
BSM 
SUPERVISA O DE MERCADOS 

TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N" 09/201 7 

Acusado: CARLOS HENRIQUE FERRAZ CASTELLOTTI 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados ("BSr"f'). no 
exercicio da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários ("CVM" ) nO 461 , de 23 de outubro de 2007 
("ICVM nO 461/2007"), determina a instauração de Processo Ad ministrativo 
Disciplinar, de rito ordinário, em face de Carlos Henrique Ferraz Castellotti , 

 
 

("Carlos"), à época operador vinculado á BGC Liquidez DTVM LIda. ("BGC" ou 
"Distribuidora"), em razão dos elementos de autoria e materialidade de Infrações 
apurados pela BSM no Parecer nO 93/2016, da Superintendência de 
Acompanhamento de Mercado ("Parecer SAM") , que é parte integrante deste 
Termo de Acusação ("Doc. 1"). 

11. IRREGULARIDADES VERIFICADAS 

2. Apurou-se , no Parecer SAM , que Carlos executou operação de mesmo 
comitente ("OMC") no pregão de 24.3.2016 ("Pregão"), em nome de 

, com o objetivo de reduzir artificialmente a taxa do 
Forward Rale Agreement de Cupom Cambial com vencimento em outubro de 
2016 ("FRCV16") e viabilizar o registro de negócio direto intencional de 300 
contratos FRCV16 entre  e " e, em conjunto 
com , "Clientes"), sem que o negócio direto intenciona l fosse exposto à 

interferência do mercado por meio de procedimento de leilão. 

3. Com a execução intencional da OMC , Carlos criou condições artificiais de 
preço no Pregão, infringindo o inciso I da Instrução CVM nO 8, de 8 de outubro de 
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1979 ("ICVM nO 8/1979"), considerando o conceito constante do respectivo inciso 
11, alínea 'a', da ICVM nO 8/1979. 

111. FATOS 

a. As reduções artificiais de taxas praticadas no Pregão 

4. À época do Pregão, as regras da 83 para negociação de Forward Rale 
Agreement de Cupom Cambial estabeleciam que variações maiores, menores ou 
iguais a 20 bps1 frente ao último negócio realizado acionariam automaticamente 
o procedimento de leilão. 

5. O procedimento de leilão é regulado pela Instrução CVM ,,0 168, de 23 de 
dezembro de 1991, pelos regulamentos e manuais de operação dos mercados 
administrados pela 83 e consiste em um procedimento específico de apregoação, 
acionado em caso de operações envolvendo valores mobiliários em quantidade 
ou preço acima ou abaixo dos limites máximo e mínimo, respectivamente, 
estipulados pela 83 ("Túnel de Leilão"). 

6. Ao sujeitar as ofertas que extrapolem os limites de quantidade ou :;reço do 
Túnel de Leilão à interferência do mercado, o procedimento de 'e'lão contribu: 
para a melhor formação de preço dos valores mobiliários admitidos á negociação 
no mercado de bolsa . 

7. Durante o Pregão, Carlos recebeu ordem de    
autorizado a emitir ordens em nome de e de  para executar negócio 
direto intencional entre os Clientes de 300 contratos de FRCV16 à taxa de 3,40%. 

1 Ponto-base ou basis point (bps): Convenção utilizada sobretudo no mercado de renda fixa. E 
uma escala na qual 100 pontos-base representa um por cento. Dadas as pequenas variações que 
normalmente ocorrem no rendimento dos títulos de renda iixa. essas variações são expressas em 
termos de pontos-base em vez de pontos percentuais. Uma queda de rendimento de 12,55% para 
12,52% pode ser mais facilmente visualizada como uma queda de 3 pontos-base do que como 
uma redução de 0,03 ponto percentual (definição disponível em WWW. bcb.oov.brl . 
, Em março de 2016, a e a fundiram suas operações sob a marca 
Em razão disso, a gestão dos fundos da Investimentos LIda. ioi transferida para a 

, de modo que  representava ambos clientes junto á BGC. 
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8. Referido negócio tinha o objetivo de corrigir erro operacional dos gestores 
dos Clientes que especificaram operações de compra de 300 contratos de 
FRCV16 para o ao invés de especificarem para o , como pretendido 
pelos Clientes. O erro operacional teria ocorrido por meio de operações 
executadas via DMA, por intermédio de outro participante, no mesmo pregão e 
não poderiam ser reespecificadas pela Distribuidora. 

