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RELATÓRIO 

1. Trata-se de processo administrativo ordinário instaurado em 

03/10/2016 pelo Diretor de Autorregulação ("DAR") da BSM Supervisão de 

Mercados ("BSM"), em face da XP Investimentos CCTVM S.A. ("Corretora"), de 

Guilherme Dias Fernandes Benchimol ("Guilherme"), Diretor responsável pelo 

cumprimento da Instrução CVM n° 505/2011 ("ICVM 505/11") na época dos fatos, 

nos termos do art. 4°, inciso I, daquela Instrução, de Julio Cápua Ramos da Silva 

("Julio") , Diretor de Controles Internos na época dos fatos, nos termos do art. 4°, 

inciso li da ICVM 505/11, de Felipe Trindade ("Felipe") e de Davi Miranda 

Quixada ("Davi"), sendo Felipe e Davi operadores vinculados à Corretora à 

época dos fatos (Corretora, Guilherme, Julio e Felipe, em conjunto, 

"Defendentes"). 

2. O Termo de Acusação versa sobre a utilização de mecanismo 

denominado pela Corretora de tlclient facilitation" ("Mecanismo") e os resultados 

da atuação deste Mecanismo, que teria, nos pregões de 02/01/2015 a 

31/08/2016 ("Período de Acusação"), caracterizado práticas não equitativas nos 
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mercados administrados pela 83 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e situações 

de conflito de interesses em que teriam sido privilegiados interesses próprios da 

Corretora em detrimento de interesses de clientes. 

3. De acordo com o Termo de Acusação, o Mecanismo funciona da 

seguinte maneira: 

(i) o cliente envia ordem para o sistema de gerenciamento de 

ordens da Corretora via DMA; 

(ii) um algoritmo verifica se tal ordem resultaria em oferta agressora, 

se o ativo se encontra no rol dos ativos atendidos pelo 

Mecanismo e se está dentro dos parâmetros de risco da 

Corretora; 

(iii) em caso positivo, a Corretora altera a sessão de negociação do 

cliente, de DMA para sessão Mesa e interpõe a carteira própria 

da Corretora ("Carteira Própria") como contraparte dessa ordem, 

registrando negócio direto intencional na B3 ("Negócio Direto 

Intencional") e 

(iv) caso contrário, a ordem é direcionada para o Livro para 

execução como ordem DMA. 

4. O Mecanismo abrange ordens de clientes da Corretora e clientes da 

Clear Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Ciear"). A Clear é 

sociedade integrante do conglomerado financeiro da Corretora desde 

28/07/2014 e, quando da elaboração do Termo de Acusação, as ordens de seus 

clientes eram executadas por intermédio da Corretora. 
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Período de Atuação Cega 

5. Originalmente, o Mecanismo atuava de forma "cega", pois não 

verificava a existência de ofertas de clientes da Corretora registradas no Livro 

previamente ao desvio da ordem ("Atuação Cega"). A Atuação Cega ocorreu de 

02/01/2015 até 14/08/2016 ("Período de Atuação Cega"). 

6. A acusação referente ao Período de Atuação Cega foi encerrada 

mediante celebração de Termos de Compromisso com os Defendentes e Davi, 

que abrangeu todas as acusações formuladas contra Davi. Em razão da 

celebração do Termo de Compromisso, cujas condições serão detalhadas 

adiante, o presente Relatório não abordará os argumentos relacionados à 

Atuação Cega. 

Acusação de Preterição e Conflito de Interesses 

7. A acusação analisou o funcionamento do Mecanismo no Período de 

Acusação sob duas perspectivas: (i) do cliente cuja oferta foi desviada pelo 

Mecanismo e executada contra a Carteira Própria ("Cliente Agressor") e (ii) dos 

clientes que estavam com ofertas registradas no livro de ofertas da 8 3 e seriam 

agredidos pela oferta desviada, uma vez que estava registrada na mesma ponta 

de atuação da Carteira Própria, ao mesmo tempo e no mesmo milissegundo do 

registro do Negócio Direto Intencional. 

8. Para o Cliente Agressor, a atuação do Mecanismo foi benéfica ou 

indiferente. 

9. A atuação foi benéfica para o Cliente Agressor quando o preço pago 

a ele, pela Corretora, foi melhor que o preço que ele obteria no mercado. De 

acordo com as informações contidas neste processo administrativo, a atuação 

do Mecanismo foi benéfica ao Cliente Agressor em 19,58% das vezes em que 

atuou durante o Período de Acusação. Neste caso, não caberia falar em 
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preterição de outros clientes da Corretora e os respectivos negócios não foram 

objeto da acusação. 

