15% apenas no call de fechamento, passando de R$ 11,15 (ú ltimo 

preço antes do leilão) para R$ 11,39. O Gráfico 2 mostra também que sempre que o preço teórico 

do leilão caía para R$ 11,30, Fabio atuava para elevar o preço teórico. 

IV.3 Pregão de 26.12.2014 

30. No pregão de 26.12.2014, Fabio e o Operador continuaram executando o Padrão 

Operacional para manipular o preço do ativo _, com o objetivo de atingir a meta de preço de 

definida por Fabio em 23.12.2014. 

31. O diálogo abaixo, ocorrido às 12h44m41 s do dia 26.1 2.2014 entre Fabio e o Operador, 

comprova a ordem de Fabio para que o Operador continuasse a executar o Padrão Operacional 

durante o pregão regular. 

Fabio: Liga o robozinho aí. 

Operador: Quer comprar um pouquinho? 

Fabio: É, vamos de 100 em 100. 

Operador: Bota umas 10 mil , para ir comprando na próxima hora? Quer deixar para 2 

horas que a liquidez tá menor? 

Fabio: É, acho que pode deixar, vamos deixar mil ações. 

Ao tàzer menção à felTamenta tecnológica disponibilizada em 23.12.2014 para 

manipular o preço de_ nos pregões regulares ("Liga o robozinho ai") e à estratégia ele inserir 

ofertas de compra de lotes de 100 ações durante o pregão regular ("É, vamos de 100 em 100"), 

Fabio deu ordem para que o Operador continuasse executando o Padrão Operacional no pregão de 

26.12.2014 para manipular o preço do ativo ••• no pregão regular. 
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33. Já o Operador, ciente da intenção de Fabio de aumentar o preço do ativo por meio de 

manipulação, sugeriu que as ofertas fossem inseridas em momento de menor liquidez do ativo, 

para que surtissem efeito maior na elevação de preços pretendida ("Bota umas 10 mil, para ir 

comprando na próxima hora? Quer deixar para 2 horas que a liquidez tá menor?"). 

34. No cal! de fechamento do pregão de 26.12.2014, Fabio e o Operador monitoraram as 

ofertas inseridas pelos demais participantes e as oscilações de preço e quantidade teóricos do ativo 

_, para identificar o preço e a quantidade da oferta de compra que deveria ser inserida pelo 

Operador em nome da. para favorecer a manipulação pretendida, conforme diálogo abaixo: 

Operador: Tá ... mandei mais 10, voltou lá pro 87, sobra venda de 4.600, que é uma ordem 

do •••• lá, não sei se você está vendo, de 6.700 tá sobrando 4.600. 

Fabio: Tá sobrando venda né, de 4.600? 

Operador: Isso, exatamente, venda de 4.600. 

35 . O diálogo acima demonstra que o Operador estava lendo o livro de ofertas do ativo 

para Fabio. O Operador identificou que a oferta de venda de 6.700 ações 2 ao preço de 

R$ 11,87, inserida pelo seria atendida em 2.100 ações, restando 4.600 ações a 

serem vendidas ao preço de R$ 11,87. 

36. A Tabela 3 abaixo mostra o livro de ofertas de ••• às 17h03min16s, momento do 

diálogo entre Fabio e o Operador transcrito acima, quando o preço teórico do ativo era R$ 11,87. 

Em cinza foram destacadas as ofertas de compra de _ inseridas até aquele momento e em 

vermelho a oferta de venda do •••••• , mencionada pelo Operador. 

. JUR/SZC 
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Tabela 3 - Livro de ofertas de_de 26.12.2014 às 17h03min16s 

Hora Hora 

16:00:04.2 11 600 5.000 16:56:27.744 
16:54:59.460 ~ 400 MKT 2.200 16:58:36.1 12 
16:54:59.465 ~ 1.200 MKT 10.000 17:02:38.881 
16:54:59 . 663: ~ l.300 11,00 1.000 16:58:20.806 
16:54:59.664 ':. 1.300 MKT 11,00 1.000 Qtd I~óric ll 17:02:38.707 
16:55 :27.986 . 300 MKT 11 ,40 100 10 1:1 1 eI~ 16:55:00 .432 Orei Icórica 
16:55 :27.986 10l'll de 300 MKT 11 ,54 2.000 açõcs ·13.·100 

17:00:06.930 
16 :59:02.445 açucs ·BAOO 500 MKT 11 ,69 1.500 17:01 :03.:271 
16:59:07.49 1 200 MKT 11,76 16.700 16:58:03.449 
09:58:28.99C> 1.200 12,58 11,77 LI 00 16:56:26.532 
16:58:24.:233 15.ÓOO 12,50 11,84 700 16:58:03.455 
17:0 1:45.24 1 10.000 12,50 11 ,87 6.700 1 16:59::29. 196 
17:Q}:16,-4;2.2 - - - ~ 0.000 12~ 11,91 700 16:56:26.532 
16:56:26.525 1. 100 12,24 12,00 1.000 13 :07:33.215 
16:55:02.071 800 11,58 12,32 600 09:45:46.4 78 
13: 14:56.584 . 1.800 11 17.000 12: 15:35.270 
I Nesse momento a 
Fonte: 8M&FBOVESPA 

37. Com a informação passada pelo Operador, Fabio deu ordem de compra de mais 5.000 

ações ~ao preço de R$ 12,50, conforme diálogo abaixo. 

Fabio: Pode colocar mais 5 mil a 12,50 

Operador: Tá ... Ainda está no 87. 

Fabio: 87 fecha com alta de quanto? 

Opel"adot": 5 de alta, 4,91 (%) de alta. 

SJUR/SZC 

Fabio: Acho que tá bom. 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCA DOS 
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38. O diálogo acima mostra que a intenção de Fabio era aLUnentar o preço do ativo ••• 

e que operações de compra, intermediadas pelo Operador e pela Corretora, foram util izadas como 

instrumentos para que Fabio alcançasse seu objetivo. 

39. Quando o Operador informa o preço teórico do ativo C"Tá .. . Ainda está no 87"), Fabio 

questiona o Operador qual a oscilação positiva caso o ativo fechasse o pregão do dia 26.12.2014 

ao preço de R$ 11,87 ("87 fecha com alta de quanto?") . Com a resposta do Operador de que a alta 

seria de 4,91 % ("5 de alta, 4,91 C%) de alta"), Fabio demonstra estar satisfeito com o resultado da 

manipulação ("Acho que tá bom"). 

40. Os Gráficos 3 e 4 abaixo demonstram a manipulação de preços praticada por Fabio e 

pelo Operador no pregão de 26.12.2014. O Gráfico 3 destaca as operações de compra de_ 

executadas por Fabio, por intermédio da Corretora e do Operador, durante todo o pregão de 

26.12.2014. O Gráfico 4 destaca a atuação de Fabio e do Operador no cal! de fechamento do pregão 

de 26.12.2014. 

S.rURISZC 
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Gráfico 3 - Operações realizadas com_ no pregão de 26.12.2014, com destaque para 
as operações realizadas por.apor intermédio da Corretora Bradesco 
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41. o Gráfico 3 demonstra que o Padrão Operacional executado por Fabio e pelo Operador 

contribuiu para a elevação do preço do ativo de R$ 11,39, preço de fechamento do pregão anterior, 

para R$ 11 ,76 no dia 26.12.2014, oscilação positiva de 3,25%. 

SJURISZC 
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Gráfico 4 - Operações no cull de fechamento realizadas com_ no pregão de 26.12.2014, com destaque para as operações 
realizadas pOl·. por intermédio da Corretora 
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42. O Gráfico 4 demonstra que Fabio e o Operador atuaram com a intenção de elevar 

o preço do ativo, conforme destaques em vem1elho. O leilão de fechamento começou com 

o preço teórico de R$ 12,80 (alta de 11,89% em relação ao último negócio antes do início 

do leilão) e ao apresentar queda próxima ao preço de R$ 11,80, Fabio atuou com a intenção 

de elevar novamente o preço teórico. 

43 . De acordo com o Parecer SAM, Fabio e o Operador negociaran1, em nome de 

_ 50.000 (cinquenta mil) ações no call de fechamento, o que representou 85,62% 

(oitenta e cinco vírgula sessenta e dois por cento) do volume negociado no leilão. 

IVA Pregão de 29_12.2014 

44. Conforme descrito acima, o Padrão Operacional foi desenvolvido por Fabio e o 

Operador para ser implementado nos pregões de 23.12.2014, 26.12.2014, 29.12.204 e 

30.12.2014. 

45. No entanto, o impacto da aplicação do Padrão Operacional no pregão regular do 

pregão do dia 29.12.2014 foi maior do que nos pregões regulares dos outros três pregões 

analisados neste Termo de Acusação, em razão das condições de mercado em 29.12.2014. 

Assim, a estratégia executada pelo Operador em 29.12.2014 buscou não apenas elevar 

preço do ativo_ mas também mantê-lo. 

46. O Gráíico 5 abaixo demonstra que as operações de compra executadas por Fabio, 

por intem1édio da Corretora e do Operador, elevaram o preço do ativo_de R$ 11 ,76 

(preço de fechamento do pregão anterior) para R$ 12,25 (preço de fechamento do pregão 

de 29.12.2014), representando oscilação positiva de 4,08%. 
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Gráfico 5 - Operações realizadas com _n.2...l.!!.cgão de 29.12.2014, 
com destaque para as operações realizadas por_por intel-médio da 

Corretora 

12,50 
12,40 

Fonte: BM&FBOVESPA 

- Leilão de 
fechamento ---

47. Diferentemente do que ocorreu nos pregões de 23. 12.2014 e 26.12.20 14, no caLl 

de fechamento do pregão de 29.12.2014 não houve negociação de quantidade superior à 

negociada durante o pregão regular. Por essa razão, a atuação de Maurício não provocou 

alteração no preço de fechamento do ativo. 

48. No leilão de fechamento do pregão do dia 29.12.2014, o diálogo entre Fabio e o 

Operador abaixo demonstra que a oscilação positiva de 7% do preço do ativo •••• 

atendia o interesse de Fabio (considerando R$ 11,76 como o preço de fechamento do 

pregão anterior e R$ 12,58 como o preço do ativo no momento em que o diálogo abaixo 

foi travado). No entanto, com a inserção de oferta de venda de 10.000 ações_ pelo 

participante. o preço teórico do ativo caiu para R$ 12,00, o que foi prontamente 

informado pelo Operador a Fabio. 
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Fabio: 58 já dá uma p ... de uma alta, né. 

Operador: Dá no dia, 7% de alta. ll1, voltou já pro .. .Ixi maria, voltou pra 12 agora. 

A conetora 88 colocou 10 mil vendendo. Quem é._ 
49. A Tabela 4 abaixo demonstra o livro de ofertas às l 7h02m.in03s, no momento 

do diálogo entre Fabio e o Operador em que o preço teórico do ativo era R$ 12,00, 

destacando em cinza as ofertas de compra de _ inseridas até aquele momento e em 

vermelho a oferta de venda inserida pelo Participante. 
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Tabela 4 - Livro de ofertas de 29.12.2014 às 17h02min03s 

!-10m 

16:55:00. 154 
16:55:00. 154 
16:55:25 .772 
16:55 :25.772 
16:53 :06.045 
16:58:56.375 
16:59:56.009 
16:56:47.320 
16:44:33.27 r. 

