
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 19/2017 

ACUSADO: PATRICK SOBOTKA VIANNA 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados 

("BSM"), no exercício da competência conferida pela Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM") nO 461/2007, determina a instauração de Processo 

Administrativo Ordinário em face de PATRICK SOBOTKA VIANNA,

("Patrick" 

ou "Operador"), operador da XP Investimentos CCTVM SA ("Corretora") à 

época dos fatos aqui narrados, em razão dos fatos e elementos de autoria e 

materialidade identificados no Parecer nO 254/2016 ("Parecer SAM", Doc. 1), 

parte integrante deste Termo de Acusação, elaborado pela Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado da BSM. 

11. ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO 

2. A investigação conduzida pela Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado da BSM a respeito das operações objeto deste 

processo administrativo foi originada a partir da análise feita pela Diretoria de 

Operações da B3 S/A - Brasil, Bolsa e Balcão ("B3"). 
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111. DOS FATOS 

3. Conforme apontado no Parecer SAM, no pregão de 16.11.2016 

Patrick manteve entendimentos com  representante do 

Gestor dos fundos   
 e  e, em 

conjunto com , os "Fundos"). 

4.  pretendia realizar negócio direto intencional3 de venda, pelo 

de 46.175 debêntures para o  pelo preço unitário de R$ 201,89, 

conforme diálogos transcritos abaixo: 

15: 16:30  patrick, teria como vc zerar a 
corretagem pra mim se passarmos uma direta da deb de 
goau? 
f···) 
15:17:33  são só 46,000 seria mais pra 
não prejudicar os cotistas de um fundo que estamos 
encerrando, 
( ... ) 
15:17:44  são 46,175 
15:17:53  vamos passar a 201,89 

5. Antes de prosseguir com a operação,  solicitou a compra das 

debêntures disponíveis, o que foi feito por Patrick, que executou a compra de 49 

debêntures pelo preço de R$ 180,00, agredindo oferta de venda presente no 

sistema de negociação da B3: 

15:18:05 toma o que tem no offer 
também 
15:18:18 PATRICK VIANNA E  vou tomar 
49 a 180 ok? 
15:18:22  ok 

1 Nova denominação do Fundo de Investimento Multimercado. 
2 Nova denominação do Fundo de Investimento Multimercado. 
3 Denomina-se direto intencional aquele negócio no qual uma mesma corretora se propõe a 
comprar e a vender um mesmo ativo para comitentes diversos, realizando apenas o registro da 
operação direta no sistema eletrônico de negociação. 
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6, Após a compra das 49 debêntures, Patrick informou a  que a 

venda das 46,175 debêntures de para  ao preço de R$ 201,89 

acionaria o procedimento de leilão da 83 em razão do preço: 

15:22:15 PATRICK VIANNA E  Vamos ter 
q fazer leilão, Pelo preço 
15:22:23 PATRICK VIANNA E  Passar a 
201,89 varias de mais de 10% 
15:24:57 PATRICK VIANNA E  tai? 

7, O preço solicitado pelo Representante do Gestor (R$ 201,89) era 

12,16% superior ao último preço negociado (R$ 180,00), seja considerando a 

compra de 49 debêntures então executada, seja considerando o pregão anterior, 

realizado em 14,11.20164 , conforme informado no Parecer SAM, 

8, O túnel de rejeição5 para negociação de debêntures era de 10%6: as 

ofertas inseridas no sistema de negociação da 83 somente seriam aceitas com 

preços dentro do limite de variação de 10% em relação ao último negócio 

realizado. 

9, O túnel de leilão? era de 2%, de modo que o fechamento de negócios 

por preços que representassem variação superior a este percentual, em relação 

ao último negócio, seria submetido à leilão. 