1 O. Em 80,42% das vezes, o Mecanismo foi indiferente, na medida em 

que não houve melhora de preço de execução da ordem do Cliente Agressor. 

11 . Das vezes em que a atuação do Mecanismo foi ind iferente para o 

Cliente Agressor, a acusação alega que houve preterição e materialização do 

conflito de interesses em 19,83%, o que corresponderia a 713.983 ocorrências. 

12. De acordo com a acusação, a preterição e a materialização do conflito 

de interesses ocorreram nessas 713.983 ocorrências porque, no mesmo 

milissegundo em que os Negócios Diretos Intencionais a elas referentes foram 

registrados na 83, havia ofertas de clientes da Corretora registradas no livro de 

ofertas do ativo respectivo, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no 

mesmo preço do Negócio Direto Intencional, que não foram executadas pelas 

ordens do Cliente Agressor justamente em razão da atuação do Mecanismo. 

Acusações 

13. Os Defendentes foram acusados por (fls. 579/581 ): 

(i) Corretora: uso de práticas não equitativas e materialização de 

conflito de interesses, em infração ao inciso I, conforme a 

definição do inciso 11 , alínea 'd' 1 da Instrução CVM n° 8/1979 

1 "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 eqüitativas. 
" li - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: 
( .. . ) 
"d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou 
indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em 
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequil íbrio 
ou desigualdade em face dos demais participantes da operação." 
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("ICVM 8/79"), ao art. 30, §único, e ao art. 31, § único, inciso 12, 

da ICVM 505/11; 

(ii) Guilherme, na qualidade de Diretor responsável pelo 

cumprimento da ICVM 505/11: infração aos art. 30, § único, e 

31, § único, inciso I, da ICVM 505/11 e inciso I, conforme 

definição do inciso 11, alínea 'd' da ICVM 8/79, na medida em que 

o Mecanismo implementado permitiu a atuação da Carteira 

Própria em situação de conflito de interesses com seus clientes 

que estavam com ofertas registradas no Livro, além de não 

implementar regras, procedimentos e controles internos 

adequados que prevenissem a materialização do conflito de 

interesses, bem como por ter implementado Mecanismo que 

caracteriza a realização de práticas não equitativas pela 

Corretora; 

(iii) Julio, na qualidade de Diretor de Controles Internos: infração ao 

art. 3°, inciso 1!3, da ICVM 505/11 por não ter identificado que os 

sistemas da Corretora não monitoravam o potencial conflito de 

interesses entre Carteira Própria e os clientes da Corretora com 

ofertas registradas no Livro na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria e 

(iv) Operadores Felipe e Davi: infração ao inciso I, conforme 

--- ----de- f-in-i-ça--o- do inciso 11, alínea 'd', da ICVM Sn9 por executarem, \j:) 
2 "Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em 
relação a seus cl ientes. 
Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a 
ele vinculadas em detrimento dos interesses de clientes. 
Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam 
aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos 
de interesses. 
Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: 
I - identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas 
vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os cl ientes". 
3 "Art. 3° O intermediário deve adotar e implementar: ( ... ) 
11 - procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e 
eficácia das regras mencionadas no inciso 1." 
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respectivamente, 4.450.016 e 26.967 negócios por meio de seus 

respectivos terminais, com uso de práticas não equitativas. 

14. Devidamente intimados (fls. 255/278), os Defendentes apresentaram 

tempestivamente, em 08/12/2016, a defesa conjunta de fls. 316/434 ("Defesa"). 

15. A Defesa afirma, em síntese, que: 

(i) A elevada quantidade de ordens agressoras causana 

oscilações e volatilidade no Livro de ofertas (consumo de 

liquidez) (fi. 318); 

(ii) O Mecanismo teria o potencial de mitigar os problemas acima 

referidos e proporcionar aos clientes agressores melhores 

condições de negócio (fi. 319); 

(iii) O Mecanismo permitiria prover liquidez aos clientes (fi. 320), 

sendo espécie do gênero market making, prática comum nos 

principais mercados do mundo e no Brasil (fls. 320/321 ); 

(iv) O autorregulador não deve representar "apenas mais um 

entrave regulatório à inovação e à eficiência" (fi. 337) e 

(v) A Acusação se fundamenta em conceitos concebidos quando 

as operações eram executadas por seres humanos e dentro de 

intervalo de tempo de minutos ou horas (fls. 333 e 340). 