16:53 :42.353 
16:55 :58.425 
16:56:47.324 
16:59:40.544 

Qttlleórien 
lotnl de 

29.700 açiks 

1.200 
1.200 
600 
600 

9.300 
2.000 
800 

1.200 
200 

MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
13. 11 

15.000 
MKT 800 
MKT 1.000 
MKT 5.000 
MKT 800 
MKT 700 
12.00 10.000' 
12.1 1 100 
12.40 700 
12.49 4.000 
12.50 1.500 
12.51 1.1 00 
12.58 700 

2.000 
5.000 
700 

Nesse momenlO a oferta seria alendida ctn 6.400 ações e sobrariam 3.600 ações. 
Fonte: Btvl&FBOVESPA 

Qld teórica 
lOlal de •. 

29.700 :,ç(ks 

!-I ora 

16:52:26. I 10 
16:55:00.045 
16:55:00. 129 
16:58:35.393 
16:59: 13 .679 
16:59:38.274 
17:02:03 .653 
16:56:26.932 
16:54: 17.49 1 
17:02:01.l>97 
16:59:46.792 
16:55:58.426 
16:56::17.325 
16:43 :25.425 
16:42:55.500 
16:55:58.427 

50. Para amnentar o preço teórico do ativo ••• de modo a retornar o seu preço 

teórico ao patamar de R$ 12,25, Fabio deu ordem de compra de 10.000 ações, conforme 

diálogo abaixo: 

Fabio: Pode colocar __ .Compra mais 10 aí. 

Operador: Mais 10? Tá. Tô comprando 20 mil lá então, está passando a 12,58. 

5 L Com a inserção da oferta de compra de 10.000 ações a R$ 12,60, as ofertas até 

o preço de R$ 12,58 passaram a ser atendidas no leilão, conforme demonstrado na Tabela 

5 abaixo, o que elevou o preço teórico de R$ 12,00 para R$ 12,58 e a quantidade teórica 

para 37.400 ações, conforme pretendido por Fabio. 
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Tabela 5 - Livro de ofertas de 29.12.2014, correspondente ao diálogo 

acima, após atuação da .. 

Hora 1-1 0.-;1 

16:55:00. 154 1.200 15.000 16:52:26. I 10 
16:55:00. 154 1.200 MKT 800 16 :55 :00.045 
16:55:25.772 600 MKT MKT 1.000 16:55:00. 129 
16:55:25.772 600 MKT MKT 5.000 16:58:35.393 
16:53 :.06.045 9.300 MKT MKT 800 16:59: 13 .679 
16:58:56.375 2.000 MKT 700 Qld l~úri<.:a 16:59:38.274 
16:59:56.009 :'( Qld teórica 800 12,00 10.000 10l~1 de 17:02:03.65 3 
16:56:47 .. 320,: . rol~1 de' 12, 11 100 

ac1k$ 37.400 
16:56:26.932 

16:44:3J.27 I 12,40 700 16:54: 17.491 
17:01:31,367'" 12,50 1.500 16:59:46.792 

12,51 !.I 00 16:5 5:58.426 
12.58 700 16:56:47.325 
12,59 2.000 16:43:25.425 

16:53:42.353 5.000 16:42:55.500 

52. Com a estabilização do preço teórico do ativo _no patamar de R$ 12,25, 

Fabio e o Operador começaram a programar a estratégia de manipulação no dia 30.1 2.20] 4, 

último dia para que Fabio e o Operador atingissem a meta de preço de R$ 13,00 ou 

R$ 14,00, estipulada por Fabio, conforme diálogo abaixo. 

Fabio: 25 vai dar alta de 4%, pode deixar. 

Operador: É, então. 

Fabio: Aí eu fico com um lote grande para amanhã. 

Fabio: Estou querendo deixar um lote grande para amanhã, entendeu? 

Operador: É então, amanhã é o último dia, né?! 

Fabio: É. 
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53. Assim, considerando que o preço do ativo_havia oscilado positivamente 

durante o pregão regular, bem como que Fabio tinha intenção de negociar lote maior de 

ações no leilão de fechamento do pregão do dia 30.12.2014, o Operador não atuou em todos 

os momentos do cal! em que houve queda do preço teórico do ativo. Também por esse 

motivo, o Operador atuou na manutenção do preço no patamar que lhe era conveniente, 

confolme Gráfico 6 abaixo : 
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Gráfico 6 - Operações no call de fechamento realizadas com_ no pregão de 29.12.2014, com destaque para as operações 
realizadas por. por intermédio da Corretora 
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IY.5 Pregão de 30.122014 

54. Conforme mencionado no item IV.I acima, o objetivo da estratégia adotada era 

elevar o preço de_ para valores entre R$ 13 ,00 (treze reais) e R$ 14,00 (quatorze 

reais) até o final do ano de 2014. 

55 . O pregão de 30.12.2014 era o último pregão do ano de 2014 e, portanto, a última 

oportunidade para que Fabio e o Operador manipulassem o preço do ativo_ para 

alcançar a meta de preço determinada por Fabio. 

56. O Gráfico 7 abaixo aponta que, em 30.12.2014, as operações em nome da. 

elevaram o preço de_ para R$ 12,75, o que representou valorização de 4,08% (quatro 

vírgula oito por cento) frente ao preço de fechamento do pregão anterior. 
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Gráfico 7 - Operações realizadas com _ ~egão de 30.12.2014, 
com destaque para as operações realizadas po"-' por intermédio da 

Corretora 
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30/12/2014 

QTD NEG - PREÇO NEGOCIO • • Compra 

Fon\e: BM&FBOVESPA 

57. No pregão de 30.12.2014, Fabio e o Operador realizaram, em nome de" 
operações de compra de 15.000 (quinze mil) ações durante o pregão regular, que 

corresponde à menor quantidade dentre àquelas negociadas nos pregões regulares dos 

outros três pregões objeto deste Termo de Acusação 

58. No entanto, no calL de fechamento do pregão de 30.12.2014, Fabio e o Operador 

compraram 425 .000 (quatrocentas e vinte e cinco mil) ações no cal! de fechamento, 

correspondente a maior quantidade negociada nos calls de fechamento dos pregões objeto 

deste parecer. Este comportan1ento de Fabio e do Operador é justificado pela forma de 

cálculo do preço de fechamento dos ativos negociados no segmento BOVESPA, conforme 

item IV.l acima. 

59. No dia 30.12.2014, as operações realizadas pelo Operador com o ativo~ 

em nome de" representaram 92,77% (noventa e dois vírgula setenta e sete por cento) 

do total negociado com o ativo no pregão de 30.12.2014. 
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60, Pelo diálogo abaixo, travado entre Fabio e o Operador no call de fechamento do 

pregão do dia 30.122014, Fabio reforça ao Operador sua intenção de manipular o preço do 

ativo. até alcançar a meta de R$ 13,00 (treze reais) no último dia de negociação do 

ano, 

Fabio: Vamos entrar comprando 30 mil. 

Operador: 30 mil? Tá. 

Fabio: Queria fazer o papel fechar acima dos 13, tá?! 

Operador: Tá, vamos ver, vamos lá, vou te pendurar aqui porque tem bastante 

coisa, tem bastante tempo ainda, vou botar lá as 30 mil. 

Fabio: Falta quantos minutos? 

Operador: Ah, por enquanto tem tempo ainda, tem mais 3 minutos. 

Fabio: Então coloca mais 30 mil a 13 ,50. 

Operador: Tá. Agora foi pro 12,20. Você tá com 30, 60, 100 mil no cedI já. Tá 

passando a 12,20, deixa eu ver. .. 

Fabio: Mas você colocou a 13 né? Ou você colocou a 13 e." 

Operador: ... 0 preço em si não muda nada, porque não vai nem chegar nele 

entendeu? Mas eu botei lá. 

Fabio: Mas eu quero que chegue nesse valor (risadas). 

Operador: (lisadas). 

Fabio: Para chegar a 13 a gente precisa de quanto? 
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Operador: Para chegar a 13 reais tem bastante venda a 12,80, sobra venda a 12,62. 

Tem que comprar pelo menos, Ó, agora, sobra mais 50 mil para passar desse 12,80 

que é onde é o maior vendedor, Ó, foi para 12,33 . A_entrou vendendo 

30 mil a 12,22. 

Fabio: Põe 50 mil aí então. 

Fabio: Pra gente ficar com 13 lá, você acha que precisa de quanto? 

Operador: Mais 20 mil. 

Fabio: Então pode botar mais 20 mil. 

61. Fabio é claro ao expressar sua intenção de alcançar a meta de R$ 13,00 para o 

ativo no último pregão do ano ("Queria fazer o papel fechar acima dos 13, tá?!", 

"Mas eu quero que chegue nesse valor (risadas)", "Para chegar a 13 a gente precisa de 

quanto?", "Pra gente ficar com 13 lá, você acha que precisa de quanto?"). 

62. O Operador, da mesma maneira, está ciente da intenção de Fabio de manipular 

o preço do ativo em questão para alcançar sua meta e orienta Fabio sobre como alcança-Ia 

("Tá, vamos ver, vamos lá, vou te pendurar aqui porque tem bastante coisa, tem bastante 

tempo ainda, vou botar lá as 30 mil", "Para chegar a 13 reais tem bastante venda a 12,80, 

sobra venda a 12,62. Tem que comprar pelo menos, Ó, agora, sobra mais 50 mil para passar 

desse 12,80 que é onde é o maior vendedor, Ó, foi para 12,33 . A _ entrou 

vendendo 30 mil a 12,22", "Mais 20 mil"). 

63. No entanto, durante o cal! de fechamento do pregão de 30.12.2014, uma oferta 

de venda de outro cliente da COlTetora reduziu o preço teórico do ativo_ passando 

de R$ 12,19 para R$ 11,94, conforme diálogo abaixo: 
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Fabio: Ih, entrou uma venda grande agora ... 

O perador: É 14 mil, é da casa mesmo. 

Fabio: É da casa aí? 

Operador: É 

64. A partir de então, o Operador segue lendo o livro de ofertas do ativo_ para 

Fabio no pregão de 30.12.2014 de maneira a viabilizar a execução da estratégia de 

manipulação e, com isso, o atingimento da meta de R$ 13,00 estipulada por Fabio. 

65 . A Tabela 6 destaca em vermelho a ofe11a da Corretora Bradesco (Participante 

72), mencionada no diálogo acima, inserida a preço de mercado, no total de 14.500 ações. 

Essa oferta alterou o preço teórico do ativo de R$ 12,19 para R$ 11 ,94. 
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16:36:46. 160 
16:59:05.525 
16:57: 10.225 
16:55:01.353 
12:30:40.7 12 
16:49:01.275 
16:55: 18.007 
16:56:0 1.624 
16:55:18.157 
16:56:23. 151 
16:57:10.229 
16:55: 18.158 
16:55:00. 11 4 
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Tabela 6 - Livro de ofertas de 30.12.2014 às 16h59min30s227ms. 