4 Em razão do feriado da Proclamação da República, não houve negociação e liquidação nos 
mercados da B3 em 15.11.2016; o preço de referência do dia 14.11.2016, que seNe como 
parâmetro para negociação no dia seguinte, também foi de R$ 180,00, com consta no Anexo ao 
Parecer SAM. 
5 De acordo com o Manual de Metodologia de Cálculo de Túneis de Negociação da B3, "0 objetivo 
do túnel de rejeição é diminuir a ocorrência de erros operacionais, evitando a inclusão de ofertas 
errôneas no sistema de negociação. As ofertas de compra e de venda inseridas no sistema de 
negociação que estiverem fora do túnel de rejeição são automaticamente recusadas pelo 
sistema." 
6 De acordo com o Oficio Circular 034/2014-DP da B3, referente à "Migração da Negociação dos 
Titulos de Renda Fixa Privada dos Sistemas Bovespa Fix e Soma Fix para Plataforma PUMA 
Trading System BM&FBOVESPA". 
7 Conforme descrito na Metodologia de Cálculo de Túneis de Negociação da B3: "Enquanto a 
adequação de um negócio aos limites de oscilação intradiária é verificada após o fechamento do 
negócio, os túneis de leilão acionam, na iminência de fechamento do negócio, um leilão 
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10. A execução de negócio direto intencional no total de 46.175 

debêntures ao preço de R$ 201,89 ("Ordem Principal"), naquele momento, seria 

rejeitada pelo sistema de negociação da B3 em razão de o preço pretendido por 

 (R$ 201,89) ser superior à 10% do último negócio realizado (R$ 180,00). 

11. Caso ultrapassado o óbice do túnel de rejeição, o negócio ainda 

deveria ser submetido a leilão. A eventual interferência de terceiros durante o 

leilão poderia inviabilizar a pretendida transferência das 46.175 debêntures de 

um fundo a outro, pelo preço pré-ajustado. 

12. Para evitar o acionamento do procedimento de leilão pela Ordem 

Principal, e Patrick discutiram a possibilidade de realizar operação com 

pequena quantidade do ativo ao preço pretendido previamente à execução da 

Ordem Principal, de modo a acionar o procedimento de leilão, alterar o preço e, 

por consequência, os túneis de rejeição e de leilão. 

13. Ao final,  e Patrick decidiram levar a leilão uma operação de 

compra de uma única debênture pelo preço de R$ 201,89: 

15:29:36 e se a gente tomar merreca no 
211? 
15:30:03 deixa rolar o leilão e passa a 
direta depois? 
15:31:13 PATRICK VIANNA E  Sec tel 
com a bolsa 
15:31:22 ou passa uma direta pequena 
no preço e depois passa o resto 
15:31:53 PATRICK VIANNA E Isso 
podemos passar 1 cota no leilao 
15:32:08  blz, faz isso então 
15:32:20  passa 1 no 201,89 
15:32:27 PATRICK VIANNA E  Vou 
reservar o papel 

automático no sistema de negociação. caso o preço da operação não pertença ao intervalo de 
preços definido pelo túnel. O leilão usará o algoritmo de maximização da quantidade, ou seja, os 
negócios serão fechados num único preço. Desse modo, esse novo processo aumentará a 
agilidade e a transparência no ambiente de negociação". 
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15:32:29 PATRICK VIANNA E  isso 
15:32:33 PATRICK VIANNA E  E depois 
a gente faz o saldo 
15:32:34  depois q passar passamos o 
resto 
15:32:52 PATRICKVIANNA E  ok 

14. Durante o diálogo acima, Patrick contatou a 83 para tratar do leilão. 

15. A gravação desta conversas, enviada pela Corretora, revela que 

Patrick entrou em contato com a Mesa de Renda Fixa do Controle de Operações 

da 83 para confirmar a possibilidade de executar negócio direto com apenas 

uma debênture e solicitar a realização de leilão (conforme registrado no Parecer 

SAM - Doc. 1 "reserva de papel é um processo que permite que sejam inseridas 

ofertas superiores ao túnel de rejeição de 10% para debêntures. Quando 

solicitada, a 83 envia mensagem informativa ao mercado com os dados do ativo 

e do participante solicitante"): 

'Patrick: ( ... ) eu posso passar uma direta de uma cota? 
Funcionário 83: Pode, pode. Você pode passar direta no, 
dentro da banda, você pode passar em qualquer, qualquer 
quantidade, pô. 
Patrick: Não, Fora da banda, quero reservar papel. 
Funcionário 83: Ah, pode, você pode fazer leilão de 
qualquer quantidade também, pô, reservar papel para 
qualquer quantidade, pô. 
Patrick: Você pode reservar pra mim então? Por favor. Eu 
vou precisar fazer isso. 
Funcionário 83: Aquela no R$211 ,00?9 
Patrick: É, não, R$211 ,00, não, vou fazer a R$201 ,89. 
Funcionário 83: R$201,89. Então você vai, você vai, é, 
fazer um leilão. Você vai botar uma oferta de compra e uma 
oferta de venda, é isso? 
Patrick: Exatamente, de uma cota. 

