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BSM - Supervisão de Mercados 

A/C Diretor de Autorregulação 

Rua XV de Novembro, 275, 8º andar 

CEP 01013-0001- São Paulo- SP 

Processo Administrativo BSM nº 12/2016 

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. ("XP"), GUILHERME DIAS 

FERNANDES BENCHIMOL ("GUILHERME"), JULIO CÁPUA RAMOS 

DA SILVA ("JULIO") e FELIPE TRINDADE ("FELIPE"), doravante 

designados DEPENDENTES, vêm, por seus advogados, em atenção 

ao OF /BSM/SJUR/PAD-0238/2018 apresentar 

manifestação sobre o Parecer nº 166/2018 elaborado pela 

Superintendência de Acompanhamento de Mercado ("SAM") da 

BSM ("Parecer SAM nº 166 / 2018" ou "Parecer"), em conformidade 

com os fatos e fundamentos a seguir expostos. IR.___ 
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CHEDIAK ADVOGADOS 

I- TEMPESTIVIDADE 

1. A presente manifestação é tempestiva, tendo em vista que o Ofício, recebido pelos 

representantes dos DEFENDENTES em 30.07.2018, concedeu prazo de 15 dias para 

apresentação de manifestação ao Parecer SAM n2 166/2018, de modo que o prazo final se 

encerra em 14.08.2018. 

11- APONTAMENTOS SOBRE O PARECER SAM N2 166/2018 

2. De início, cumpre relembrar, no que diz respeito às acusações que atualmente 

subsistem contra os DEFENDENTES, que: 

(i) em 23.02.2018, os DEFENDENTES, o Sr. Davi Miranda Quixadá ("Sr. Davi") e a 

BSM celebraram Termos de Compromisso para encerrar a parte da acusação referente 

ao período compreendido entre 02.01.2015 e 14.08.2016, quando o mecanismo de 

facilitation funcionava sob a dinâmica cega de atuação, isto é, sem checar previamente 

o livro de ofertas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("83" ou "fuilia") antes de executar 

um negócio direto intencional contra a carteira própria da DEFENDENTE XP; 

(ii) os DEFENDENTES e o Sr. Davi cumpriram integralmente as obrigações 

assumidas nos respectivos Termos de Compromisso, tendo o Diretor de 

Autorregulação, por meio dos ofícios OF/ BSM/ SJUR/ PAD-0128-2018 e 

OF /BSM/SJUR/PAD-0165/2018, determinado o encerramento do presente processo 

em relação a eles no que se refere à parte da acusação r elativa ao período de 

02.01.2015 e 14.08.2016; e 

(iii) as acusações imputadas ao Sr. Davi se referem somente ao período de 

02.01.2015 a 06.07.2015, de modo que, em relação a ele, o presente processo foi 

integralmente encerrado. 

3. Diante da celebração dos Termos de Compromisso acima mencionados, a acusação 

relativa ao período em que o mecanismo de facilitation funcionou sob a dinâmica cega de 

atuação (i.e. entre 02.01.2015 e 14.08.2016) foi definitivamente encerrada em ~ão) 
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todos os DEFENDENTES, restando agora apenas a acusação referente ao período posterior 

(i.e. de 15.08.2016 a 31.08.2016). 

4. O Parecer SAM nº 166/2018 foi elaborado a pedido do Conselheiro-Relator do 

presente processo, Luiz de Figueiredo Forbes, que por meio de despacho, solicitou que o 

Diretor de Autorregulação da BSM informasse se as operações resultantes do mecanismo de 

facilitation objeto do Termo de Acusação continuaram após 31.08.2016 e, em caso positivo, 

os seus resultados. A Diretora de Autorregulação em exercício, então, solicitou que a SAM 

elaborasse o estudo em questão, tendo os resultados da análise sido apresentados por meio 

do Parecer SAM nº 166/2018. 

S. Logo em sua introdução, o Parecer SAM nº 166/2018 explica que a análise nele 

contida - que abarcou o período de 01.09.2016 a 29.06.2018 - utilizou "os mesmos 

indicadores empregados na análise dos negócios cujas operações são objeto do Parecer SAM nQ 

144/2015, análise realizada para o período de 02.01.2015 a 31.08.2016". 