16. Em preliminar, a Defesa alega que (fls. 333 e 341/356) o Termo de 

Acusação considera "a configuração do livro de ofertas não no milissegundo em 

que as operações são executadas pelo mecanismo de facilitation, mas no 

milissegundo em que tais operações chegam ao sistema da Bolsa" (fls. 333), 

sendo que "nesse intervalo de tempo de alguns milissegundos, a configuração 

do livro de ofertas da Bolsa sofre diversas alterações" (fi. 333). 
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17. Desse modo, sustentam os Defendentes que a Acusação está 

fundada em suporte probatório imprestável, carecendo de justa causa, o que 

deveria ensejar o arquivamento do presente processo de forma preliminar, sem 

julgamento de mérito. 

18. A fim de comprovar que no referido intervalo de tempo o Livro sofre 

diversas alterações, os Defendentes anexaram à Defesa o Parecer Técnico da 

Cedro Technologies Ltda. ("Cedro") ("Parecer Cedro" -fls. 426/431) e o Parecer 

da KPMG ("Parecer KPMG" -fi. 433). Foi anexada também Opinião Legal de 

Otávio Yazbek (fls. 401/424). 

19. Quanto ao mérito, a Defesa alegou que: 

(i) A CVM teria reconhecido a legitimidade do Mecanismo, quando 

da reforma da Instrução CVM n° 400/20034 (fi. 357); 

(ii) O Mecanismo funciona com base nas normas da própria 83, 

segundo as quais negócios diretos não concorrem com as 

demais ofertas (fls. 334 e 357/361 ); 

(iii) A ausência de concorrência entre ordem executada via 

apregoação por oferta e uma ordem executada via apregoação 

direta intencional afastaria a possibilidade de preterição; 

(iv) A acusação não demonstrou dolo (direto ou eventual) da 

Corretora e de Guilherme em realizar práticas não equitativas, 

elemento essencial para configuração do il ícito previsto no inciso 

4 Art. 48, 11 , a línea "h" da Instrução CVM n° 400/2003: "Art. 48. A emissora, o ofertante, as 
Instituições Intermediárias, estas últimas desde a contratação, envolvidas em oferta pública de 
distribuição, decidida ou projetada, e as pessoas que com estes estejam trabalhando ou os 
assessorando de qualquer forma, deverão, sem prejuízo da divulgação pela emissora das 
informações periódicas e eventuais exigidas pela CVM: 11 - abster-se de negociar, até a 
divulgação do Anúncio de Encerramento de Distribuição, com valores mobiliários do mesmo 
emissor e espécie daquele objeto da oferta pública, nele referenciados, conversiveis ou 
permutáveis, ou com valores mobiliários nos quais o valor mobiliário objeto da oferta seja 
conversível ou permutável, salvo nas hipóteses de: ( ... ) h) aqu isição de valores mobiliários 
solicitadas por clientes com o fim de prover liquidez, bem como a alienação dos valores 
mobiliários assim adquiridos". 
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I da ICVM 8/79, conforme definição do inciso 11, alínea 'd' da 

mesma instrução (334, 364 e 367); 

(v) Os Operadores não atuaram com dolo (direto ou eventual) de 

preterir clientes e realizar práticas não equitativas, pois não 

possuem ingerência sobre a execução das ordens ou sobre o 

funcionamento do Mecanismo (fls. 334 e 370/372); 

(vi) Felipe foi acusado em razão somente das normas da 83 (Ofício 

Circular 030/201 0-DP e Ofício Circular 032/2013-DP) que 

exigem que ordens para a carteira própria da corretora e/ou que 

envolvam a utilização de algoritmos sejam executadas por um 

operador por meio da Sessão Mesa de Operações (fls. 334 e 

370/372); 

(vii) As infrações relacionadas à ausência de procedimentos e 

controles internos adotam a premissa equivocada de que a única 

forma lícita de atuação do Mecanismo seria mediante a prévia 

checagem do Livro (fls. 335 e 373/376); 

(viii) Os Defendentes entendiam, considerando as normas da 83 e 

práticas mundiais, que não era necessário checar previamente 

o Livro (fls. 335 e 373/376) e 

(ix) Os controles necessários para o adequado monitoramento do 

Mecanismo foram implementados, não havendo falha na 

implementação de controles e procedimentos internos (fls. 335 

e 373/376). 