8 Trecho transcrito no corpo no Anexo 11 do Parecer. 
9 Referência á oferta de venda pendente de execução no livro de ofertas naquele momento, ao 
preço de R$ 211,00. 
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Funcionário 83: Tá, tá, então peraí cara, peraí que eu 
tenho que reservar aqui e botar a mensagem aqui, só um 
segundo10 

Patrick: Tã. 
Funcionário 83: Patrick, me confirma o preço ai. 
Patrick: R$201,89. 
Funcionário 83: Vírgula 89? 
Patrick: Isso. 
Funcionário 83: Uma quantidade só, né? 
Patrick: Uma quantidade só e depois vou ter uma direta 
maior para passar nesse preço, mas vou deixar passar o 
leilão. 
Funcionário 83: É mas sabe que se alguém furar vai ficar 
no preço do cara, né? 
Patrick: Essa uma cota, sim. 
Funcionário 83: Não, mas aí, não. Só uma cota, mas aí 
se o outro preço tiver fora, não consegue passar o outro, 
pô. 
Patrick: Sim, sei. 
Funcionário 83: Ah, beleza, é risco. ( ... )" 

16. Patrick providenciou a execução da operação envolvendo uma 

debênture, registrando ordens de compra e de venda, com intervalo de 8 

segundos, em nome do  ao preço de R$ 201,89 ("Operacão Artificial"), que 

foi submetida a leilão. O objetivo de  e Patrick com a execução da 

Operação Artificial era marcar o preço do ativo a R$ 201,89 para executar 

posteriormente a Operação Principal sem acionar o procedimento de leilão. 

17. As ordens colocadas por Patrick para o leilão estão destacadas em 

cinza na tabela abaixo (compra e venda de uma debênture por  ao preço 

de R$ 201,89), extraída do Parecer SAM: 

10 O item 13.5.2 do Regulamento de Operações - Segmento Bovespa prevê que "Os Operadores 
poderão promover apregoação por leilão comum, desde que com a concordância do Diretor de 
Pregão da Bolsa e dos Operadores comprador e vendedor". 
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Tabela 2 - Livro de ofertas de GOAU-DCA510B às 15h36min57s no pregão 
de 1611 2016 . 

Preço 
Ofertas de Compra Teórico Ofertas de Venda 

(R$) 

Hora Parto Cliente Qtd. Preço Preço Qtd. Cliente Parto Hora (R$) (R$) 

i i5'S6~li9' '~S~";ietà~ tÍ1'~t!õ'i'8'g :lO'1,aS 1 3 15:36:57 ~, • _~.~'~, '-~ _ ,'~.i~;'~~~~~~ 
~---,----- -------- '"'~-----

00:00:00" 131 100 140,00 201,89 211,00 198 131 00:00:00 

00:00:00 63 29 125,00 

Fonte. 83 

18. O leilão teve início e Patrick manifestou a  a expectativa de que 

não houvesse interferência de terceiros: 

15:37:30 PATRICK VIANNA E  Estou la 
com 1 cota 
15:37:35 PATRICK VIANNA E  Torcer pra 
ninguém atrapalhar 

19. No leilão, houve interferência do Participante 131, que registrou oferta 

de venda de 19 debêntures ao preço de R$ 200,00. 

Tabela 3 - Livro de ofertas de GOAU-DCA510B às 15h42min14s no pregão 
de 16.11.2016. 

Preço 
Ofertas de Compra Teórico Ofertas de Venda 

(R$) 

Hora Parto Cliente Qtd. Preço Preço Qtd. Cliente Parto Hora (R$) (R$) 

15:36:49'" 
, 

3 '1 ~20189 200,00 19 131 15:38:34 
--~------- ---~ ~ --- ---~--~ -------~--,,-

00:00:00'2 131 100 140,00 200,00 _20\89 1 '  3 '15:36:57 

00:00:00 63 29 125,00 211,00 198 131 00:00:00 

Fonte. 83 

20. O leilão terminou com negócio fechado entre e o cliente do 

Participante 131, por meio do qual comprou uma debênture ao preço de 

R$ 200,00, resultando em oscilação positiva de 11,11 % do preço do ativo. 