600 100 - 30.000 MKT 7.000 
1.600 12.22 MKT 1.800 
800 12.19 MKT 100 

Qld leóri ca 300 12,15 MKT 800 Qld lI:ór ic:1 

lc\(al tI.: 400 12,13 MKT 600 10131 ck 

a<;õ~s 46.000 300 12, 11 MKT 300 
a~ t::íc :; -16.000 

900 12,03 MKT 800 
700 12,01 MKT 14.500 

10.000 11.95 11 ,90 20.000 
11,94 1219 2.000 

1.000 11 ,91 12.25 8.500 
300 11 ,86 3 5.000 

1 NI!sse momento a seria atendida em 400 ações e sobrariam 200 ações. 
Ponle: BM&FBOVESPA 

Hora 

14:45: 15.690 
10:03:41 .720 
16:56:01.562 
16:58:34.590 
16:59:07.062 
16:59:13.793 
16:59:22.106 
16:59:23.754 
16:59:30.227 
16:56:35.229 
16:59:20.457 
16:53 :22.630 
16:53:22.630 

66. Com a redução do preço teórico causada pela oferta de outro cliente da Corretora, 

Fabio emitiu ordem de compra de 20.000 ações_ conforme diálogo abaixo: 

Fabio: Pode entrar comprando mais 20. 

Operador: Mais 20? Tá. 

Fabio: É. 

Operadol": Tá lá, foi pra R$12,25. Sobrando venda de 5.900 lá. 

67. A Tabela 7 abaixo mostra a situação do livro de ofertas no momento da inserção 

da oferta de compra de 20.000 ações, objeto do diálogo acima. A oferta de compra de 

20.000 ações, destacada em cinza, passou a atender 2.600 ações, do total de 8.500 ações da 

oferta de venda do Participante 72 (destacada em vermelho na Tabela 7), o que elevou o 

preço teórico para R$ 12,25. 
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Tabela 7 - Livro de ofertas de 30.12.2014 às 16h59min58s806ms. 

Hora Cliente I-I ora 

16:36:46. 160 MKT 100 14:45:15 .690 
MIG 7.000 10:03:4 1.720 
MKT 1.800 16:56:0 1.562 

16:57: I 0.225 1.600 12,22 MKT 100 16:58:34.590 
16:55 :01.353 800 12, 19 MKT 800 Qld lt:Óri <'::l 16:59:07.062 
12 :30:40.7 12 300 12, 15 MKT 600 taLUI d" 16:59: 13.793 
16:49:01.275 400 12,13 MKT 300 nç(k s :i O.(>OO 16:59:22.106 
16:55:18.007 300 12,11 MKT 800 16:59:23.754 
16:56:01.624 900 12,03 MKT 14.500 16:59:30.227 
16:55:18.157 700 12,01 11.90 20.000 

~ 16:56:35.229 
16:59:48.988 10.000 12,00 12, 19 2.000 , 16:59:20.457 
16:56:23.151 10.000 11 ,95 12.25 8.5001 16:53:22.630 
16:57: 10.229 600 11.94 12,33 5.000 13:53:24.1 0 1 
16:55:18.158 1.000 11 .91 12 900 16:56:01.625 

Nesse momento a oferta seria atendida em 2.600 ações e sobrariam 5.900 ações. 
Fonte: BM&FBOVESPA 

68. Quando O preço teórico do ativo alcançou R$ 12,60 no cal! de fechamento do 

pregão de 30.12.2014, Fabio perguntou para o Opera€lor a quantidade necessária de ações 

_ que deveria ser comprada para atingir o preço de R$ 13,00, conforme diálogo 

abaixo: 

Fabio : Para chegar a 13 a gente precisa de quanto? 

Operador: Para chegar a 13 reais tem bastante venda a 12,80, sobra venda a 12,62. 

Tem que comprar pelo menos, Ó, agora, sobra mais 50 mil para passar desse 12,80 

que é onde é o maior vendedor... 

69. De acordo com o Operador, a quantidade necessária de compra para elevru' o 

preço teórico do ativo para R$ 13,00 era de 50.000 ações. 
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70. Naquele momento, ao preço teórico de R$ 12,60, a quantidade teórica do leilão 

era de 260.600 ações. Para atingir o preço teórico de R$ 13,00, Fabio precisaria inserir 

ofertas de compra para atender as ofertas de venda disponíveis até o preço de R$ 13,00 e o 

restante da oferta de venda da Corretora. que era atendida parcialmente ao preço de 

R$ 12,60, totalizando 52.900 ações, conforme destacado em vermelho na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Livro de ofertas de JSLG3 em 30.12.2014 às 
17h08min43s147ms. 

16:36:46.160 600 
17:02:10.9 11 30.000 13,50 
17:02:59.910 10.000 13 ,50 16:56:01.562 
17:03:38.429 10.000 13,50 16:58:34.590 
17:04:40.032 30.000 13,50 800 16:59:07.062 
17:05:37.176 30.000 13,50 600 16:59:1 3.793 
17:05:46.050 15.000 13,50 MKT 300 16:59:22.106 
17:06:05.3 15 15.000 13,50 MKT 800 16:59:23.754 
17:07:34.563 40.000 13,50 MKT 14.500 16:59:30.227 
17:08:22.032 .' 10.000 13,50 MKT 40.000 17:00:05.680 
16:59:05.525 30.000 13,00 MKT 10.000 17:06:37.543 
16:59:58.806 · 20.000 13,00 MKT 5.000 17:08: 16.669 
17:0 1 :01.787 ' ')0.000 13 ,00 11 ,80 11.500 17:00:53.834 
16:57: I 0.225 1.600 12,22 11,90 20.000 16:56:35 .229 
16:55:0 1.353 12, 19 11.90 10.000 17:04:09.943 
12:30:40.712 12, 15 11,9 1 85.000 17:03:38.580 
17:00 :56.856 2.000 12, 15 12,00 100 17:03: 15.230 
16:49:0 1.275 400 12, 13 12,00 10.000 17:05: 14. 187 
16:55: 18.007 300 12.11 12.00 1.000 17:07:14.775 
16:56:0 1.624 900 12,03 12, 19 2.000 16:59:20.457 
16:55: 18.157 700 12,01 12,20 8.500 16:53 :22.630 
16:59:48.988 10.000 12,00 12,32 20.000 17:08:33:343 
16:56:23.15 1 10.000 11.95 12,33 5.000 13 :53 :24. 101 
16:57 :10.229 600 11 ,94 12,48 4.000 17:08:43 . 147 
16:55: 18.158 1.000 11 ,9 1 12,52 900 16:56:01.625 
16:55 :00. 114 300 11 ,86 12,60 600 16:57: I 0.230 
16:56:01.623 600 11 ,86 12,60 2.500 1 17:06:37.587 
16:55:00.115' 300 11.78 12.60 2.000 17:06:50.048 
17:02:35 .788 20.000 11.60 12.62 20.000 17 :04:52.420 
11 :20:30.7 15 400 11.00 12.68 600 16:56:0 1.623 

00:00:00.0001 10,80 1.700 00:00:00.0001 

09:49:33.794 10,80 17.000 00:00:00.0001 

00:00:00.000" 10,7 1 100 00:00:00.0002 

09:53: 11.934· 10,00 10.000 10 :42:3-1.544 
09:53: 13.211 20.000 10:42:56.537 

7l. Cerca de seis segundos após o Operador ter confirmado a Fabio a necessidade 

de compra de 50.000 ações_ para atingir a meta de R$ 13 ,00, a_ alterou 

sua oferta de venda de 20.000 ações a R$ 12,32 para 30.000 ações a R$ 12,32 (destacada 

em azul na Tabela 9, abaixo) e levou o preço teórico de R$ 12,60 paiaR$ 12,33, mantendo-
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se a quantidade teórica em 260.600 ações. Essa alteração da oferta de venda da corretora 

21 foi prontamente informada pelo Operador a Fabio, conforme trecho do diálogo mantido 

entre Fabio e o Operador, abaixo: 

Operador: Oh, foi para 12,33. A •••• entrou vendendo 30 mil a 12,32. 

72. A inserção da oferta de venda (oferta destacada em azul 

na Tabela 9 do Participant~ atill1entou a quantidade de compra necessária para Fabio 

atingir sua meta de R$ 13,00 para 62.900 ações, conforme destacado em vermelho na 

Tabela 9. 
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Tabela 9 - Livro de ofertas de 30.12.2014 às 17h08min49s750ms. 

16:36:46.1 60 
17:02: 10.9 11 
17:02:59.9-1 0' ._' 
17:03 :38.4Z9 . ~ 
17:04:40:0-32', 

' ;,\, . 
17:05:37. 176 ~ 

17:05:46.05.0" . 
17:06:05.3 15 
17:07:34.563 
17:08:22.032 
16:59:05.525 
16:59:58.806 
17:0 1:01.787 
16:57: 1 0. 225 
16:55:0 1.353 
12:30:40.7 12 
17:00:56.856 . 2.000 
16:49:01.275 4-00 
16:55: 18.007 300 
16:56:01.624 900 
16:55: 18. 157 700 
16:59:48.988 10.000 
16:56:23. 15 1 10.000 
16:57: I 0.229 600 
16:55: 18. 158 1.000 
16:55:00. 11 4- 300 
16:56:0 1.623 600 
16:55:00. 115 300 
17:02:35.788 '. 20.000 
11:20:30.7 15 400 

00:00:00.0002 300 
09:49:33 .794 1.000 
00:00:00.0002 100 
09 :53: 11.934 5.000 
09:53: 13.2 11 10.000 

BSM/SJURlSZC 

MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 

13,50 MKT 
13,50 MKT 
13,50 MKT 
13,50 MKT 14.500 Qld I~Ór i ca. 
13,50 MKT 40.000 IOln l 'dc . '.' 
13,00 MKT 10.000 i.1Ç~~S 
13,00 MKT 5.000 60:600 
13 ,00 11 ,80 11 .500 
12,22 1l ,90 20.000 
12,19 11,90 10.000 

... 

12, 15 11 ,9 1' .85.000 
12, 15 12,00 100 
12. 13 12.00 10.000 
12,11 12;00 . 1.000 
12,03 1,2,19 2.000 
12,0 1 ,12,20 8.500 
12,00 ? 1') 30.00~ - ,-' -
11,95 12,33 5.000 ::', 
11,94 12.48 4.000 
11,9 1 12,52 900 
11,86 12.60 60Ó 
11,86 12.60 2.500 
I i,78 12.60 2.000 
11.60 12.62 20.000 
11.00 12.68 600 
10,80 12.75 1.70Õ 
10,80 12,80 17.000 :tçô,:S 

10,7 1 13.00 100 
1000 10.000 

20.000 
ações. 
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16:56:0 1. 562 
16:58:34.590 
16:59:07.062 
16:59:13.793 
16:59:22.106 
16:59:23.754 
16:59:30.227 
17:00:05,680 
17:06:37.543 
17:08: 16.669 
17:00:53,83 4-
16:56:3 5,229 
17:04:09.943 
17:03 :38.580 
17:03: 15.230 
17:05:1 4. 187 
17:07 :14.775 
16:59:20.457 
16:53:22.630 
17:07:51.67'2 
13 :53:24.101 
17:08:43 .147 
16:56:01 .625 
16:57: I 0.230 
17:06:37.587 
17:06:50.048 
17:04:52.-120 
16:56:01 .623 

00:00:00.0002 

00:00:00.000: 
00:00:00.0002 

10:42:34.544 
10:42:56.537 
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73. Em seguida, com o intuito de elevar a cotação do preço teórico para R$ 13,00, 

Fabio deu a ordem de compra de 50.000 ações, conforme sugerido pelo Operador, 

conforme trecho do diálogo mantidô entre Fabio e o Operador em 30.12.2014, abaixo: 

Fabio: Põe 50 mil aí então. 

74. Entretanto, com a mudança provocada pela inserção da oferta de venda da 

••••• , a oferta de compra de 50.000 ações de Fabio (destacada em cinza na Tabela 

10) atingiu o preço de R$ 12,80 e não de R$ 13,00, que era o objetivo de Fabio. 