9. A ordem dada por  a Carlos, portanto, visava encerrar a posição de 
no mercado por meio da venda , em negócio direto intencional , de 300 

contratos FRCV16 para a  à taxa de 3,40%, conforme se depreende das 
mensagens e dos diálogos abaixo transcritos. 

Diálogo 1 - Comunicação entre Carlos e via mensageria eletrô nica 
entre 17h37 e 17h46 no pregão de 24.03.2016 

Interlocutor Conteúdo 
 Alemão 

Carlos 

 

Posso te li ar ai? 
Secv 
Me 5 min pis 
To precisando passar um direto 
gg3 operou no dma pra conta  
preciso passar 300 GDV6 no 3.40, vc consegue? 
A perna venda é a antiga conta e a perna nova é conta  
tem um fundo la ainda 

Carlos 

 

Fonte: BGC 

aproveitando que não tem ordem agora 
preciso só resolver isso, 99 pediu pra eu ver com vc 
Opa vms la qual tel 
? 

Vou passar secx 
Qual tel posso te ligar ai  
Pode 
31859231 

10. A taxa acordada entre os Clientes (3,40%) era 21 bps menor do que a taxa 
do negócio anterior com FRCV16 (3,61 %) e, portanto, a execução da G'Jeração 
nos termos acordados pelos Clientes acionaria o procedimento de leilão da 83 , 

3  é acrõnimo de Portfolio Manager da 
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sujeitando as ofertas de venda do  e de compra da  à interferência 
do mercado. 

11. Ciente dos limites do Túnel de Leilão, Carlos executou às 17h45m52s 
negócio direto intencional com o lote mínimo de FRCV16 (10 contratos), à taxa 
de 3,50%, para alterar os limites do Túnel de Leilão e, com a alteração, executar 
o negócio direto intencional pretendido pelos Clientes sem acionar o 
procedimento de leilão. 

12. O negócio direto intencional com lote mínimo do contrato FRCV1 6 foi 
inserido sem identificação dos clientes finais e, posteriormente, especificado para 
o  na compra e na venda , resultando em OMC (negócio nO 838541 9). 

13. A OMC não foi submetida a leilão porque foi registrada nos sistemas ele 
negociação da 83 dentro dos limites do Túnel de Leilão vigente à época (+/- 20 
bps em relação ao negócio anterior). 

14. Com a execução da OMC, Carlos alterou o valor de referência do contmto 
FRCV16 de 3,61% para 3,50%. Essa redução intencional da taxa do cont rato 
permitiu a Carlos executar o negócio direto intencional de 300 contratos FRCV16 
à taxa de 3,40%, pretendido pelos Clientes, sem que houvesse acionamento do 
procedimento de leilão, conforme se destaca abaixo: 

Tabela 1- Negócios diretos intencionais executados por Carlos com 
FRCV16 no pregão de 24.03.2016 para os gestores 

Hora do N° Qtd Preço Oscilação Cliente Cliente 
negócio Negócio (taxa) (bps) Comprador Vendedor 
17:45:52 8385419 10 3,50 11   
17:45:54 8385420 300 3,40 10   

Fonte: 83 

15. O Gráfico 1 a seguir mostra que o último negócio com FRCV~6 foi 
executado à taxa de 3,61% e, considerando o Túnel de Leilão, a taxa acertê.cê. 
entre os Clientes (3,40%) era inferior ao patamar mínimo de 3,41 % (limite i.-::arior 
do Túnel de Leilão). Com a execução do negócio nO 8385419, Carlos alte:c ~: a 
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taxa de referência do Túnel de Leilão de 3,61% para 3,50% e, com essa redução, 
Carlos permitiu a execução do negócio direto intencional pretendido pelos 
Clientes à taxa de 3,40% (negócio 8385420) . 

Gráfico 1 - Negócios realizados com FRCV16 no pregão de 24.03.2016 

Fonte: 63 

16. A área em vermelho representa as ofertas de venda, a área em verde 
representa as ofertas de compra, os pontos em azul representam os negócios 
realizados pelo mercado e os pontos em laranja representam os negócios 
executados por Carlos. Em cinza, está destacado o limite inferior do Túnel de 
Leilão antes do registro da OMC . 