6. O Parecer SAM nº 144/2015 foi, relembre-se, o parecer que deu origem ao Termo de 

Acusação, tendo as acusações formuladas contra os DEFENDENTES sido baseadas nas 

conclusões do referido parecer. Em termos práticos, isso significa que todas as análises e 

cálculos realizados no Parecer SAM nº 166/2018 seguiram os mesmos parâmetros e 

partiram das mesmas premissas utilizadas tanto no Parecer SAM nº 144/2015 quanto no 

Termo de Acusação. 

7. E quais premissas e parâmetros seriam esses? Dentre eles, certamente um dos 

principais consiste em saber qual configuração do livro de ofertas da 83 deve ser considerada 

para fins de verificação da ocorrência do suposto preterimento de clientes (no conceito 

utilizado pela área técnica da BSM) pela DEFENDENTE XP. 

8. Nesse ponto, o Parecer SAM nº 166/2018 é apenas mais do mesmo. Afinal, deixa ele 

muito claro que "[p]ara identificação de casos de preterição, selecionamos para análise a 

existência de pelo menos uma oferta de cliente do Grupo XP posicionado no livro da B3 no 

melhor nível de preço, no mesmo milissegundo da execução do negócio direto intencional 

( ... ]". ,, 
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CHEDIAK ADVOGADOS 

9. Ou seja, o Parecer SAM nº 166/2018 continua insistindo na tese defendida pela área 

técnica da BSM de que o momento para analisar a configuração do livro de ofertas da B3 

visando identificar a ocorrência do suposto preterimento de clientes decorrente da atuação 

do mecanismo de facílitation da DEFENDENTE XP é o da execução do negócio direto 

intencional. 

10. Foi partindo dessa premissa que o Parecer SAM nº 166/2018 analisou a atuação do 

mecanismo defacilitation da DEFENDENTE XP no período de 01.09.2016 a 29.06.2018, tendo 

concluído que, em algumas situações que serão abordadas mais detalhadamente abaixo, o 

mecanismo em questão teria causado preterimento de clientes (no conceito utilizado pela 

área técnica da BSM). 

11. As várias razões pelas quais a premissa utilizada pelo Parecer SAM nº 166/2018 (no 

sentido de que o momento para se verificar a eventual ocorrência de preterimento é o do 

registro do negócio direto nos sistemas da Bolsa) e a sua conclusão (no sentido de que o 

mecanismo de facílitation da DEPENDENTE XP causou o preterimento de clientes) não se 

sustentam já foram exaustivamente explicadas nas diversas manifestações apresentadas 

pelos DEFENDENTES1, não cabendo, portanto, repeti-las uma a uma. 

12. Sem prejuízo, e por tudo o que já foi demonstrado pelos DEFENDENTES, não há mais 

espaço para dúvidas quanto ao fato de que o momento em que o mecanismo de facilitation 

verifica o livro de ofertas da B3 - e, consequentemente, o momento em que deve ser 

verificada a eventual ocorrência de preterimento (no conceito utilizado pela área técnica da 

BSM) - é e só pode ser um, qual seja, o momento em que o mecanismo recebe a ordem 

agressora e toma a decisão de interpor ou não a carteira própria da corretora, a depender da 

configuração do livro naquele momento. A. 

1 Dentre elas, pode-se citar a defesa, o aditamento à defesa, a manifestação ao Parecer Jurídico e os pareceres 
elaborados especificamente para o presente caso pelo ex-diretor da CVM, Marcos Barbosa Pinto, e pelo ex
diretor e ex-presidente da CVM, Marcelo Trindade. y 
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13. Sobre esse ponto, aliás, não se pode deixar de ressaltar que o cálculo das ocorrências 

de suposto preterimento com base em milissegundos é, no mínimo, impreciso, na medida em 

que em um milissegundo, o livro de ofertas da B3 pode sofrer diversas alterações, afetando, 

consequentemente, a verificação da eventual existência de ofertas de clientes da 

DEPENDENTE XP pendentes de execução no livro. Para tal cálculo, o mais recomendável seria 

a utilização da configuração do livro de ofertas da B3 em um dado microssegundo 

(correspondente a 0,001 milissegundos), de modo a mitigar (mas não extinguir) a 

possibilidade de erros decorrentes da alteração do livro. 

14. Mas mesmo que se analise a atuação do mecanismo defacilitation e os resultados dela 

decorrentes utilizando-se os critérios absolutamente tortos da acusação- como fez o Parecer 

SAM nº 166/2018 -, o que se verifica é que o facílitation conferiu aos clientes da 

DEPENDENTE XP muito mais benefícios do que malefícios. 