75. Assim, o preço teórico do ativo passou de R$ 12,33 para R$ 12,80, com 

quantidade teórica de 310.600 ações. As ofertas disponíveis até o preço de R$ 13,00 

passaram a totalizar 10.100 ações, destacadas em vermelho na Tabela 10 abaixo. 
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Tabela 10 - Livro de ofertas de 30.12.2014 às 17h09min41s656ms. 

16:36:46. 160 . 
17:02: 10.9 11 
17:02:59.9 10 
17:03:38.429 
17:04:40.032 
17:05 :37. 176 
17:05:46.050 
17:06:05.3 15 

16:57: I 0.225 
16:55 :01.353 
12:30:40.7 12 
17:00:56.856 
16:49:0 1.275 
16:55: 18.007 
16:56:0 1.624 
16:55: 18. 157 
16:59:48.988 
16:56:23. 151 
16:57: 10.229 
16:55 :18. 158 
16:55 :00. 11 4 
16:56:0 1.623 
16:55 :00. 11 5 
17:02:35.788 
11:20:30.7 15 

00:00:00.000 1 

09:49:33.794 
00:00:00.000 1 

09:53: I 1.934 
09:53: 13.2 11 

açõ.:s 
310 .600 

Oferta inserida em pregões anteriores. 

300 
2.000 

400 
300 
900 
700 

10.000 
10.000 

600 
1,000 

300 
600 
300 

20.000 
400 
300 

1.000 
100 

5.000 
10.000 

MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
MKT 
11 ,80 
11,90 

12,22 11 ,90 
12, 19 11,91 
12, 15 12,00 
12. 15 12,00 
12, 13 12,00 
12, 11 12, 19 
12,03 12,20 
12,0 1 12,32 
12,00 12,33 
11 ,95 12,48 
11 ,94 12,52 
11 ,9 1 12,60 
11 ,86 12,60 
11,86 12,60 
11.78 12,62 
11 .60 12,68 
11 ,00 12,75 
10,80 12,80 
10,80 13,00 
10,7 1 13,00 
10,00 13,50 

50 

100 
7.000 
1.800 

100 
800 
600 
300 
800 

14.500 
40.000 
10.000 
5.000 

11.500 
20.000 ()ld 
10.000 t~óricn 

85.000 tota l li<: 
100 

10.000 
1.000 
2.000 
8.500 

30.000 
5.000 
4.000 

900 
600 

2.500 
2.000 

20.000 
Qtd 

600 disponívd : 
1.700 alé () " 

17.000~ preço d~ ' . 
100 } R$ 13.00 :i: 

10.000 12.900 ,, ' 
20.000 nçõcs 

5.000 

, Nesse momenlO a oferta seria atendida em 14.200 ações e sobrariam 2.800 ações . 
FOlHe: BM&r-BOVESPA 

16:59:07.062 
16:59: 13.793 
16:59:22. 106 
16:59:23.754-
16:59:30.227 
17:00:05.680 
17:06:37.543 
17 :08 : 16.669 
17:00:53.834 
16:56:35.229 
17:04:09.943 
17:03:38.580 
17:03:15.230 
17:05:1 4. 187 
17:07:14.775 
16:59:20.457 
16:53 :22.630 
17:07:51.672 
13:53:24.1 0 1 
17:08:43.147 
16:56:0 1.625 
16:57: 10.230 
17:06:37.587 
17:06:50.048 
17:04:52.420 
16:56:01 .623 

00:00:00.000 1 

00:00:00.000 1 

00:00:00.000 1 

10:42 :34.544 
10:42:56.537 

00:00:00.000 1 

A seguir, com as inserções e alterações nas ofertas de venda do ativo I •••• no 

cal! de fechamento do pregão de 30.12.2014, o Operador informou a Fabio a quantidade 
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de ações ••• que estavam disponível no livro para venda ao preço de R$ 12,80, 

conforme diálogo abaixo: 

Operador: Ó, sobrando venda de 17 mil no preço, 12,80. 

77. Nesse momento, ao preço teórico de R$ 12,80, seriam negociadas 310.600 ações 

e sobrariam 16.600 ações na venda ao mesmo preço (referente à oferta de 17.000 da _ . 
78. Para atingir o preço de R$ 13,00, Fabio precisaria comprar quantidade superior 

à 16.600 ações, de maneira a atender a quantidade restante da oferta de R$ 12,80 da 

Corretora 37 e atingir a oferta de venda seguinte, de 100 ações ao preço de R$ 13,00, ambas 

destacadas em vermelho na Tabela 11, abaixo: 
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16:36:46. 160 
17:02: 10.9 11 
17:02:59.9 10 
17:03:38.429 
17:04:40.032 
17:05 :37. 176 
17:05:46.050 
17:06:05.3 15 
17:07:34.563 
17:08:22.032 
17:09:4 1.656 
16:59:05.525 
16:59:58.806 
17:0 1:0 1.787 
16:57: 10.225 
16:55:0 1.353 
12:30:40.712 
17:00:56.856 
16:49:0 1. 275 
16 :55: 18.007 
16:56 :0 1.624 
16:55 : 18. 157 
16:59:48.988 
16:56:23. 15 1 
16 :57: I 0.229 
16:55: 18. 158 
16 :55:00. 11 4 
16:56:0 1.623 
16:55:00. 11 5 
17:02 :35.788 
11:20:30.7 15 
00:00:00.000 
09:49:33.794 
00:00:00.000 
09:53: 11. 934 
09:53: 13.2 11 
00:00:00.000 
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Tabela 11- Livro de ofertas de 30.12.2014 às 17hl0min11s 

100 
13,50 7.000 
13,50 1.800 
13,50 100 

30.000 13,50 800 
30.000 13,50 600 
15.000 13,50 300 
15.000 13,50 M l(T 800 
40.000 13.50 MKT 14.500 
10.000 13,50 MKT 40.000 
50.000 13,50 MKT 10.000 
30.000 13,00 MKT 5.000 
20.000 13 ,00 11 ,80 11.500 
20.000 13,00 11 ,90 20.000 

1.600 12,22 11,90 10.000 QIC! . 
Q td teó rica 800 12, 19 11.91 85.000 (t!4.,1riçn 

IOlal d~ 
300 12.15 12,00 100 (011\1 ;.k 

UÇlt\.:$ ~IÇõJ~ 
310.600 2.000 12, 15 12,00 10.000 3 10.(\(10 

400 12, 13 12,00 1.800 
300 12, 11 12, 19 2.000 
900 12,03 12,20 8.500 
700 12.0 1 12.32 40.000 

10.000 12,00 12,33 5.000 
10.000 11,95 12.48 4.000 

600 11,94 12,52 900 
1.000 11 ,91 12,60 600 

300 11,86 12,60 2.500 
600 11,86 12,60 2.000 
300 11 ,78 12,62 20.000 

20.000 11.60 12,68 600 
400 11 ,00 12,70 3.000 
300 10.80 12,75 1.700 

1.000 10,80 12.80 17.000' 
100 10,71 13.00 100 

5.000 10,00 13,00 10.000 
10.000 9,50 13,00 2.000 

300 7 13.50 20.000 
Nesse 11l0illCI1 to a o ações 

14:45 :15.690 
10:03:41.720 
16:56:01.562 
16:58:34.590 
16:59:07.062 
16:59: 13.793 
16:59:22.106 
16:59:23 .754 
16:59:30.227 
17:00:05.680 
17:06:37.543 
17:08: 16.669 
17:00:53.834 
16:56:35.229 
17:04:09.943 
17:03 :38.580 
17:03:15.230 
17:05: 14. 187 
17:07: 14.775 
16:59:20.457 
16:53 :22.630 
17:07:51 .672 
13:53:24. 101 
17:08:43. 147 
16:56:0 1.625 
16:57: I 0.230 
17:06:37.587 
17:06:50-'148 
17:04:52.420 
16:56:0 1.623 
17: 1 0:05.055 
00:00:00.000 
00:00:00.000 
00 :00 :00.000 
10:42:34.544-
17 :10:11.840 
10 :42:56.537 

79. Assim, Fabio deu ordem de compra de mais 20.000 ações, o que elevou o preço 

teórico de R$ 12,80 para R$ 13,00, atingindo a meta pretendida. A alteração do preço 

teórico foi comunicada pelo Operador a Fabio, conforme diálogo transcrito abaixo: 
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Fabio: Então a gente compra 20 mil aí. 

Operador: Tá. Comprando mais 20 mil. 13 reais agora o preço teórico, sobra 8.700. 

80. A oferta de compra de 20.000 ações solicitada por Fabio (destacada em cinza na 

Tabela 12) atingiu as ofertas de venda ao preço de R$ 13,00 (destacadas em vermelho na 

Tabela 12). A este preço, sobrariam 8.700 ações na venda, sendo 6.700 restantes da oferta 

de 10.000 ações do Participant. outra oferta também do P311icipantede 2.000 ações, 

conforme Tabela 12 abaixo: 
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Tabela 12 - Livro de ofertas de 30.12.2014 às 17hl0min20s 

17:03:38.429 
17:04:40.032 
17:05 :37. 176 
17:05:46.050 
17:06:05.3 15 
17:07:34.563 
17:08:22.032 
17:09:4 1.656 

16:57:10.225 
16:55 :01.353 
12:30:40.7 12 
17:00:56.856 
16:49:01.275 
16:55: 18.007 
16:56:0 1.624 
16:55: 18. 157 
16:59:48.988 -. 
16:56:23 .151 
16:57 : I 0.229 
16:55: 18. 158 
16:55:00JI4 
16:56:0 I :623 
16:55:00.1 ·[5 
17:02:35.788 
11 :20:30.7 15 
00:00:00.000 
09:49:33.794 
00:00:00.000 
09:53: I 1.934 
09:53: 13.2 11 

açôes 
330.600 

600 
30.000 
10.000 
10.000 
30.000 
30.000 
15.000 
15.000 
40.000 
10.000 
50.000 

2.000 
400 
300 
900 
700 

10.000 
10.000 

600 
1.000 

300 
600 
300 

20.000 
400 
300 

1.000 
100 

5.000 
10.000 

13,50 
13,50 MKT 
13,50 MKT 
13,50 MKT 

MKT 
MKT 
MKT 
11,80 

13,00 11,90 
13,00 11,90 
12.22 1 1,9 1 
12, 19 12,00 
12, 15 12,00 
12,1 5 12,00 
12, 13 12, 19 
12, 11 12,20 
12,03 12,32 
12,0 1 12,33 
1200 12,48 
11,95 12,52 
1 1,94 12,60 
11,9 1 12_60 
11 ,86 12,60 
11,86 12,62 
11.78 12_68 
11,60 12,70 
11 ,00 12,75 
10,80 12,80 
10,80 13,00 
10.71 13,00 
10,00 

o 

100 14:45:15.690 
7.000 10:03:41.720 
1.800 16:56:01.562 

100 16:58:34.590 
800 16:59:07.062 
600 16:59:13.793 
300 16:59:22.106 
800 16:59:23.754-

14.500 16:59:30.227 
40.000 17:00 :05.680 
10.000 17:06:37.543 
5.000 17:08: 16.669 

I 1.500 17:00:53 .834 
20.000 16:56 :35.229 
10.000 17:04:09.943 
85.000 17:03 :38.580 

100 17:03:15.230 
10.000 17:05:14.187 

1.800 17:07:1 4.775 
2.000 16:59:20.457 
8.500 16:53 :22.630 

40.000 17:07:51.672 
5.000 13 :53:24.101 
4.000 17:08:43. 147 

900 16:56:0 1.625 
600 16:57: 10.230 

2.500 17:06:37.587 
2.000 17:06:50.048 

20.000 17:04:52.420 
600 16:56:0 1.623 

3.000 17:10:05.055 
1.700 00:00:00.000 

17.000 00:00:00.000 
100 00:00:00.000 

1 O.OOO~ 10:42:34.544 
2.000 17:10:11.840 

20.000 10:42:56.537 
ações. 