Aditamento à Acusação 

20. A acusação analisou a atuação do Mecanismo também sob a ótica da 

possibl idade de execução das ordens do Cliente Agressor. Nessa perspectiva, a 

acusação distinguiu duas situações (1A e 1 8): 
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(i) 1A: a ordem do Cliente Agressor não poderia ser atendida, nem 

parcialmente, no Livro, nas mesmas condições do negócio que 

foi celebrado contra a Carteira Própria da XP (ou seja, a 

Corretora pagou preço melhor que o de mercado). Nestes casos, 

não há que se falar em preterição e não fazem parte da 

acusação e 

(i i) 1 B: a ordem do cliente poderia ser apenas parcialmente 

atendida, no Livro, nas mesmas condições do negócio celebrado 

com a carteira própria da XP (ou seja, para uma parte do negócio 

o preço foi igual ao de mercado, e para a outra parte o preço foi 

melhor que o de mercado; logo o preço médio pago pela 

Corretora foi melhor que o de mercado). 

21 . Originalmente, a Acusação vislumbrou preterição em alguns dos 

negócios que se enquadraram na hipótese 1 B. Em razão dos estudos 

conduzidos pela BSM sobre o emprego do do Negócio Direto Intencional por 

participantes do mercado, apurou-se que uma das finalidades de tais negócios , 

quando realizados com carteira própria do intermediário, correspondia a casos 

análogos à hipótese 1 B. 

22. Desse modo, o Diretor de Autorregulação da BSM optou por aditar o 

Termo de Acusação para excluir da imputação os negócios que se 

enquadrassem na hipótese 1 B, acima detalhada. 

23. Em função disso, conforme exposto na Decisão de Retificação do 

Termo de Acusação de 07/08/2017 (fls. 468/476), foram aditados o Parecer da 

Superintendência de Acompanhamento de Mercado ("SAM") n° 144/2015 

("Parecer SAM", de fls. 684/764) e o Termo de Acusação (fls. 489/582). v 
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24. Assim, nas Situações 1A e 1 B, a Acusação considerou que a atuação 

do Mecanismo gerou benefício para os Clientes Agressores, por meio da 

melhora no preço (1A) ou do preço médio (1 B), razão pela qual as operações 

enquadradas nas referidas situações foram excluídas da Acusação, restando 

apenas os negócios em que a atuação do Mecanismo foi indiferente para o 

cliente cuja ordem foi desviada (hipótese 1C, segundo o Termo de Acusação), 

para os quais haveria potencial preterição de outros clientes. 

25. O aditamento ao Termo de Acusação e ao Parecer SAM foi 

comunicado aos Defendentes e a Davi em 16/8/2017, tendo sido concedido 

prazo para que apresentassem nova defesa ou argumentos adicionais à Defesa 

e confirmassem se desejariam manter a proposta de celebração de Termo de 

Compromisso previamente apresentada. 

Aditamento à Defesa 

26. Em 26/10/2017, os Defendentes e Davi apresentaram nova defesa, 

na qual, além de reiterarem os argumentos apresentados na Defesa, alegaram, 

em síntese, que: 

(i) A BSM teria extrapolado sua competência ao restringir a licitude 

da realização de negócios diretos intencionais a 7 situações 

aleatoriamente escolhidas; 

(ii) Ainda que as 7 situações criadas pela BSM fossem 

consideradas mera interpretação, esta interpretação, por ser 

inédita, não poderia ser aplicada retroativamente; 

(i i i) A interpretação legítima, ainda que contrária àquela que possa 

vir a ser posteriormente considerada como correta, não poderia d\ 
ser punida; ~ 
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(iv) Os ganhos da Corretora com o Mecanismo após parar a Atuação 

Cega mantiveram-se nos mesmos patamares e 

(v) Tendo em vista que a acusação teria considerado que o dolo 

eventual dos Defendentes em preterir clientes teria sido 

caracterizado na Atuação Cega, a partir do momento em que o 

faci/itation passa a não atuar de forma cega, o suposto dolo 

eventual deixaria de existir. 

Termo de compromisso 

27. Em 23/02/2018, os Defendentes, Davi e a BSM celebraram Termos 

de Compromisso para encerrar a parte da acusação referente ao Período de 

Atuação Cega. 