15. Nesse sentido, o Parecer SAM nº 166/2018, analisando os resultados da atuação do 

mecanismo de facilitation como um todo no período de 01.09.2016 a 29.06.2018, relata que 

31.114.534 negócios diretos intencionais se enquadraram em uma das 3 situações em que 

não houve a ocorrência de preterimento (denominada pelo Parecer de "Situação 1"), ao passo 

que 1.152.749 negócios se enquadraram em uma das 3 situações que supostamente 

causaram preterimento de clientes (denominada pelo Parecer de "Situação 2"). 

16. Ou seja. o número de casos em que não houve preterimento de clientes supera 

o número de ocorrências de suposto preterimento em aproximadamente 27 vezes. 

17. Dentre os cerca de 31 milhões de negócios enquadrados na Situação 1, o Parecer SAM 

nº 166/2018 aponta que 7,28%2 foram classificados na Situação lA (em que há benefício por 

meio da melhoria de preço), tendo o resultado dessas ocorrências gerado um benefício 

financeiro total para os clientes da DEFENDENTE XP de R$18.542.032.00. 5,35%3 dos 

negócios enquadrados na Situação 1 foram, por sua vez, classificados na Situação lB (em que ) 

2 2.266.313 negócios. 
3 1.664.632 negócios. 
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há benefício por liquidez), tendo os 87,37%4 restantes sido classificados na Situação 1C (em 

que a atuação do mecanismo defacilitatíon teria sido indiferente para o cliente)5. 

18. Em relação aos negócios classificados na Situação 1C, o Parecer SAM nº 166/2018 

afirma que em 3,36% deles (912.943 negócios) teria ocorrido preterimento de clientes da 

DEFENDENTE XP, isto é, supostamente existiam ofertas de clientes da DEFENDENTE XP no 

livro de ofertas da B3 que seriam atendidos pelas ordens desviadas. 

19. No que diz respeito aos 1.152.749 negócios enquadrados na Situação 2, o Parecer SAM 

nº 166/2018 relata que 0,44%6 desses negócios foram classificados na Situação 2A (que 

inclui as ofertas de clientes da DEFENDENTE XP que seriam agredidas pela ordem desviada 

e não foram executadas até o final do pregão), 0,55%7 na situação 2B (que inclui as ofertas 

de clientes da DEFENDENTE XP que seriam agredidas pela ordem desviada e foram 

executadas a preço pior) e 99,92%8 na Situação 2C (que inclui as ofertas de clientes da 

DEFENDENTE XP que seriam agredidas pela ordem desviadas e foram executadas depois)9. 

Ainda segundo o Parecer SAM nº 166/2018, as situações em que os clientes supostamente 

preteridos da DEFENDENTE XP tiveram suas ofertas executadas a preço pior (Situação 2B) 

teriam gerado um prejuízo para tais clientes no valor de R$31.332,00. 

20. O Parecer SAM nº 166/2018 também afirma que com a utilização do mecanismo de 

facilítation, a DEFENDENTE XP teria obtido um resultado financeiro de aproximadamente 

R$17 milhões, dos quais R$7,5 milhões estariam supostamente ligados ao preterimento de 

clientes. 

21. Ressalte-se, em primeiro lugar, que o resultado financeiro obtido pela DEFENDENTE 

XP em razão da atuação do seu mecanismo de facilitatíon é absolutamente irrelevante para a 

discussão objeto do presente processo, sendo muito mais relevante verificar os ganhos 

gerados e a liquidez conferida pelo referido mecanismo aos clientes da corretora.~ 

4 27.183.589 negócios. 
s Dado que o resultado obtido pelo cliente na contraparte da carteira própria da DEFENDENTE XP seria iguarl 
ao resultado por ele obtido caso sua ordem não houvesse sido desviada. 
6 5.059 negócios. 
7 1.327 negócios. 
s 1.145.471 negócios. 
9 Ou seja, as ofertas permaneceram no livro, mas foram executadas até o final do pregão. 
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22. E nesse ponto, os números do Parecer falam por si só. O primeiro dado que chama a 

atenção é que dos cerca de 1,15 milhões de negócios enquadrados em uma das situações de 

suposto preterimento, 99.37% (ou aproximadamente 1.14 milhões) referem-se a 

negócios em que não houve qualquer impossibilidade de execução (Situação 2AJ ou 

prejuízo financeiro (Situacão 28). mas apenas e tão somente a ordens que 

permaneceram por mais tempo no livro de ofertas e foram devidamente executadas 

até o final do pregão (Situação 2C). Ao se desconsiderar a Situação 2C, as ocorrências de 

suposto preterimento (2A e 2B) chegam a inexpressivos 0,57% (ou aproximadamente 6,3 

mil) dos negócios classificados na Situação 2. 