81 . As interferências de Fabio e do Operador durante o leilão de fechamento do dia 

30.12.2014, bem como seus impactos no preço teórico do ativo, estão retratadas no Gráfico 

8, abaixo. 
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Gráfico 8 - Operações no cull de fechamento realizadas com _ no pregão de 30.12.2014, com destaque para as operações 
realizadas por. por intermédio da Corretora 
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82. Das 20 (vinte) ofertas de compra inseridas no call de fechamento do pregão do 

dia 30.12.2014, Fabio e o Operador provocaram elevação do preço do ativo em 18 

(dezoito), ou seja, em 90% (noventa por cento) das vezes em que atuaram no leilão, Fabio 

e o Operador conseguiram aumentar o preço teórico do ativo. 

83. O preço de fechamento do ativo _ no pregão de 30.12.20]4 foi de 

R$ 12,75. A execução do Padrão Operacional nos pregões de 23.12.2014, 26.12.2014, 

29.12.2014 e 30.12.2014 fez com o ativo _ oscilasse positivamente em 15,28%, 

considerando o preço de fechamento de 22.12.20 14 (último pregão antes do pregão do dia 

23 .12.2014) e o preço de fechamento do pregão do dia 30.12.20]4 (R$ 12,75). O Gráfico 

9 aponta o comportamento do ativo durante este período. 

Gráfico 9 - Operações realizadas com_no pregão de 23.12.2014 a 
30.12.2014, com destaque para as operações realizadas por~or 

intermédio da COrl'etora 
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V. PRÁTICA DE FRONT RUNNING 

84. Ciente da intenção de Fabio de aumentar o preço do ativo_té o tlnal de 

2014, o Operador entrou em contato com representante do~ara informa-lo a respeito 

da expectativa de aumento de preço do ativo em questão, com o objetivo de permitir que _e antecipasse aos movimentos de preço provocados pela atuação de Fabio e, com a 

antecipação, obtivesse beneficios fmanceiros em operações day trade realizadas nos 

pregões de 23.12.2014, 26.12.2014, 29.12.2014 e 30.12.2014, bem como com a aquisição 

de ações_em 23.12.2014 11 e respectiva venda em 30.12.2014. 

85. Nesse período, as operações executadas pelo Operador ern nome de_com 

base nas informações fornecidas por Maurício resultaram em lucro de R$ 69.026,00 à 

_conforme Tabela 12 abaixo 

II Ressalte-se que as posições abertas em 23 .1 2.2014 em nome d~foram encerradas por outra Corretora, 
conforme recomendação de Maurício, que será detalhada na seção IVA adiante. 
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Tabela 13 - Operações de_com o ativo--,o período de 
23.12.2014 a 30.12.2014 12 

Total de Compras Total de v(!ndas 
Quantidade Lucro Qld da Posição 

Qtd Volume Preço Qtd Volume Preço 
em day frade em day frade (A-C) 

(A) (B) media (C) (O) médio 

50.000 564.065,00 11 ,28 10.000 11 3.900,00 11,39 10.000 1.087,00 40.000,00 

16.700 192.805,00 11,55 16.700 193.857,00 11,61 16.700 1.052,00 

328.300 4340.546,00 112,03 328.300 4342.045,00 12,09 328.300 1.499,00 

223. 100 3284.027,00 12,30 663 . 100 8800.615,00 12,69 223. 100 96.588,00 -40.000,00 

110.226,00 

Volume 
da Po,ição 

-451.200,00 

5510.000,00 

558.800.00 

Resultado total (dll)' frades + carregamen to da pusição) 69,026,00 

Fonte: BM&FBOVESPA 

86. Em 23.12.2014, às 12h37min38s, após contato telefônico transcrito na seção 

IV.1 acima, o Operador informou~or meio do seu representante Ubirajara ("Bira"), 

a respeito do Programa de Recompra de Ações, bem como sobre a intenção de Fabio de 

alcançar a meta de preço de R$ 14,00 até o final de 2014, conforme diálogo abaixo: 

Operador: Bom, deixa eu te tàlar. 

Bira: Manda. 

Operador: ..(risadas). Ai cara, pior que eu não posso ficar falando 

nessa linha que é gravada, é uma pOITa, mas a empresa vai tàzer recompra. 

Operador: a empresa acabou de ligar aqui e falou que vai defender a p .... do papel. 

i2 Foram excluídas da tabela as quantidades e os valores casados operados por~ntes do início da atuação 
da~o pregão do dia. 
i3 As 40.000 ações foram vendidas por intermédio de outro participante, conforme solicitação de Maurício, 
que será apresentado a seguir. 
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Bira: No ano? 

Operador: No ano. 

Rira: Entendi, p .... que p .. ... 

Operador: O cara falou pra mim que quer puxar para uns 14 pau no final do ano. 

Bira: Tá, compra uns 400 mil então Mauricião. 

Operador: Tá. Ai vamos ver, não sei, o cara da empresa ... vou esperar primeiro ele 

me mandar uma ordem, nem compro aqui, mando você comprar por outra casa, 

entendeu? 

Bira: Não, pode fazer, vai fazendo já. 

Bira: Não, compra 400 mil, 400 mil dá pra sair fácil. 

Operador: É, então, exatamente, 40 milzinho também não vai matar ninguém. 

Bira: É, faz isso aí, vai comprando você, pode comprando já. 

Operador: Fechado. 

87. O diálogo acima demonstra que o Operador entrou em contato com Bira para 

informar-lhe a respeito do Programa de Recompra de Ações .. (risadas). Ai 

cara, pior que eu não posso ficar falando nessa linha que é gravada, é uma porra, mas a 

empresa vai fazer recompra.") e da meta de preço de Fabio para o final do ano de 2014 ("O 

cara falou pra mim que quer pu.xar para uns 14 pau no final do ano"). Demonstra também 

a ciência de Maurício com relação à irregularidade da sua conduta. 

88. Em 23 .12.2014, o Operador executou operações de compra de 50.000 (cinquenta 

mil) ações_e de venda de 10.000 (dez mil) ações_ambas em nome de_ 
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Esses negócios resultaram em lucro bruto em day trade de R$ 1.087,00 (um mil e oitenta 

e sete reais). ~cou ainda posicionada na compra em 40.000 (quarenta mil) ações -89. As operações de _ com _om base no diálogo transcrito aCIma, 

intennediadas pelo Operador e pela Corretora, serão analisadas nos itens subsequentes. 

90. Em 26.12.2014 e 29.12.2014, Maurício realizou operações day trade em nome 

de_as quais resultaram em lucro de R$ 1.052,00 (um mil e cinquenta e dois reais) e 

R$ 1.499,00 (um mil e quatrocentos e noventa e nove reais), respectivamente. 

91. Em 30.12.2014, Maurício executou operações day trade de 23.100 (vinte e três 

mil e cem) ações em nome de_que resultaram em lucro de R$ 6.588,00 (seis mil, 

quinhentos e oitenta e oito reais), bem como operação de venda de 40.000 (quarenta mil) 

ações, adquiridas em 23.12.2014. O encerramento em 30.12.2014 da posição aberta em 

23 .12.2014 resultou em lucro de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) a -
92. O detalhamento das operações executadas por Maurício em nome de~em 

como os diálogos entre o Operador e Ubirajara serão objeto das próximas seções. 

V.I. Pregão de 23 .12.2014 

93. Em 23.12.2014, às 12h43m25s, o Operador Maurício executou, em nome de 

_operação de compra de 50.000 (cinquenta mil) ações_o preço médio de 

R$ 11 ,28 (onze reais e vinte e oito centavos) e a operação de venda de 10.000 (dez mil) 

dessas ações, no cal! de fechamento, ao preço médio de R$ 11,39 (onze reais e trinta e nove 
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centavos), gerando resultado positivo em day trade de R$ 1.087,00 (um mil e oitenta e sete 

reais), conforme mencionado acima. 

94. O Gráfico 10 abaixo reflete o comportamento do ativo no pregão de 23.12.2014, 

após a abertura de posição compradora em nome de_a partir das 12h43min, seguida 

da manipulação do preço de_ 

Gráfico 10 - Operações realizadas com_o pregão de 23.12.2014, 
com destaque para as operações realizadas por_e~or intermédio 

da Corretora 
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95 . O preço da ação_oscilou positivamente durante o cal! de fechamento e de 

maneIra mais acentuada do que no pregão regular. Assim, durante o leilão, Maurício 

realizou operação de venda 10.000 (dez mil) de ações em nome de_ que resultou em 

lucro bruto de R$ 1.087,00 (um mil e oitenta e sete reais) ao_ 
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96. Nesse leilão, das 10.000 ações vendidas por_ 4.200 foram negociadas com 

a~As ações remanescentes foram vendidas à mercado. O Anexo IX ao Parecer SAM 

demonstra, em cada pregão, o percentual negociado por _ em que a. foi sua 

contraparte. 

V.2 . Pregão de ?6.12.2014 

97. Em 26.12.2014, Fabio emitiu ordem de compra ao Operador de 10.000 (dez mil) 

ações _ às 12h44min41s e outra ordem de compra, de 15.000 (quinze mil) ações 

_ às 14h54min36s. Nesse segundo contato, Fabio infoTInou que deixaria para 

comprar 50.000 (cinquenta mil) ações_no leilão de fechamento. 

98. Assim, ciente de que a.compraria 50.000 (cinquenta mil) ações_o 

cal! de fechamento, o Operador realizou operações de compra e venda em nome de_ 

para beneticiar_das oscilações de preço provocadas pela manipulação de preços que 

praticava com Fabio. 

99. Nesse pregão, Maurício realizou operação day frade envolvendo 16.700 

(dezesseis mil e setecentas) ações_que resultou em lucro bruto de R$ 1.052,00 (um 

mil reais e cinquenta e dois) a_ 

100. O Gráfico 11 abaixo reflete o comportamento do ativo no pregão de 26.12.2014, 

bem como aponta os momentos em Maurício realizou operações de compra e venda em 

nome de_ 
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Gráfico 11 - Operações realizadas com_o pregão de 26.12.2014, 
com destaque para as operações realizadas por_e"por intermédio 

da Corretora 
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101. Em 29.12.2014, Maurício realizou outra operação day trade em nome de_ 

envolvendo 28.300 (vinte e oito mil e trezentas) ações ~ que resultou em lucro 

bruto de R$ 1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais) a_ 
102. Nesta data, Maurício e Bira, em contato telefônico, fazem menção à alta do ativo 

provocada pelas operações de compra em nome de _onforme detalhado no diálogo 

abaixo. 
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Bira: E aí, c ..... , hein, meu. 

Operador: Deu muito na cara. 

Bira: Nossa Senhora, meu. 

Opel'ador: Eu te avisei, você quis comprar só 40, devia ter comprado 100, p ... 