11 Oferta inserida em dias anteriores. 
12 Oferta inserida em dias anteriores. 
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21. O resultado do leilão é ilustrado na Tabela 3 do Parecer SAM, abaixo 

reproduzida: 

Tabela 4 - Negócio efetuado com GOAU-DCA510B no leilão do pregão de 
16112016 
Volume Comprador Vendedor 

N° Oscilação Ne! 
Hora Qtd. Preço R$ ZElA Negócio (%) MASTER Partic. Cliente Term. Partic. Cliente Term. 

R$ 
20 15:42:14 1 200,00 11,11 -200,00 3 107 131 

Fonte. B3 

22. Encerrado este leilão, Patrick cancelou a oferta de venda que havia 

registrado em nome de  e que não foi atendida. 

23. Patrick e  acompanharam o leilão, e este último reiterou a 

intenção de realizar a operação principal após o leilão: 

"15:38:50 PATRICK VIANNA E  Entrou 
venda 
15:39:03 PATRICK VIANNA E  Estamos 
fora com a venda de 1 lote - 200 eh o preço 
15:39:10  tudo bem 
15:39:33  depois que passar tomamos 
essas 18 e passamos o resto 
15:39:45 PATRICK VIANNA E  otimo" 

24. Após o término do leilão, o Participante 15 inseriu oferta de venda de 

10 debêntures ao preço de R$ 199,90. 

25. Patrick informou o ocorrido a  e sugeriu comprar mais 28 

debêntures (10 debêntures da oferta do Participante 15 somadas às 18 

debêntures restantes da oferta feita no leilão pelo Participante 131): 

"15:43:06 PATRICK VIANNA E  Passou e 
entrou mais venda 
15:43:19 PATRICK VIANNA E  Teria que 
tomar 28 shares. Pode fazer? 
15:43:22 sim" 
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26. Com a confirmação de Patrick inseriu em nome de oferta 

para compra de 28 debêntures ao preço de R$ 200,00, conforme destacado na 

Tabela 5 do Parecer SAM, abaixo reproduzida: 

Tabela 5 - Livro de ofertas de GOAU-DCA510B às 15h43min50s no pregão 
de 16.11.2016. 

Ofertas de Compra 

Hora Parto 

'1504&50'>' 3.zgt h;;~2g;;1r~õô~6ií; ;199;9Q ",1 O 
" .. , ,. ...... 100~140,00 lIf~~ó 18 00:00:00'3 131 

00:00:00 63 

Fonte: 83 
29 125,00 211,00 198 

Ofertas de Venda 

Cliente Parto 

,~t<:"'1:5" ' 
131 
131 

Hora 

15:42:48 

15,38:34 . 

00:00:00 

27. O resultado disso foi a compra, por das 10 debêntures 

ao preço de R$ 199,90, de cliente do Participante 15, e das 18 debêntures ao 

preço de R$ 200,00, de cliente do Participante 131 (totalizando 28 debêntures), 

conforme Tabela 5 do Parecer SAM, abaixo reproduzida: 

Tabela 6 - Negócios realizados por Patrick com GOAU-DCA510B, no 
- d 1611 2016 . t d I r prega0 e • apos o encerramen o e el ao. 

Volume Comprador Vendedor 
N' Oscilação Net 

Hora Qtd. Preço R$ Negócio (%) M Partic. Cliente Term. Partic. Cliente Term. 
R$ 

30 15:43.50 10 199,90 -0,05 -1_999,00 3 107 15 
40 15:43:50 18 200,00 0,05 .3.600,00 3  107 131 

Fonte: 83 

28. O conjunto das operações acima descritas: (a) removeu do sistema 

da 83 as ofertas a preço melhor que aquele pretendido pelo Gestor, que 

inviabilizavam o registro do negócio direto intencionaP4; e (b) elevou o preço do 

último negócio para R$ 200,00 e, portanto, o preço pelo qual o queria 

realizar a operação original (R$ 201,89) passou a estar dentro dos limites dos 

13 Oferta inserida em dias anteriores. 
14 Conforme registrado no item 14.1 do Manual de Procedimentos Operacionais do Segmento Bovespa: 
Ações, Futuros e Derivativos de Ações, "NEGÓCIOS DIRETOS SERÃO REJEITADOS PELO SISTEMA 
ELETRÔNICO DE NEGOCIAÇÃO SE HOUVER OFERTAS VÁLIDAS A PREÇOS MELHORES." 
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túneis de rejeição e de leilão do ativo, por representar variação inferior ao limite 

de 2% do túnel de leilão. 