28. No Termo de Compromisso: 

(i) Davi e Felipe se comprometeram a pagar à BSM a quantia da 

R$ 114.894,02 cada um (fi. 982 e 985, respectivamente); 

(ii) Julio e Guilherme se comprometeram a pagar à BSM a quantia 

de R$ 344.682,07 cada um (fls. 988 e 991 , respectivamente) e 

(iii) a Corretora se comprometeu a pagar à BSM a quantia de R$ 

3.676.608,72 (fi. 994) e ressarcir os clientes identificados pela 

BSM (fi. 995) no Anexo I ao Termo de Compromisso (fi. 999). 

29. Considerando que a Corretora, Guilherme, Julio, Felipe e Davi 

cumpriram integralmente as obrigações assumidas nos respectivos Termos de 

Compromisso, o Diretor de Autorregulação determinou o encerramento do PAD 

n° 12/2016 em relação à parte da acusação referente ao Período de Atuação 

Cega. 
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30. Tendo em vista que as acusações a Davi se referem ao período de 

02/01/2015 a 06/07/2015, compreendido no Período de Atuação Cega, o PAD n° 

12/2016 foi integralmente encerrado para este operador. 

31. A parte da acusação a partir de 15/08/2016 seguiu regular 

processamento para os Defendentes ("Acusação Remanescente"). 

32. Em 28/03/2018, o DAR solicitou à SAM que prestasse as mesmas 

informações constantes do Parecer SAM, considerando apenas o período de 

15/08/2018 a 31/08/2018 (fls. 1.010/1.011). 

33. Estas informações foram prestadas no Memorando Interno n° 5/2018 

(fls. 1.012 e ss.). No período de 15 a 31/08/2016, o Mecanismo proporcionou 

melhores condições de negócios aos Clientes Agressores em 13,27% dos casos 

(Situações 1A e 1 B), sendo que em 86,73% dos casos a atuação do Mecanismo 

foi indiferente ao Cliente Agressor que teve sua ordem desviada (Situação 1 C). 

34. Em 1,89% desses casos5, clientes com ordens no Livro deixaram de 

ser atendidos em razão do Mecanismo. Nesses casos, a Corretora desviou a 

ordem do Cliente Agressor para executar negócio direto com a Carteira Própria 

sem melhorar a condição do negócio do Cliente Agressor, executando negócio 

direto intencional com carteira própria no momento em que havia ordem de outro 

cliente no Livro que teria sido atendida se, no lugar do direto intencional, a 

Corretora tivesse transmitido a ordem do cliente. 

35. O ganho total com o Mecanismo no período em questão foi de R$ 

1.1 08.012,03, dos quais R$ 73.662,86 correspondem a ganhos auferidos com 

preterição (fi. 1.016). Houve 5.706 situações de preterição, envolvendo 1.606 

contas (fi. 1.014). 

5 Conforme Memorando Interno n° 5/2018 da SAM de fls. 1.012 e seguintes 
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36. A prática continuou sendo adotada após 31/08/2016, como exposto 

adiante. 

Parecer Jurídico 

37. Após a apresentação do aditamento à Defesa, a Superintendência 

Jurídica da BSM ("SJUR") juntou aos autos o seu Parecer, de 2/4/2018, no qual 

opinou, em síntese, que: 

(i) A BSM está zelando pela integridade do mercado de capitais e 

pela proteção dos investidores, o que não contraria os princípios 

da autorregulação; 

(ii) A verificação da existência de irregularidade deve ocorrer tendo 

por base o Livro no milissegundo em que os Negócios Diretos 

Intencionais são registrados- momento da consumação-, ao 

invés de analisá-la no milissegundo em que o Mecanismo 

decide, no OMS ( Order Management System)da Corretora, 

realizar o negócio direto intencional (momento anterior). Pelo 

mesmo motivo, os Pareceres Cedro e KPMG foram elaborados 

considerando momento inadequado para identificar a preterição 

de clientes; 

(iii) A classificação de 7 hipóteses de utilização do negócio direto foi 

feita em benefício de argumento apresentado pela Defesa, não 

caracterizando exercício de atividade normativa nem aplicação 

retroativa de nova interpretação com objetivo de punir os 

Defendentes; 

(iv) A Acusação não questiona a legalidade da prática de client 

facilitation. As operações objeto da acusação são aquelas que 

não são consideradas como client facilitation, na medida em que: 
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(a) não melhoraram a execução de ordem do Cliente Agressor, 

(b) poderiam ter sido feitas nas mesmas condições no Livro; e 

(c) resultaram na preterição de clientes da Corretora e na 

materialização de conflito de interesses; 