(Risadas) 

Operador: Que nem, fiz um girinho aqui pra você, vendi, comprei 25 mil a 11,88 

e vendi, estou vendendo agora, estou zerando, 11,95 vai ficar meu médio. Ai só 

girinho na manhã. 

Operador: Eu fiz um girinho pra você e ganhei 3 mil reais, esses 3 mil reais larga 

no cal! entendeu? 

Bira: Exato, c ... meu, que máquina. 

Operador: Olha lá, os 1.100 sou eu, 40 Ó, seu saldo. 

Bira: Que incrível velho, pô, tá fácil né, Maurício. 

Operador: Vou ficar vendido umas 10 pra você no cedi, pode ser? 

Bira: Pode, claro. Pode tranquilo, fechado. 

Operador: Essa p .. .. for pra 13 pau tá bom né. 

Bira: É, p .. .. , pelo amor de Deus. 

Operador: E amanhã, o cara falou, amanhã é o dia, amanhã vou entrar com a 

cavalaria toda. Eu íàlei, "vamo bora". 

Bira: Nossa, que bizalTo.-

Operador: Por isso que eu estou falando, não pus você para fazer bagunça velho, 

senão eu falei, vai ficar muito na cara, se você estivesse no bolo ia estar 13 (risadas). 
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Operador: Vamos ver, meu target é 13, 13 a gente faz e L ... , faz de metade e deixa 

metade pro calI de amanhã, entendeu? 

Bira: Tá bom. 

103. No diálogo acima, o Operador faz referência ao posicionamento de _ no 

ativo_em 23.12.2014, comprado em 40.000 ações ("Eu te avisei, você quis comprar 

só 40, devia ter comprado 100, p ... (Risadas)"). O Operador faz referências à meta de preço 

de R$ 13,00 para o ativo ao final do ano de 2014 ("Essa p .... for pra 13 pau tá bom né", 

"Vamos ver, meu target é 13, 13 a gente faz e L ... , faz de metade e deixa metade pro ca!! 

de amanhã, entendeu?"). O Operador menciona, também, que, no pregão seguinte, 

30.12.2014, por ser o último do ano,.iria atuar fortemente na compra para manipular o 

preço de fechamento do ativo_e, com isso, buscar atingir a meta de R$ 13,00 ("E 

amanhã, o cara falou, amanhã é o dia, amanhã vou entrar com a cavalaria toda. Eu falei, 

"vamo bora"). 

104. Ao final do pregão de 29.12.2014, Maurício sugeriu a Bira que, em 30.12.2014, 

a_ncelTasse a posição de 40.000 (quarenta mil) ações durante o leilão de fechamento 

ao preço de abertura (PAB)14, conforme se verifica das mensagens eletrônicas trocadas 

entre Maurício e Bira, abaixo reproduzidas: 

12/29/14 18:13:11 Bira: papel voando hein 
12/29/14 18:13 :26 Operador: HAHAH 
12/29/14 18:13:50 Bira: daqui a pouco dar na cara hein ... 
12/29/14 18:14:02 Operador: ordem eh ordem 
12/29/1418:14:07 Operador: so estou executando ... 
12/29/1418:14:08 Operador: hahaha 

1·1 Oferta ao Preço de Abertura (PAB): É a oferta com maior prioridade no leilão. Uma oferta ao preço de 
abertura é uma oferta de compra ou venda que deve ser executada ao preço de abertura do leilão do 
instrumento. Uma oferta deste tipo não especifica um preço, dado que o mecanismo de negociação determina 
um preço de abertura ao final da Fase de Pré-Abertura/ Pré-Fechamento/Fixing. 
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12/29/14 18:14:16 Bira: mas vai puxar muito mais? 
12/29/14 18:14:23 Operador: acho g sim 
12/29/14 18:14:27 Bira: eitaaaaaaaaaaaaaa 
12/29/14 18:14:38 Bira: gdo achar hora me avisa para sair das 40K 
12/29/14 18:14:49 Operador: a hora eh amanha as 17:00 pab no cedI 

105 . O Gráfico 12 abaixo retlete o comportamento do ativo no pregão de 29.12.2014, 

bem como aponta operações de compra e venda executadas pelo Operador em nome de -
Gráfico 12 - Operações realizadas com_no pregão de 29.12.2014, a 

partir das 14h28min09s com destaque para as operações realizadas por 
~~por intermédio da Corretora 
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V.4. Pregão de 30.1/.2014 

106. Em 30.12.2014, o Operador executou operação (a) da)' trade de 23 .100 (vinte e 

três mil e cem) ações em nome de_ (b) de venda de 63.100 (sessenta e três mil e 

cem) ações_Além disso, sugeriu ao cliente que encenasse a posição comprada de 

40.000 (quarenta mil) ações _ adquirida em 23 .12.2014, por outra corretora, 

conforme diálogo abaixo reproduzido: 

107. 

12/30/1418:16:17 Operador: Bira 
12/30/1418:16:21 Operador: tai? 
12/30/14 18:21 :30 Bira: Opa! 
12/30/14 18 :21 :45 Operador: poe vendendo as 40k por outra ponta pf 
12/30/1418:21 :54 Bira: onde? 
12/30/1418:22:11 Operador: poe PAB no cal! 
12/30/14 18 :22 :18 Bira: ok 
12/30/14 18:22:21 Bira: deixa comigo 
12/30/14 18:22:26 Operador: boa. vlw 
12/30/14 18:23:03 Bira: eu q agradeço 

O Gráfico 13, abaixo, reflete o comportamento do ativo no pregão de 

30.12.2014; aponta as operações de compra e venda realizadas pelo Operador em nome de 

_ e indica o encenamento da posição de _ em ações _ por intermédio de 

outro patticipante: 
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Gráfico 13 - Operações realizadas com_no pregão de 30.12.2014, a 
partir das 13h02min13s, com destaque para as operações realizadas por 
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QTO NEG - PREÇO NEGOCIO 
30/12/2014 

~ende 

Fonte: BM&FBOVESPA 

108. No cal! de fechamento de 30.12.2014,~ncerrou sua posição em ações 

_vendendo 40.000 (quarenta mil) ações por intermédio de outro Participante .• 

foi contraparte em 95% (noventa e cinco por cento) dos negócios em nome de_ 

109. Por fim, ao final do pregão de 30.12.2014, em contato telefônico estabelecido 

entre o Operador e Ubirajara, o Operador demonstrou estar consciente de que poderia sofrer 

sanções em razão das práticas irregulares objeto deste Termo de Acusação, confomle se 

verifica do diálogo reproduzido abaixo: 

Operador: Se eu tiver empregado ano que vem, senão você me arruma um emprego 

aí tá. 

Bira: Tá bom (Risadas) 

8SM/SJUR/SZC 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro , 275 , 8° andar 
01013-001 - São Paulo. SP 
Te!. : <1 1l 2565-4000 - Fax: <1 1l 2565-7074 

Púgill<l 59 ch; 75 

60.000 

50,000 

40,000 

'" "O 

30.000 Õ 

20.000 

10,000 



[ ... ] 

BSM / 
BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

P I'OCêSSO Admil1i <; trmi 1'0 Ordinóri o 11" 46/ 16 - Term o de /\ c lI sa<;?\l) 

Operador: Infelizmente a_não foi, vamos rezar pro ano que vem o cara de 

recompra entrar também, né. 

Bia·a: É, ano que vem a gente tá ... 

Operador: 7 milhões de ações, dá pra fazer bagunça, né? 

Bira: PÔ, já melhoramos nosso médio com 

Operador: P ... , essa foi boa, né. Falei, o cara foi agressivo, hein, mano? 

Bira: P ... meu. 

Operador: O cara me ligou e íàlou, quero fechar a 13 , eu íàlei, meu você vai gastar, 

não tem problema, tá bom. 

Bira: Não, cara, a gente pegou 14 "purça" de alta nessa p ... 

Operador: Show. Eu ia falar pra você virar short mas fiquei com medo. 

Rira: É, eu também fiquei ... (Risadas) 

[ ... ] 

Maurício : Você viu que tem um day frade ali no meio mais 10 pau, né?! 

Bira: Eu vi, eu vi, uma maravilha. Ano que vem tamo junto. 

Maurício: Desculpa alguma coisa aí Bira, se eu te atrapalhei. 

Rira: Não, tica tranquilo Mauricião, é parceria. 

110. No diálogo acima, o Operador indica que poderia ter executado a prática de/i-ont 

running com Bira e o _ em programa de recompra de ações de outra companhia 
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("Jnfelizmente a Alba não foi, vamos rezar pro ano que vem o cara de recompra entrar 

também, né."). 

111. Como destacado acima, a estratégia de informar~ respeito da intenção de 

Fabio de elevar a cotação do preço de_no Programa de Recompra da"com base 

nessa informação, permitir que_e antecipasse aos movimentos de preços provocados 

pela atuação da~ se bene'ficiasse no momento de encenamento da posição com o citado 

ativo, resultou em lucro bruto de R$ 69.026,00 (sessenta e nove mil e vinte e seis reais) a 

_conforme Tabela 13 acima. 

VI. CONDUTAS 

VLl. Maurício: Prática de Manipulacão de Precos 

112. Mauricio é operador vinculado à Conetora. Nessa condição, é vedado ao 

Operador executar ordem ou realizar qualquer negócio que contribua, direta ou 

indiretamente, para: criação de condições artificiais de demanda, oferta e ou preço; 

manipulação de preço, realização de operações fraudulentas I 5. 

113. No entanto, a dinâmica das operações de compra executadas pelo Operador em 

nome de ~ os diálogos transcritos neste Telmo de Acusação comprovam que o 

Operador foi responsável por estruturar com Fabio a estratégia de manipulação de preços 

do ativo_A manipulação de preços praticada pelo Operador tinha como objetivo 

15 ttem 5. 1 O.3 .(e) do Regulamento de Operações - Segmento BOVESPA: "É vedado ao Operador de Pregão: 
( ... ) e) executar ordem ou realizar qualquer negócio que contribua, direta ou indiretamente, para: a criação de 
condições artiticia is de demanda, oferta e ou preço; manipulação de preço; a realização de operações 
fraudu lentas e à prática não equitativa;" 
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atingir a meta de preço de R$ 13,00 para o ativo_efinida por Fabio, até o final do 

ano de 2014. A estratégia de manipulação consistia na inserção de ofe11as de compra de 

lotes de 100 ações nos pregões regulares dos dias 23.12.2014, 26.12.2014, 29.12.2014 e 

30.12.2014, com o objetivo de aumentar o índice de negociabilidade do ativo. Consistia 

também na inserção de oferta de compra de lotes maiores no call de fechamento, destes 

mesmos pregões, uma vez que o preço de fechamento é determinado pelo preço ao qual a 

maior quantidade de ações for negociada. 

114. A dinâmica das operações e os diálogos entre Fabio e Maurício demonstram 

também que o Operador executou a estratégia de manipulação de preços, ciente de que as 

ofertas de compra que inseria em nome de"inham como objetivo aumentar o preço do 

ativo para atingir a meta de preço estipulada por Fabio. 

115. Demonstram, por fim, que o Operador monitorou o livro de ofertas do ativo 

~os últimos quatro pregões do ano de 2014 para calcular preço e quantidade teóricos 

de ações_e que Mauricio assessorou Fabio na definição da quantidade de ativos que 

deveriam ser comprada no cal! de fechamento dos pregões analisados neste Termo de 

Acusação, com o objetivo de oscilar positivamente o preço do ativo. 