17. Após a execução dos negócios nO 8385419 e 8385420, Carlos telefonou 
para  buscando autorização para especificar o negócio 838541 9 em nome 
de um dos Clientes, conforme diálogo transcrito abaixo: 

Diálogo 2 - Ligação telefônica entre Carlos e representante do  e do 
 no pregão de 24.03.2016 

Interlocutor Conteúdo 
Carlos Fala ai 
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Interlocutor Conteúdo 
 

Carlos 

 

Carlos 

 
_ ----:;:C:.::a rios 

 

Fonte: BGC 

Fala irmão, tudo bem? 
Tranquilo, é que eu estava resolvendo um negócio aqui cara. 
acabei de voltar na mesa. Então, precisa passar um direto de terno 
a 3,40%, é isso? Ele oj:Jerou e foi pro  e era pra ir ro ? 
Isso, então o que eu preciso fazer é nesse direto a venda é pro 

e eu compro a 3,40% no 
... vamos lá, venda pro  e compra pro  Cara, posso te 
mandar um negócio porque para passar está fora do túnel? Como 
o último foi 3,61 eu tive que dar um direto de 10 lotes a 3,50 pra eu 
conseguir passar no 3,40. Posso mandar pro a compra e 
a venda de 10 a 3,50? Só porque é um saco a gente ter boleta na 
conta erro. 
Pode, pode mandar. 
É um direto só, o compra  e venda ou ode ser no 
Pode ser no  ... 

b. Os questionamentos da BSM e as manifestações da BGC e Carlos 

18. Em 26.2016, a BSM encaminhou à BGC o Oficio 0819/2016-SAM-DAR-
BSM ("Doc. 2"), por meio do qual informou ter identificado operação executada 
"com o propósito de diminuir a cotação do ativo para realizar operação com lote 
expressivo a 3,40% basis points". Desta maneira , a BSM solicitou à BGC 
informações e documentos relacionados às operações executadas por Carlos 
com FRCV16 no Pregão, bem como que procedesse à ! ~vestigação das 
operações e que, caso constatasse alguma irregularidade, adotasse as medidas 
cabíveis. 

19. Em resposta aos questionamentos feitos pela BSM ("Does. 3"), a BGC 
informou que o operador Carlos, "ao registrar o direto de 300 contratos, verificou 
que o intervalo de preços do túnel (3,61% com 3,41%), por uma diferença de 1 
bps não permitia o registro da operação ao preço de 3,40. Na sequência, com o 
aval do cliente, o operador registrou um direto de 10 contratos de FRC-FUT-V16 
@ R$ 3,50 e, posteriormente, um direto de 300 contratos @3,40". 

20. Na oportunidade, apresentou e-mail de Carlos, datado de 17.6.2016, 
confirmando que, no momento do primeiro negócio (8385419), tinha consciência 
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que o Túnel de Leilão permitia o registro de operações com FRCV16 até" ·:axa 
de 3,41 % (limite inferior do túnel), taxa que considerou "muito próximo do preço 
onde o cliente precisava passar seu direto". Por isso, realizou a 0 \' : com 10 
contratos de FRCV16 à taxa de 3,50%, para depois executar o negócio <:': re·:o 
intencional (8385420) na taxa solicitada pelos Clientes, sem a submissão do 
negócio ao leilão que seria acionado se o limite inferior do túnel de negociação 
fosse respeitado (3,41%) . 

21. O operador Carlos informou também que, para atender os Cientes, CO;;i'C. 
executar dois negócios diretos intencionais, com mesma quantidade, para, pelo 
preço médio, atingir a cotação da taxa de 3,40%, requerida pelos Clientes, ~2S 
considerou que o preço do segundo negócio direto, nessa hipótese, seriê .... ferior 
à mínima do dia e concluiu que essa estratégia poderia causa r n aior >'erferê:-;cia 
na formação de preço de ativo . 

22. Sustentou, além disso, que o mercado de Forward Rate Agreemenf de 
Cupom Cambial vinha apresentado alta volatilidade intraday e alegou que a B3 
deveria adequar os túneis de negociação do sistema eletrõnico de negociação a 
essa realidade. 

23 . Em complemento ao ofício anterior, a BSM encaminhou à BGC o Oficio 
1783/2016-SAM-DAR-BSM ("Doc. 4") em 13.10.2016, po ' ~eio do qual solicitou 
a manifestação da Distribuidora a respeito das operações realizadas por Carlos 
no Pregão para a desvalorização da cotação do =RCV16 de 3,61% para 3,40% 
basis points. 

24. Em resposta ("Doe.5") , a Distribuidora , em 27.10. 16, indicou que o registro 
da OMC de 10 contratos de FRCV1 6 pelo operador Carlos "i nterferiu na formê.ção 
do túnel de preços do ativo , criando indícios de condições artificiais de mercado 
e infringindo a instrução CVM 008/79". 