29. Conforme consta no Parecer SAM, após a realização desses 

negócios, Patrick executou a Ordem Principal por meio de 5 negócios diretos 

intencionais, comprando o total de 46.175 debêntures de  ao preço unitário 

de R$ 201,89. 

30. As 5 operações estão especificadas na Tabela 1 do Parecer SAM, 

abaixo reproduzida: 

Tabela 7 - Negócios diretos intencionais realizados por Patrick com 
GOAU-DCA510B, no preQão de 16.11.2016. 

N' Oscilação Vol Net Comprador Vendedor 
Hora Qtd. Preço R$ 

Negócio (%) R$ Partic. Cliente Term. Partic. Cliente Term. 

50 15:44:08 10,000 201,89 0,94 -2.018.900,00 3 107 3 107 

60 15:44:18 10.000 201,89 -2.018.900,00 3 107 3 107 

70 15:44:27 10.000 201,89 -2.018.900,00 3 107 3  107 

ao 15:44:38 10.000 201,89 -2,018.900,00 3 107 3 107 

90 15:44:48 6.175 201,89 -1.246.670,75 3 107 3 107 

Fonte: 63 

31. A Ordem Principal foi executada nos negócios de nO 50 a 90, por 

meios dos quais foram transferidas entre os Fundos 46.175 debêntures. 

111.1. Esclarecimentos da Corretora 

32. A BSM questionou a Corretora sobre as operações objeto deste 

processo administrativo (Doc. 2). Em sua resposta (Doc. 3), a Corretora 

informou que, segundo o Gestor, o fundamento econômico das operações 

estaria nas atas das assembleias gerais de quotistas dos Fundos, realizadas no 

dia 9.11.2016 (Doc. 4). 

33. De acordo com as respectivas atas, foi deliberada a cisão parcial do 

 com incorporação da parcela cindida ao 
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34. Segundo o Gestor, o objetivo da referida operação era a 

"concentração do risco desses dois fundos" apenas no mantendo, na 

carteira de investimentos do fundo apenas títulos públicos. 

35. Ainda segundo o Gestor, o administrador e custodiante dos Fundos 

     estaria 

desconfortável em realizar a transferência de custódia das debêntures, por 

entender que o texto da ata "não era claro em relação às debêntures" (doc. 4). 

36. Em vista disto, as operações questionadas, executadas em 

16.11.2016, teriam sido realizadas para viabilizar as transferências 

supostamente aprovadas nas assembleias de cotistas dos Fundos, de 

9.11.2016, e o preço de R$ 201,89 corresponderia ao de marcação a mercado 

da carteira dos Fundos15. 

111.2. Notificação da Corretora a Patrick 

37. A Corretora, após a análise do diálogo entre o Operador e  

entendeu que a execução das operações questionadas não teria seguido as 

suas regras e procedimentos intemos para registro de ordem, e enviou 

notificação a Patrick (Doc. 5) informando que: 

"Nas ordens de operações com debêntures 
"GOAU_DCA510B" emitidas pelo cliente Kapitalo em 
16/11/2016, apresentadas em resposta ao Ofício SAM-
DAR-BSM 2260-2016, verificamos indícios de utilização de 
criação de condições artificiais de demanda com intuito de 
manipulação de preços ( ... )" 

38. Por fim, a Corretora informou que após a notificação, Patrick 

"apresentou justificativa afirmando que se tratou da execução de uma operação 

15 Segundo o e-mail do Gestor de 13.12.2016 (DocA), as operações com debêntures foram 
realizadas no preço de marcação a mercado do administrador do fundo do dia 14.11.2016 
(pregão anterior), embora o preço de negociação do ativo em 14.11.2016 fosse R$ 180,00. 
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ilíquida, cujo preço foi negociado no mercado de Balcão. A forma de registro foi 

escolhida com o único intuito de viabilizar o negócio nas condições fechadas 

pelos clientes. Ademais, informou o Operador que, antes da execução, contatou 

a BM&FBovespa e acordou o registro da operação nesse formato, conforme 

gravação anexa." (Doc. 6). 