116. Como operador autorizado a operar nos mercados administrados pela 

BM&FBOVESP A, Maurício tinha a obrigação de informar Fabio quanto à vedação para a 

manipulação de preços de ativos negociados em bolsa. Maurício, sabendo que o objetivo 

de Fabio era manipular o preço do ativo~ara atingir a meta de preço de R$ 13,00 

até o final do ano de 2014, tinha a obligação de não executar as operações ele compra 

pretendidas por Fabio. 

1 17. Assim, a estratégia criada, executada e monitorada por Maurício para provocar 

oscilação positiva no preço da ação _ assim como o assessoramento prestado por 

Maurício a Fabio para que manipulasse o preço ela ação_caracterizam manipulação 
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de preços, prática vedada pelo inciso I, definido pelo inciso lI, alinea "b", ambos da rCVM 

8/1979. 

VI.2. Maurício: Prática de Front running 

118. Conforme descrito na seção V deste Termo de Acusação, o Operador transmitiu 

informações relacionadas à intenção de manipular o preço de _ à Bira, representante 

do _ para que _ se antecipasse aos movimentos de preços provocados pelas 

operações em nome de~ se beneficiasse no momento de encerramento da posição com 

os citados ativos. Em razão das operações day trade executadas com base nas informações 

transmitidas por Maurício ao representante do __ obteve lucro bruto de 

R$ 69.026,00 (sessenta e nove mil e vinte e seis reais), conforme Tabela 13 acima. 

119. Os diálogos transcritos neste Tenno de Acusação demonstram que Maurício 

assessorou Bira para favorece-lo indevidamente nas vendas de _ nos pregões de 

23 .12.201 4, 26.12.2014, 29.12.2014 e 30.12.2014, informando-o a respeito da quantidade 

diária de ações-,ue seria negociada em nome de~m 23.12.2014, bem como a 

intenção da companhia de atingir meta de preço para o ativo _ sugerindo ainda o 

momento de inserção de ofertas em nome de_ 

120. Demonstram também que Maurício tinha conhecimento da irregularidade que 

cometia no momento em que infom1ava Bira a respeito do Programa de Recompra ele 

Ações e da meta de preços para o ativo_até o final de 2014, estipulada por Fabio. 

12l. As infonnações transmitidas por Maurício a Ubirajara pem1itiram que_se 

colocasse em posição indevida de vantagem frente aos demais participantes nos quatro 

últimos pregões de 2014, antecipando-se aos movimentos de preços provocados pelas 
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operações em nome de.conforme descrito neste Termo de Acusação, o que caracteriza 

a prática defront running, em infração ao inciso I, definido pelo inciso lI, alínea "d", ambos 

da lCVM 8/1979 16
. 

V1.3. Corretora: Prática de Manipulacão de Precos 

122. Todas as operações de manipulação de preços tratadas neste Termo de Acusação 

foram intermediadas pela Corretora. 

123. Em 25.3.2015, a BSM enviou à Corretora o Oficio 0496/2015-SAM-DAR-BSM 

("Oficio 0496", Doc. 3), aos cuidados do Diretor, por meio do qual a BSM informou a 

Corretora a respeito da manipulação de preços tratada neste Termo de Acusação. Pelo 

Oficio 0496, a BSM infom10u a Conetora ter identificado que. estava realizando 

operações de compra de_om oscilação positiva de preço, no período de 23.12.2014 

a 6.3 .2015 . Neste caso, foi apresentado o exemplo da atuação da. no pregão de 

29.12.2014 e a oscilação de preço do ativo oconida nesse pregão. 

124. Ainda por meio do Oficio 496, a BSM infOlmou ter identificado operações da 

_com~os calls de fechamento, também com oscilação positiva. Neste caso, foi 

citado como exemplo o cedI de fechamento do pregão de 6.3.2015. 

16 Instrução CVM n° 8/1979: " I. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos 
intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições 
artific iai s de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de 
operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. 11. Para os efeitos desta Instrução conceitua-se 
como: ( .. . ) d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobi liários, aquela de que resulte, direta Oll 

indiretamente, efetiva Oll potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com 
valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos 
demais participames da operação. ( .. .)" 
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125. A BSM informou a Corretora ter identificado atuações similares de ~os 

pregões de 23.12.2014, 26.12.2014, 30.12.2014, 9.1.20]5, 12.1.2015, 15.1.2015, 

24.2.2015, 26.2.2015, 2.3.2015 , 4.3.20]5 e 6.3.2015. A BSM também informou a 

COlTetora de que as operações foram executadas a partir dos terminais dos seguintes 

operadores: 

126. Por fim, a BSM solicitou que a COlTetora: a) procedesse à investigação dos fatos 

descritos no Oficio 0496 e, b) caso constatasse alguma ilTegularidade, que adotasse 

imediatamente as providências cabíveis. Foi solicitado ainda à COlTetora o envio de 

documentos e gravações telefônicas relativos às infrações apuradas. 

127. Em resposta datada de 8.5.2015 ("Resposta ao Oficio 0496", Doc. 4), assinada 

pelo Diretor, a Corretora informou que "Relativamente à letra '(a)', acima, informamos 

que esta COlTetora procedeu a investigação dos tatos, com a análise dos dados e 

documentos a eles relacionados e oitiva dos operadores, tendo resultado no Relatório da 

Equipe de PLD/Supervisão de Mercados e Certitlcações desta COlTetora ["Relatório 

PLD"], com data base de 7 de maio de 2015 [doc. 1, anexo]. No tocante à letra '(b)', supra, 

esta Corretora informa que não constatou a ocorrência de irregulatidades, conforme 

Relatório PLD." 

128. O Relatório PLD a que ' a Resposta ao Oficio 0496 taz referência é datado de 

7.5.2015 e assinado por Danilo_em nome da Equipe de PLD 1 Supervisão de 

Mercados e Certificações da COlTetora ("Relatólio PLD - Manipulacão de Precos", Doc. 

5). 

129. De acordo com o Relatório PLD - Manipulação de Preços, " .É possível veriticar 

nas operações que o cliente efetuou a compra do papel _entre o período de 

23/12/2014 a 06/03/2015, tanto quando o papel estava cotado a R$ 11 ,00 quando o papel 
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foi cotado a R$ 12,75, a maior alta deste período. O cliente não efetuou nenhuma operação 

de venda de _ após a divulgação do tàto relevante. A partir de 03111/2014 e até o 

presente momento (07/05/201 5), a companhia efetuou a aquisição de 1.840.100 ações 

_que representam aproximadamente 2,98% do free jloctt. A totalidade das ações 

adquiridas permanece em custódia nesta COlTetora. Vale mencionar que o preço do ativo se 

manteve na variação padrão com os últimos meses, não simulando uma precificação 

indevida. Nas amostras de ligações, podemos perceber que a estratégia de negociação parte 

do próprio cliente, sendo acatada pelos operadores. Considerando o exposto acima 

chegamos à conclusão de que as ordens emitidas pelo cliente durante o período tinham por 

finalidade garantir a compra do ativo, em consonância com seu Programa de Recompra de 

Ações. A análise realizada pela Bradesco Conetora não detectou elementos indicativos da 

criação de condições artificiais de demanda ou de uso de práticas não equitatívas no 

conjunto das operações realizadas ou de outras inegularidades." 

130. O Programa de Recompra de Ações não autoriza nem legitima a manipulação de 

preços praticada por Fabio e pelo Operador. Como detalhado na Seção III acima, a análise 

da forma como a emissora conduz as operações de compra das ações durante o programa 

de recompra das ações permite avaliar se foram adotadas práticas regulru'es ou se houve 

caracterização de práticas abusivas. 

131. Fabio e o Operador manipularam o preço do ativo_ para alcançar a meta 

de preço estipulada por Fabio. Como demonstrado pela dinâmica das operações e 

comprovado pelos diálogos transcritos neste Termo de Acusação, Fabio e o Operador 

definiram a meta de preço do ativo_até o final de 2014 (R$ 13,00) e manipularam o 

preço do ativo em quatro pregões (23,12.201 4, 26.12.2014, 29.12.2014 e 30.12.2014) para 

atingi- la. 
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132. A estratégia de manipulação desenvolvida por Fabio e pelo Operador foi definida 

como Padrão Operacional, para fins deste Termo de Acusação. Destaque-se que o Padrão 

Operacional consistia na inserção de ofertas de compra a preços maiores ao praticado pelo 

mercado, o que contraria a lógica de mercado que prevê que aquele que pretende comprar, 

pretende fazê-lo pelo menor preço disponível; assim como quem pretende vender, pretende 

vender pelo maior preço possível. 

133 . A dinâmica das operações e os diálogos mantidos entre Fabio e o Operador 

constituíam elementos suficientes para que a Corretora identificasse a manipulação de 

preços praticada por Fabio e pelo Operador. No entanto, a Corretora não entendeu que as 

operações executadas pelo Operador em favor de~ram irregulares. 

134. Apesar de os elementos da manipulação praticada pelo Operador terem sido 

levados ao conhecimento da Corretora pelo Oficio 0496, a Corretora não considerou como 

irregulares as operações conduzidas pelo Operador. 

135. Ao interpretar equivocadamente que as operações executadas eram regulares, a 

Corretora deixou de atuar para impedir a prática ou a recorrência da manipulação executada 

por Fabio e pelo Operador. Assim, a Corretora falhou em seu dever de zelar pela 

integridade e regular funcionamento do mercado, imposto pelo ari. 32 da ICVM 505 e o 

item 4.2.2(ix) do Regulamento do Segmento BM&F. 

VI.4. Corretora: Prática de Front Running 

136. Todas as operações de ji-ont running tratadas neste Termo de Acusação foram 

intermediadas pela Corretora. 
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137. A BSMenviou ainda outra correspondência à Corretora sobre as irregularidades 

apontadas neste Termo de Acusação. Em 25.3.2015, a BSM enviou à COITetora o Oficio 

0497/20 15-SAM-DAR-BSM ("Oficio 497", Doc. 6), também, aos cuidados do Diretor, por 

meio do qual a BSM abordou a questão do front running tratado neste Temlo de Acusação. 

Pelo Oficio 0497, a BSM se reporta ao Oficio 496 para informar ter identificado "os 

ações ordinárias de emissão 

izando operações com 

indícios de ':fi"0I1t 

running", por intermédio dessa Corretora, no período de 23.12.2014 a 30.12.2014." 

138. Naquela oportunidade, a BSM havia identificado "a atuação do terminal 134 

(834), sob responsabilidade de Maurício Sanches de Lima Silva, interrnediando operações 

entre nas qUaIS se pOSlClOna na 

compra durante o pregão e encerra sua posição principalmente contra 

aproveitando as oscilações positivas causadas pela Companhia". No Ofício 0497, a BSM 

cita como exemplo os negócios executados entre_e~o pregão de 30.12.2014. 

139. Ainda de acordo com o Oficio 0497, "Operações com essas características foram 

identificadas nos pregões de 23.12.2014,26.12.2014,29.12.2014 e 30.12.2014." Por isso, 

a BSM solicitou à Corretora que: a) procedesse à investigação dos fatos; e b) caso 

constatasse alguma irregularidade, adotasse imediatamente as providências cabíveis. Foi 

solicitado ainda à Corretora o envio de documentos e gravações telefônicas relativos às 

infrações apuradas. 