25. A BGC informou que, no momento em que teve conhecimento sobre a 
infração, enviou um alerta para o operador para que o profissional se atentasse 
às políticas e às regras da BGC e não realizasse operações dessa nê:·:_:eza 
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Contudo, a Distribuidora informou que não foi possível aplicar med ídas de 
enforcement porque Carlos tería se desvinculado da Distribuidora . 

IV. CONDUTA DE CARLOS 

a. Da criação de condições artificiais de preço 

26. Carlos, à época dos fatos, era operador vinculado à BGC, sendo, portanto, 
preposto de participante autorizado a operar nos mercados administrados pela 
B3. Nesta qualidade, é vedado a Carlos executar ordem c c; :ealizar qualquer 
negócio que contribua, direta ou indiretamente, para a criação de condições 
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários listados nos 
mercados administrados pela B3, conforme previsto no item 4.2.2 . (ix)', do 
Regulamento de Operações do segmento BM&F da B3. 

27. Carlos, na qualidade de preposto da BGC , está sujeito às penalidades 
aplicadas pela BSM, nos termos do artigo 48, caput, da ICVM nO 461/20075, em 
caso de infração às normas cuja fiscalização incumba à BSM. 

28. A ICVM nO 8/1979 estabelece no inciso 11 , alínea 'a', o conceito de 
condições artificias de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários: 

II - 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, 

42. É obrigatória a observância, pelos Intermediarios, das seguintes regras de conduta: 
(ix) os Intermediarios não devem adotar condutas ou utilizar procedimentos que possam vir a, 
direta ou indiretamente, configurar operações fraudulentas, criação de condições artificiais de 
mercado, manipulação de preços ou praticas não eqüitativas, conforme deíinidas na 
regulamentação em vigor; 
51CVM n' 461 /2007 , Art. 48. Estão sujeitos às penalidades aplicadas pelo Diretor de Auto-
Regulação ou pelo Conselho de Auto-Regulação, os integrantes dos órgãos de administração da 
entidade administradora, as pessoas autorizadas a operar, assim como os administradores e 
prepostos das pessoas antes mencionadas" . 
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direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de 
compra ou venda de valores mobiliários; 

29. O bem jurídico tutelado pela norma acima transcrita é a "regularidade e 
transparência no mercado de valores mobiliários, assegurando que o processo 
de formação de preços seja regido pela oferta e demanda"6. 

30. Isso porque, para o adequado funcionamento do mercado, é imprescindível 
que o processo de formação de preço dos valores mobiliários negociados nos 
mercados administrados pela B3 decorra da relação entre oferta e demanda. 

31. A criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 
mobiliários consiste em ofertas ou operações artificiais que, ao serem inseridas 
no sistema de negociação, emitem sinais artificiais aos investidores, aiterando 
artificialmente o fluxo de ordens7 A alteração do fluxo de ordens decorre do sinal 
artificial que é emitido ao mercado por meio da inserção de ofertas ou negócios 
artificiais que dão a falsa impressão aos demais participantes de que são 
verdadeiros. 

32. No caso analisado neste Termo de Acusação, Carlos alterou os parâmetros 
do Túnel de Leilão e emitiu sinais artificiais ao mercado quando executou 
intencionalmente OMC no Pregão. O objetivo de Carlos com a execução da OMC 
era reduzir o preço do valor mobiliário á taxa de 3,50% para que pudesse executar 
o negócio direto intencional solicitado pelos Clientes nos termos acordados (300 
contratos á taxa de 3,40%) , sem acionar o procedimento de leilão. 

6 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. 
Mercado de Capitais - Regime Juridico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 548 
7 Conforme precedentes da CVM, destacado no voto do Relator Alexsandro Brodel Lopes, 
proferido em 11.5.2010, no Processo Administrativo Sancionador n' 12/2004: "C .. ) havendo 
artificial idade, há efetiva alteração o fiuxo de ordens no mercado. Independentemente do volume 
ou do mercado em que foram operados, os negócios artificiais interferem, sempre, nO bom 
funcionamento do mercado, que passa a ser um meio para transações com finalidades impróprias. 
E ainda que o impacto da alteração no fluxo de ordens seja desconhecido, isso não descaracteriza 
a irregularidade, visto que o tipo 'condições artificiais de demanda, oferta ou preço' não depende 
da comprovação do montante da alteração no fluxo de ordens do mercado". 
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33. A intenção de Carlos está comprovada no Diálogo 2, quando diz a  
que precisou realizar OMC com lote mínimo de FRCV16 á taxa de 3,50% para 
poder executar o direto intencional nos termos solicitados e pergunta se poderia 
alocar a OMC na conta do 