IV. CRIAÇÃO DE CONDiÇÕES ARTIFICIAIS DE DEMANDA, OFERTA 

E PREÇO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

39. A criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço de valor 

mobiliário é vedada pelo inciso I da Instrução CVM nO 8/1979 ("ICVM 8/79"), nos 

termos da definição do inciso 11, alínea "a" dessa norma16. 

40. Condições artificiais de demanda, oferta ou preços de valores 

mobiliários são "aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais 

seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, 

direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda 

de valores mobiliários" (original sem grifos). 

41. As ordens registradas por Patrick em nome de  que levaram ao 

leilão de uma única debênture, foram executadas com o fim exclusivo de 

influenciar o preço da debênture, de modo a deslocar os túneis de negociação e 

viabilizar a negociação de 46.175 debêntures por meio de negócio direto 

intencional ao preço de R$ 201,89, sem a interferência de terceiros. 

16 ICVM 8/79: 
"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 artificiais de 
demanda, oferta oU preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de 
operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. 
11 - Para oS efeitos desta Instrução conceitua-se como: 
a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em 
decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou 
omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra 
ou venda de valores mobiliários; ( ... r. 
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42. A finalidade da Operação Artificial era alterar o fluxo de ordens e os 

túneis de rejeição e leilão, de modo a viabilizar a posterior execução de negócio 

direto intencional entre os fundos sem o acionamento do procedimento de leilão 

e, consequentemente, sem a interferência de outros investidores, conforme 

demonstrado pela dinãmica das operações e pela transcrição dos diálogos 

mantidos entre Patrick e  

43. A Operação Artificial alterou o preço do ativo de R$ 1S0,00 para 

R$ 200,00. Com essa alteração, Patrick e  puderam executar a Operação 

Principal ao preço pretendido por  (R$ 201 ,S9) . 

44. A alegação do Gestor, de que a operação teria sido feita porque o 

administrador dos Fundos não quis transferir as debêntures (pois as atas 

relativas à cisão e incorporação da parcela cindida não eram claras em relação 

às debêntures), não justifica a adoção de artifício para alterar artificialmente o 

preço e viabilizar a realização de negócios diretos intencionais a preço pré-

determinado. 

45. O Operador, diante do pedido do cliente para realizar negócio direto 

intencional por valor pré-ajustado, distinto daquele que constava no livro de 

ofertas do ativo, deveria informar ao cliente que não seria possível realizar o 

negócio naquele preço circunstâncias. No entanto, Patrick buscou alterar 

artificialmente o preço do ativo para atender o cliente, executando a Ordem 

Principal, conforme demonstrado neste Termo de Acusação. 

46. Presentes, assim, os elementos que caracterizam a infração prevista 

no inciso I da ICVM Sn9, conforme definida no inciso 11, alínea 'a' dessa mesma 

norma: 

a. Dolo: comprovado nos diálogos e manifestações no sentido de que 

a execução da Ordem Artificial tinha por finalidade viabilizar a 

execução da Ordem Principal; 
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b. Artificialidade: caracterizada pela colocação de ordens de compra 

e venda pela mesma parte, ao preço 11 % superior ao negócio 

anterior, deliberadamente com o fim de alterar o fluxo de ordens, 

marcando o preço (R$ 200,00) em patamar que permitisse a 

realização da Operação Principal, ao preço de R$ 201,89; 

c. Alteração no fluxo de ordens: basta a intenção para a 

caracterização do ilícito, registrada nos diálogos; o resultado 

concreto está caracterizado pelas ordens colocadas pelos 

operadores, pelas ordens de terceiros que foram atraídas por esta 

conduta, e pela influência que tiveram sobre o preço e volume 

negociado. 

V. CONDUTA DO OPERADOR 

47. Patrick intencionalmente criou condições artificiais de demanda, 

oferta e preço das debêntures no pregão de 16.11.2016, conforme descrito neste 

Termo de Acusação. 