140. Em resposta datada de 8.5.2015 ("Resposta ao Oficio 0497", Doc. 7), assinada 

pelo Diretor, a Corretora informou que "Relativamente à letra "(a)", acima, informamos 

que esta Corretora procedeu a investigação dos fatos, com a análise dos dados e 

documentos a eles relacionados e oitiva dos operadores, tendo resultado no Relatório da 
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Equipe de PLD/Supervisão de Mercados e Certificações desta Corretora ["Relatório 

PLD"] , com data base de 7 de maio de 2015 [doc. 1, anexo]. No tocante à letra "(b)", supra, 

esta Corretora informa que não constatou a ocorrência de inegularidades, conforme 

Relatório PLD." 

141. O Relatório PLD a que a Resposta ao Oficio 0497 faz referência é datado de 

7.5.2015 e assinado por nome da Equipe de PLD / Supervisão de 

Mercados e Certificações da Corretora ("Relatório PLD - Front running", Doc. 8). 

142. De acordo com o Relatório PLD - Front running, "No que tange as operações 

realizadas pelo_podemos verificar que este executa seguidos day trades com ganhos 

durante os pregões dos dias 26, 29 e 30 de dezembro de 20 14. A situação culmina no leilão 

de fechamento, onde a.entra com uma notável força compradora a um preço elevado, 

acima ela média negociada durante o dia_ O ~parentemente visava à venda do papel 

para a~como contirma o operador Maurício Sanches de Lima Silva, responsável pelo 

terminal 134 (834) mas com isto esta Corretora não vislumbra uma prática defront running, 

posto que a atitude de alienação elas ações por parte da"á era informação pública e não 

privilegiada. O gráfico aponta desde o dia 18/12/2014 sucessivas altas do papel, porém, o 

.. somente iniciou suas operações com _ a patiir do dia 23/12/2014, 

acompanhando a demanda do mercado. Vale mencionar que o preço do ativo se manteve 

na variação padrão com os últimos meses, não simulando uma precificação indevida. A 

análise realizada pela Bradesco Corretora não detectou elementos indicativos de 

irregularidades." 

143. 

144. A venda do ativo_ara a.no âmbito do Programa de Recompra de 

Ações é esperada e inerente ao próprio Programa de Recompra de Ações. 
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145. No entanto, o Oficio 0497 demonstra que a dinâmica das operações envolvendo 

_ e • nos pregões de 23.12.2014, 26.l2.2014, 29.l2.2014 e 30.12.2014, 

intermediadas pela Corretora sempre a partir do ten11inal do Operador, envolvia o 

sistemático posicionamento de~a compra durante o pregão e posterior encerramento 

da posição principalmente contra"Destaque-se que, no pregão de 30.12.20] 4,95% das 

operações de venda do~ tiveram a~omo contraparte. 

146. Além da dinâmica das operações entr~e~os quatro últimos pregões 

do ano de 2014, os diálogos entre Maurício e Bira, representante do _ confirmam a 

prática defront running. 

147. No dia 23.12.2014, logo após definir a estratégia de manipulação de preços de 

_ a meta de preço para o ativo que deveria ser alcançada nos últimos quatro pregões 

do ano, Maurício entrou em contato com Bira, representante do _para infon11á-lo a 

respeito elo Progran1a ele Recompra de Ações, da meta de preço detelminada por Fabio e 

do prazo para alcançá-Ia. 

148. Com essas informações, o representante da_inha conhecimento de que. 

atuaria nos pregões de 23.12.2014, 26.12.20]4, 29.12.2014 e 30.12.2014 com O objetivo 

de aumentar o preço do ativo. 

149. Por essa razão, _ se posicionou na compra em 40.000 ações ~o 

pregão de 23 .12.2014, que foi encerrada no pregão de 30.12.2014. _ambém realizou 

operações day trade em 23.12.20 14,26.12.2014,29.12.2014 e 30.12.2014 cujos resultados, 

agregados ao resultado da venda de 40.000 ações_em 30.12.2014, totalizaram um 

benefício econômico em favor de_de R$ 69.026,00, conforme Tabela 12 deste Termo 

de Acusação. 

150. A dinâmica das operações e os diálogos mantidos entre Bira e o Operador 

constüuÍam elementos suficientes para que a Corretora identificasse a prática de front 
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running pelo Operador. No entanto, a Corretora entendeu que não houve irregularidades 

nas operações conduzidas pelo Operador em favor de_ 

151 . Apesar de os elementos da prática de fi"ont running terem sido levados ao 

conhecimento da Corretora pelo Ofício 0497, a Corretora não entendeu que as operações 

conduzidas pelo Operador caracterizaram fi"ont running e, pOli anto, mesmo que tenha 

identificado em seus controles a atuação de Maurício, não atuaria para impedir a prática 

abusiva ou sua recon-ência pelo Operador. Assim, a Corretora falha em seu dever de zelar 

pela integridade e regular funcionamento do mercado, imposto pelo art. 32 da ICVM 505 

e o item 4.2.2(ix) do Regulamento do Segmento BM&F, em razão de seu entendimento 

equivocado de que as operações e a conduta do Operador eram regulares. 

VI.5. Aníbal. Diretor Responsável pelo Cumprimento da ICVM 505/')011 

152. Aníbal. na qualidade de Diretor Responsável pelo cumprimento das normas 

estabelecidas pela ICVM 505/2011, é responsável por desenvolver e implementar (a) regras 

adequadas e eficazes da Corretora para o cumprimento do disposto na ICVM 505/2011 e 

(b) procedimentos e controles internos da Corretora com o objetivo de verificar a 

implementação, aplicação e eficácia dessas regras. 

153. No caso concreto, Anibal não entendeu que o Padrão Operacional foi adotado 

com o escopo de manipular o preço do ativo _ nem tampouco que o 

compartilhamento de informações relativas à referida manipulação de preços feito pelo 

Operador e viabilizoll a prática de fi 'ont running por parte de_ 
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154. Nesse sentido, na Resposta ao Oficio 0496 e na Resposta ao Oficio 0497, ambas 

assinadas por Anibal, a Corretora afirmou expressamente não ter constatado a ocorrência 

de irregularidades. 

155. Tais manifestações demonstram entendimento equivocado por parte de Anibal 

sobre as normas aplicadas ao mercado de capitais e interpretação igualmente equivocada 

sobre as condutas do Operador tratadas neste Termo de Acusação, em especial (a) a 

definição do Padrão Operacional como estratégia para manipular o preço do ativo_ 

nos últimos quatro pregões do ano de 2014; (b) a execução do Padrão Operacional em todas 

as operações intermediadas pelo Operador em nome de_nos últimos quatro pregões do 

ano de 2014; e (c) o compartilhamento de informações relativas à manipulação de preços 

com~ue viabilizou a prática de front running, para que_udesse ser beneficiado 

no momento de encerramento da posição com o citado ativo. 

156. Dessa forma, Aníbal falhou em seu dever de fazer cumprir a Instrução CVM na 

505111 em razão do seu entendimento equivocado de que as operações executadas pelo 

Operador não caracterizaram manipulação de preços efront running tratados neste Termo 

de Acusação e, com isso, permitir que a Corretora falhasse em sua obrigação de zelar pela 

integridade e regular funcionamento do mercado, prevista no art. 32, I, da Instrução CVM 

nO 505/11. 

157. Portanto, na qualidade de Diretor responsável pelo cumprimento das normas 

estabelecidas pela Instrução CVM na 505/2011 no período de 23.12.2014 a 30.12.2014, 

Anibal responde pela infi.-ação ao artigo 32, l, da Instrução CVM na 505/2011, em razão da 

falha no dever de fazer a Corretora cumprir a Instrução CVM nO 505111, que culminou no 

descumprimento do artigo 32, I, da Instrução CVM n° 505111 por parte da Corretora. 
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158. Assim, tendo em vista as características dos programas de recompra de ações 

detalhadas na Seção III e os fatos nalTados na Seção IV, ficou demonstrado que Fabio, o 

Operador e a Corretora executaram o Programa de Recompra de Ações de maneira irregular 

na medida em que Fabio e o Operador estipularam a meta de preço de R$ 13,00 para o 

ativo_estipularam o final do ano de 2014 como prazo limite para alcançar a meta 

de preço determinada, foram protagonistas na fOlmação de preço do ativo ~os 

últimos quatro pregões do ano de 2014 com o objetivo de alcançar a meta de preço de 

R$ 13,00 para a ação, conduziram o preço de~om o objetivo de alcançar o preço 

alvo e, nos pregões de 23.12.2014, 26.12.2014, 29.12.2014 e 30.12.2014 e agrediram 

ofertas de venda em profundidade suficiente para aumentar a cotação do ativo~om 

o objetivo de alcançar o preço alvo no prazo determinado. A execução do Programa de 

Recompra de Ações, na forma executada por Fabio e o Operador, caracteriza manipulação 

de preços vedada pelo inciso I da Instrução CVM nO 8/79, com a redação conferida pelo 

inciso lI, "b". 

159. A Seção V deste Termo de Acusação demonstrou que Maurício informou_ 

a respeito da meta de preço estipulada por Fabio para o ativo~ do prazo estabelecido 

para atingir essa meta, com o objetivo de fàvorecer indevidamente a posição de_em 

_caracterizando a prática dejj'ont running vedada pelo inciso I da Instrução CVM 

nO 8/79, com a redação conferida pelo inciso lI, "d". 

VIL ACUSAÇÃO 

160. Diante do exposto, conclui-se que: 
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a. Maurício infringiu o disposto no inciso T, definido pelo inciso lI, 

alínea "b", da ICVM 8/1979, por ter estruturado, executado, 

monitorado a execução e assessorado Fabio quanto a estratégia 

de manipulação de preços do ativo _ nos pregões de 

23.12.2014, 26.12.2014,29.12.20014 e 30.12.2014; 

b. Maurício infringiu o disposto no inciso I, definido pejo inciso n, 
alínea "d", da ICVM 8/1979, por ter transmitido à _ em 

23.12.2014, infOlmações relativas à tendência de aumento do 

preço do ativo~os últimos quatro pregões do ano de 201 4 

em razão da manipulação de preços que praticaria, caracterizando 

a prática de jront running, e por ter executado as operações de 

venda de _ para _ tendo conhecimento de que essas 

operações tinham como fundamento as informações transmitidas à_ 
c. A Corretora infringiu ao artigo 32, I, da ICVM 505/2011 por ter 

falhado no seu dever de zelar pela integridade e regular 

funcionamento do mercado ao ter entendido equivocadamente 

que as operações executadas pelo Operador não caracterizaram 

manipulação de preços e jront running nos últimos quatro 

pregões de 2014, e por não tê-las reconhecido como irregulares 

mesmo após as comunicações da BSM a respeito; e 

d. Anibal, responde pela infração ao artigo 32, r, da ICVM 

505/2011, porque, na qualidade de Diretor responsável pelo 

cumprimento da ICVM 505/2011 , Anibal falhou em seu dever de 

fazer a Corretora cumprir a referida norma ao entender 
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equivocadamente que as operações executadas por Maurício não 

caracterizaram manipulação de preços e front running, e, com 

isso, permitir que a Corretora falhasse em sua obrigação de zelar 

pela integridade e regular ftIDcionamento do mercado, prevista no 

art. 32, l, da Instrução CVM nO 505/11. 

161. Intimem-se os Acusados para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentem defesa, informando que poderá ser proposta celebração de Termo de 

Compromisso, nos tennos do artigo 36 e seguintes do Regulamento Processual 

da BSM. 

São Paulo, 08 de março de 2017. 

bJ~: iOdrif,r;:;s 
Diretor de Autorregulação 
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