(v) A Corretora não pode se escusar de olhar para as ofertas de 

clientes pendentes de execução no Livro sob o argumento de 

que o negócio direto tem prioridade de execução, porque isto 

desconsidera a aplicação de normas de hierarquia superior 

(ICVM 505/11 , ICVM 8/79) que vedam práticas abusivas e 

atuação em conflito de interesses; 

(vi) A Corretora deve monitorar e estabelecer regras, procedimentos 

e controles internos para prevenir que os interesses de seus 

clientes sejam prejudicados em razão de conflitos de interesses; 

(vii) Os diretos intencionais objetivam a execução de uma operação 

que não é substituível por uma execução no Livro de ofertas da 

B3, ao contrário das situações objeto do Termo de Acusação, de 

modo que as regras de direto intencional não afastam a 

irregularidade; 

(viii) Apesar de a configuração da prática não equitativa prescindir da 

comprovação e quantificação de prejuízo, a Acusação 

comprovou o resultado da preterição para os Clientes 

Preteridos, indicando o número de ofertas canceladas (2A), 

executadas a pior preço (2B) e/ou executadas em momento 

posterior (2C); 

(ix) A Corretora assumiu, de forma consciente, o risco de preterir 

seus clientes, ao desviar ordens e fechar diretos intencionais 
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sem monitorar o resultado da atuação do Mecanismo para os 

clientes preteridos; 

(x) A Acusação Remanescente não é fundamentada em práticas 

pontuais e isoladas. Ao contrário, os autos demonstram que a 

atuação da Corretora no período de 15 a 31/8/2016 gerou, 

sistematicamente, situações de preterição e materialização de 

conflitos de interesses em relação aos Clientes Preteridos: 

5.706 situações, ao longo de 17 dias (fls. 1.014); 

(xi) A ausência de monitoramento dos clientes preteridos após a 

atuação do Mecanismo evidencia que os controles adotados 

pela Corretora para prevenir a atuação em conflito de interesses 

são incompletos; 

(xii) A falha nos procedimentos e controles internos alegada pela 

acusação não constitui "mera divergência de interpretação" (f!. 

375), porque a acusação se fundamenta no art. 31, parágrafo 

único, inciso I da ICVM 505/11 que determina expressamente 

aos intermediários que estabeleçam procedimentos e controles 

internos com o propósito de prevenir que os interesses dos 

clientes sejam prejudicados em decorrência de conflito de 

interesses, o que exige do intermediário uma atuação a priori, 

durante e a posteriori em relação às operações que podem gerar 

conflito de interesses; 

(xiii) A acusação não se baseia em "interpretação sistemática de 

diversos dispositivos esparsos que não estão diretamente 

ligados à matéria" (f!. 375). Ao contrário, se baseia em vedações ~ 

e deveres expressos dos normativos da CVM; ~.\..-/ 
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(xiv) Não cabe falar em aplicação retroativa de nova interpretação, 

porque a BSM alertou à Corretora, em 25.09.2015 (mais de um 

ano antes da instauração deste processo) por meio do Ofício 

1387/2015-SAM-DAR-BSM (fls. 180/185), que a atuação do 

Mecanismo estava resultando no não atendimento de ofertas de 

clientes da Corretora com prioridade de execução no Livro e 

(xv) A conduta adotada de continuar atuando por meio do 

Mecanismo, mesmo após o alerta do autorregulador, demonstra 

falta de diligência, dolo eventual e materialização de conflito de 

interesses. 

38. Em 20/04/2018, os Defendentes apresentaram manifestação acerca 

do Parecer Jurídico e do Memorando Interno n° 05/2018 - à qual anexaram 

Pareceres Jurídicos da lavra de Marcelo Trindade e Marcos Pinto Barbosa - na 

qual alegam, em suma, que: 

(i) O Parecer Jurídico sustentaria, de forma inédita, que em função 

de latência ser inerente ao Mecanismo, este estaria sempre em 

um estado de ilícito potencial; 

(ii) A prática seria admitida em outras jurisdições; 

(iii) A Acusação não encontraria respaldo nas regras que tratam do 

negócio direto ou da atuação de corretora por conta própria; 

(iv) Não seria possível usar o processo sancionador para aplicar 

entendimento inédito de interpretação de cláusula geral; 

(v) O próprio autorregulador manifestou dúvidas quanto a diversos 

aspectos do Mecanismo, a ponto de rever seu entendimento 

após a Acusação; 
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(vi) Se houvesse preterição, esta decorreria das regras da 83 que 

conferem prioridade ao negócio direto; 