"Cara, posso te mandar um negócio porque para passar está fora 
do túnel? Como o último foi 3,61 eu tive que dar um direto de 10 
lotes a 3,50 pra eu conseguir passar no 3,40. Posso mandar pro 

 a compra e a venda de 10 a 3,50? Só porque é um saco a 
gente ter boleta na conta erro." (trecho da ligação telefônica - Doc. 
2) 

34. O diálogo transcrito acima também permite constatar o ardil presente na 
conduta de Carlos. Muito embora não houvesse ordem prévia de qualquer um dos 
Fundos para a realização da OMC, Carlos questiona o representante dos cl ientes 
sobre em qual conta poderia especificar o negócio, justificando que "é um saco a 
gente [operadores da BGC] ter boleta na conta erro" (sic). 

35. Isso porque exige-se da Distribuidora , para o lançamento de operações e -~ 

conta erro, o registro da motivação para a operação e a manutenção de toda a 
documentação e gravação que suportam tal lançamentos. 

36. Carlos ao especificar a OMC na conta de um dos Clientes buscava e\,''":ar 
que os procedimentos de controle e supervisão sobre operações lançadas em 
conta erro da Distribuidora identificassem a OMC realizada intencionalrre:-1te para 
criar condições artificiais de preço. 

8 Nesse sentido, dispõem (i) a Instrução CVM 505, de 27 de setembro de 2011 , Art. 23, §3' - O 
intermediaria pode reespecificar operações em que tenha ocorrido erro operacional, desde que 
este seja devidamente justificado e documentado, nos termos das regras editadas pela entidade 
administradora de mercado organizado, e (ii) o Roteiro Sasico do Programa de Qualificação 
Operacional da S3, item 47 - O Participante deve registrar todas as ocorrências de operações 
lançadas na Conta Erro e na Conta Erro Operacional , bem como os motivos que levaram a tais 
lançamentos. Nos casos aplicaveis, o Participante deve manter documentaçlio e gravação das 
Ordens que suportarem tal lançamento. 
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37. Questionado pela BGC a respeito das operações, Carlos admit iu a 
execução da OMC no Pregão para reduzir a taxa de referência do contrato 
FRCV16 ao afirmar: 

"Pelo túnel da bmf o negócio poderia ser registrado até 3.41, muito 
próximo do preço onde o cliente precisava passar seu direto de 300 
a 3.40 que acertaria a operação dele , zerando a exposição de m 
fundo e alocando corretamente no outro, sem nenhum resultado 
financeiro entre os fundos" (Doc. 3) . 

38. Carlos afirmou que optou por realizar a OMC pois a outra alternativa por 
ele cogitada - executar dois negócios diretos intencionais, de mesma quantidade, 
para atingir a taxa pactuada entre os Clientes pelo preço médio - poderia resultar 
em maior interferência na formação do preço do ativo , considerando que um dos 
negócios teria que ser realizado a taxa inferior á mínima do Pregão. 

39. As alegações de Carlos não afastam a irregularidade da sua conduta. 
Carlos reconheceu que executou intencionalmente operação sem finalidade 
econõmica para reduzir artificialmente a taxa do contrato FRCV16 no Pregão para 
viabilizar a execução do negócio pretendido pelos clientes sem interferência do 
mercado. 

40. Está demonstrado, portanto, que Carlos executou OMC no Pregão de 
modo intencional para criar condições artificiais de preço que permitisse a 
execução de negócio direto intencional de 300 contratos FRCV1 6 em taxa 
previamente acordada entre os Clientes , sem acionamento do procedimento de 
leilão, em infração ao disposto no inciso I da ICVM nO 8/1979, considerando o 
conceito constante do inciso 11, alínea 'a'. 

V. ACUSAÇÃO 

41. Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que Carlos infringiu o disposto 
no inciso I da ICVM nO 8/1979, considerando o conceito constante do respecti, 'D 
inciso 11, alínea 'a', ao executar a OMC para reduzir artificialmente o preço do 
contrato FRCV16 no Pregão em 11 bps com o objetivo de viabilizar o reg ist~o de 
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negócio direto intencional de 300 contratos FRCV16 entre os Clientes à taxa 
previamente acordada sem que a operação fosse submetida a leilão, nos termos 
descritos neste Termo de Acusação. 

42 . Intime-se Carlos para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente sua 
defesa, informando que poderá ser proposta celebração de Termo de 
Compromisso, nos termos do artigo 39 e seguintes do Regulamento Processual 
da BSM em vigor. 

São Paulo, 21 de dezembro de 2017 

~J'\N C'j 
Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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