23. E como se isso já não bastasse, dos cerca de 31 milhões de negócios enquadrados 

na Situação 1. em ínfimos 2.93% deles teria ocorrido o suposto preterimento de 

clientes da DEFENDENTE XP. Note-se que diferentemente do Parecer SAM n2 166/2018, 

que chegou ao percentual de 3,36% de preterimento equivocadamente dividindo o número 

total de negócios classificados na Situação lC (cerca de 27 milhões) pelo número total de 

negócios em que supostamente houve preterimento (912.943), o percentual de 2,93% 

mencionado acima foi obtido dividindo-se a quantidade total de negócios classificados na 

Situação 1 como um todo pela quantidade total de negócios supostamente envolvendo 

preterimento (912.943), não havendo a menor razão para que o cálculo seja feito da forma 

como apresentado pelo Parecer. 

24. Não só isso, mas o Parecer SAM n2 166/2018 não deixa claro em qual das 3 situações 

de suposto preterimento (2A, 2B ou 2C) esse percentual de 3,36% (ou 2,93%, utilizando a 

metodologia correta de cálculo) de preterição da Situação 1C estaria inserido. E a falta de 

clareza do Parecer a esse respeito parece ter apenas uma explicação: é que ao se analisar em 

qual das situações de suposto preterimento esse percentual se enquadra, constata-se que 

apenas 0.02%- isso mesmo. dois centésimos!- dos negócios aproximadamente se 

enguadram nas Situações 2A ou 28. estando os 99.98% restantes enquadrados na 

Situação 2C (em gue. relembre-se. não houve piora de preço ou impossibilidade de 

execução. mas apenas uma demora na gxecu~Q). /J. j 
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25. Mas o dado que realmente salta aos olhos diz respeito aos valores do benefício 

financeiro e do suposto prejuízo trazidos pelo mecanismo de facílitation da DEFENDENTE 

XP. 

26. Apesar de haver bons motivos para se suspeitar da correção dos cálculos realizados 

pela área técnica da BSM no Parecer- sobre os quais, a essa altura, os DEFENDENTES se 

absterão de tecer maiores comentários -, o que se verifica, mesmo se utilizando dos (muito 

possivelmente equivocados) números nele constantes, é que ao passo em que cerca de 2.2 

milhões de neeócios executados por meio do facilitatíon conferiram um benefício 

financeiro total de aproximadamente R$18 .5 milhões para os clientes da DEFENDENTE 

Xf. insignificantes 1.327 negóciosto supostamente geraram um prejuízo total de 

R$31.332.00. 

27. Mais uma vez, fica claro que ainda que se considere os critérios equivocados da 

acusação para determinar a eventual ocorrência de preterimento (no conceito utilizado pela 

área técnica da BSM) de clientes da DEFENDENTE XP pelo mecanismo de facilitation, os 

benefícios trazidos pelo facílitation em muito superam os supostos malefícios alegados no 

Parecer SAM nº 166/2018. 

28. Ao fim e ao cabo, após um desgastante processo que envolveu a troca de diversos 

ofícios, a realização de diversas reuniões, a instauração de um processo administrativo 

disciplinar, e a apresentação de dezenas de manifestações e pareceres, toda a celeuma criada 

pela área técnica da BSM acerca do mecanismo de facílitatíon da DEFENDENTE XP serviu 

apenas para jogar um holofote sobre a irrelevância dos supostos prejuízos causados pelo 

referido mecanismo (usando os critérios da acusação) frente aos diversos benefícios por ele 

trazidos. A 

10 Esses 1.327 negócios se aproximam justamente do número de ocorrências (i) que se enquadram na Situação 
lC (cerca de 27 milhões); (ii) em que supostamente houve preterimento de clientes (3,36%, utilizando-se o 
critério equivocado do Parecer); e (iii) em que esse suposto preterimento se enquadra nas Situações 2A ou 2B j /7 

(cerca de 0,02%). vY 
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29. Por isso, e sendo o que lhes cabia para o momento, os DEFENDENTES reforçam sua 

convicção quanto a sua absolvição de todas as acusações contidas no Termo de Acusação. 

\ /!.v = neiro, 14 de agosto de 221 -
OAB/RJ nº 78.241 OAB/RJ n 1~.123 
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