(vii) A acusação não abrangeria o dolo eventual após o período de 

atuação cega; 

(viii) Estariam ausentes elementos da prática não equitativa, já que 

eventual desigualdade não teria ocorrido entre os "participantes 

da operação"; 

(ix) Não haveria dolo, mesmo eventual, por parte dos Acusados, que 

teriam feito que estaria ao seu alcance para evitar a preterição; 

(x) A Corretora teria pleiteado à 83 a adoção de procedimento que 

prevenisse o registro de negócio direto intencional quando 

houvesse oferta de outro cliente no Livro que seria atendida pela 

ordem executada por meio do direto intencional, o que segundo 

a 83, por questões operacionais, não seria possível implementar 

naquele momento; 

(xi) Teria recebido sinalização da área técnica da 8SM de que as 

alterações implementadas no Mecanismo teriam sido suficientes 

para que não falasse na prática de atividades ou atos 

infringentes a serem cessados e 

(xii) Haveria regras, procedimentos e controles internos adequados, 

em relação aos quais existiria mera obrigação de meio, e não de 

resultado, limitada a prevenir, e não a cessar, que os interesses 

de clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de 

interesses. 

39. Em 04.05.2018, com fundamento no artigo 14 do Regulamento 

Processual da BSM, o então Relator Luiz de Figueiredo Forbes solicitou ao 
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Diretor de Autorregulação que informasse se as operações resultantes do 

Mecanismo de "c/ient facilitation" continuaram após 31.08.2016 e , em caso 

positivo, os seus resultados. 

40. Em atend imento ao solicitado, a Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado da BSM apurou o quanto segue abaixo, conforme 

Parecer n° 166/2018 ("Parecer SAM 166/2018"): 

(i) No período de 01 .09.2016 a 31 .07.2017 o Mecanismo 

continuou atuando por meio da Carteira Própria; 

(ii) No período de 01.08.2017 a 10.08.2017, além da continuidade 

das operações mencionadas no item "a" acima, também foram 

realizadas, em decorrência da atuação do mecanismo, 

operações de day frades por intermédio da Clear e da Rico 

CTVM S.A. ("Rico" em conjunto com XP e Clear "Grupo XP"), 

envolvendo clientes na contraparte da Carteira Própria e 

(iii) A partir de 11 .8.2017, os day frades executados por intermédio 

da Corretora, da Clear e da Rico, em decorrência da atuação 

do Mecanismo, passaram a ter na contraparte de clientes da 

XP, da Clear ou da Rico, conforme o caso, conta de titularidade 

da XP Controle 2 Participações S/A (atualmente denominada 

XP Investimentos S.A. "XP Controle 2"), no lugar da Carteira 

Própria. 

41. Para facilitar a compreensão, transcrevo abaixo as tabelas 32, 33 e 

34 do Parecer SAM 166/2018, que trazem as quantidades de ordens desviadas 

e a quantidade de ordens de clientes não atendidas, o resultado financeiro total 

auferido pela Carteira Própria (até 10.08.2017) e pela XP Controle 2 e, deste 

resultado financeiro total, o montante decorrente da preterição de cliente, em 

decorrência do Mecanismo, conforme os dados e critérios adotados pela SAM. 
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Tabela 32- Resultado da atuação do mecanismo no período de 01.09.2016 a 29.06.2018 para Situação 1 (por quantidade de 
negócios) 

\) 
' 

1.9.2016 a 31.7.2017 

Período 
(a) 

Si/ptuações 

Situação 1A 377.395 
Ordens 

desviadas 
Situação 1 B 322.872 

Fonte: 83 

Situação 1C 6.473.857 

TOTAL 7.174.124 
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% 

5% 

5% 

90% 

100% 

1.8.2017 a 10.8.2017 11 .8.2017 a 29.6.2018 Total 
(b) (c) (a)+(b)+(c) 

Situações % Situações "'o Situações % 

13.234 3% 1.875.684 8% 2.266.313 7% 

12.142 3% 1.329.618 6% 1.664.632 5% 

363.452 93% 20.346.280 86% 27.183.589 87% 

388.828 100% 23.551 .582 100% 31 .114.534 100% 
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Tabela 33 - Resultado da atuação do mecanismo no período de 01.09.2016 a 29.06.2018 para Situação 2 (por quantidade de 
ofertas) 