48. O diálogo de mensageria mantido entre Patrick e  evidencia a 

intenção de ambos de executar os negócios que precederam a Ordem Principal 

com o objetivo único de alterar o fluxo de ordens, de modo a alterar os túneis de 

negociação e viabilizar a execução da Ordem Principal. 

49. Conforme consta dos diálogos transcritos acima, após dizer 

que desejava realizar a Operação Principal, Patrick informou a necessidade de 

leilão. 

50. , então, sugeriu realizar uma operação pequena com o fim de 

viabilizar a posterior operação direta sem leilão. Patrick deveria ter informado ao 
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cliente não ser possível prosseguir com esta operação porque criaria condições 

artificiais de oferta, demanda e preço. 

51. Patrick não se recusou a executar a operação artificial: ele colaborou 

com a definição da estratégia, entrou em contato com a Diretoria de Operações 

da 83 para confirmar a possibilidade de executar a Operação Artificial, e 

executou as ordens necessárias para sua implementação, registrando 

deliberadamente ordens de compra e de venda de 1 debênture pelo  para 

criar o leilão que alterou o preço. 

52. A conduta adotada por Patrick, demonstrada no diálogo de 

mensageria mantido com o Representante do Gestor, na conversa telefônica 

mantida com representante da 83, e no registro das ordens que precederam a 

execução da Ordem Principal, evidencia o dolo de Patrick de alterar as condições 

de oferta e demanda do ativo. 

53. Em relação à alegação imputada pela Corretora ao Operador, de que 

este teria acordado a operação com a 83, o diálogo transcrito acima revela que 

foi feita consulta apenas sobre a possibilidade de registro de leilão de uma única 

debênture, e solicitado o registro da operação. Não foi informado que o leilão em 

questão estava sendo feito com o fim de viabilizar a execução da Operação 

Principal. 

54. A justificativa de Patrick apresentada à Corretora demonstra que o 

leilão de uma debênture, que precedeu a execução da Ordem Principal, teve por 

objetivo tão somente viabilizar a execução da Ordem Principal no preço pré-

determinado pelo cliente, conforme relatado pela Corretora: 

"O operador, ante a notificação, apresentou justificativa 
afirmando que se tradou da execução de uma operação 
ilíquida, cujo preço foi negociado no mercado de balcão. A 
forma de registro foi escolhida com o único intuito de 
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viabilizar o negócio nas condições fechadas pelos 
clientes. ( ... )" (original sem grifos) 

55. A partir das comunicações mantidas por Patrick, conclui-se que 

Patrick: (1) tinha ciência e informou ao Representante do Gestor que a execução 

da Ordem Principal não poderia ser realizada sem a submissão do negócio à 

leilão, em razão da diferença do preço da ordem com o preço praticado pelo 

mercado; (2) definiu com o Representante do Gestor estratégia para burlar a 

exigência de submissão do negócio a leilão, verificou que o leilão poderia ser 

feito com uma única debênture, informou ao Gestor tal possibilidade; e (3) 

executou a estratégia, registrando as ordens de compra e venda destinadas a 

alterar o fluxo das ordens, marcando o preço de modo a viabilizar a execução da 

Ordem Principal. 

56. As provas acima referidas evidenciam a intenção de Patrick de criar 

condições artificiais de demanda, oferta e preço para as debêntures. 

VI. ACUSAÇÃO 

57. Diante dos fatos acima expostos, conclui-se que Patrick Sobotka 

Vianna infringiu o disposto no inciso I da ICVM 8/79, conforme definido pelo 

inciso 11, alínea 'a' dessa mesma instrução, por ter planejado e executado, no 

pregão de 16.11.2016, as ordens de mesmo comitente que deram origem ao 

leilão de uma debênture, com o objetivo deliberado de criar condições artificiais 

de demanda, oferta e preço. 
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58. Intime-se o Acusado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

defesa, eventual proposta de Termo de Compromisso, bem como especifique as 

provas que pretende produzir, nos termos do artigo 7° do Regulamento 
Processual da BSM. 

São Paulo, 22 de janeiro de 2018. 

r 

\~ Cc; ~ I(VY\ 
Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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