Ofertas 
preteridas 

Fonte: 83 

01 .9.2016 a 31 .7.2017 

Período (a) 

Situações 

Situação 2A 1.429 

Situação 28 349 

Situação 2C 269.474 

Mais de uma situação 262 

TOTAL 271.514 
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% 

0,53% 

0,13% 

99,25% 

0,10% 

100,00% 

01.8.2017 a 10.8.2017 
(b) 

Situações % 

73 0,46% 

13 0,08% 

15.640 99,27% 

29 0,18% 

15.755 100,00% 

11 .8.2017 a 29.6.2018 Total 
(c) (a)+(b)+(c) 

Situações % Situações % 

3.557 0,41% 5.059 0,44% 

965 0,1 1% 1.327 0,12% 

860.357 99,41% 1.145.471 99,37% 

601 0,07% 892 0,08% 

865.480 100,00% 1.152.749 100,00% 



Ofertas 
preteridas 

Fonte: B3 

{) 
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Tabela 34 - Total Geral da preterição (em R$) no período de 01.09.2016 a 29.06.2018 

Período 

Situação 28 

Situação 28 

Situação 2C 

Sem preterição 

TOTAL 

01.9.2016 a 31.7.2017 
(a) 

Lucro (R$) % 

109.622,09 0,41 % 

37.480,81 0,14% 

1.855.238,68 6,95% 

24.706.427,62 92,50% 

26.708.769,20 100,00% 
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01 .8.2017 a 10.8.2017 
(b) 

Lucro (R$} % 
9.557,21 0 ,60% 

- 996,29 -0,06% 

289.225,38 18,25% 

1.287.031,42 81,21 % 

1.584.817,72 100,00% 

11 .8.201 7 a 29.6.2018 Total 
(c) (a)+(b)+(c) 

Lucro (R$} % Lucro (R$) 

217.705,30 0,25% 336.884,60 

- 98.832,64 -0,11% -62.348,12 

5.106.701 ,89 5,75% 7.251.165,95 

83.518.432,70 94,11 % 109.51 1.891 ,74 

88.744.007,25 100,00% 117.037.594,17 

% 

0,29% 

-0,05% 

6,20% 

93,57% 

100,00% 
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42. Os acusados foram intimados para se manifestarem acerca do 

Parecer SAM 166/2018 no prazo de 15 dias, nos termos do art. 11 do 

Regulamento Processual6 , alegando, em síntese, que: 

(i) O Parecer SAM 166/2018 insiste na tese de que o momento para 

analisar a configuração do livro para apurar preterição é o da 

execução do negócio direto intencional, e as razões pelas quais 

esta tese seria improcedente já teriam sido rebatidas 

anteriormente pela defesa; 

(ii) Os cálculos não deveriam ser feitos com base em 

milissegundos, e sim microssegundos; 

(iii) O número de casos em que não houve preterimento de clientes 

superaria em 278 vezes o número de ocorrências de suposto 

preterimento; 

(iv) O resultado auferido pela Defendente com o Mecanismo seria 

irrelevante para a discussão do processo, sendo mais relevante 

verificar os ganhos gerados e a liquidez conferida aos clientes; 

(v) O suposto preterimento teria ocorrido em quantidade ínfima de 

negócios e os supostos prejuízos seriam irrelevantes; 

(vi) Haveria divergência quanto ao percentual de preterimento, que 

para os Defendentes seria de 2,93%, e não de 3,36%, como 

consta do Parecer SAM 166/2018; 

6 "Artigo 11 - O acusado será intimado para, no prazo de 15 dias da data de sua intimação, 
manifestar-se sobre as diligências realizadas ou as provas produzidas, nos termos dos artigos 
8°, 10 e 14." 
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(vii) Não haveria clareza no Parecer SAM 166/2018 em relação a 

qual das 3 situações de suposto preterimento (2A, 28 ou 2C) 

estaria inserida o percentual de preterição e 

(viii) Haveria motivos para se suspeitar da correção dos cálculos 

realizados pela área técnica, mas os Defendentes não teceram 

comentários a respeito. 

43. Tendo em vista a não renovação do mandato do Conselheiro 

originalmente sorteado como relator, fui sorteado para ser relator do presente 

caso, conforme comunicado aos Defendentes por meio do Ofício 

BSM/SJUR/PAD-0263/2018. 

44. É o relatório preliminar. 

São Paulo, 21 de setembro de 2018. 

Conselheiro-Relator 
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