
EMINENTES MEMBROS DA TURMA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO 

DA BSM SUPERVlSÃO DE MERCADO - BSM 

Processo Administrativo Discíplinar BSM n!l 12/2016 

Conselheiro-Relator: Henrique de Rezende Vergara 

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

FERNANDES BENCHIMOL ("GUILHERME"), JULIO CÁPUA RAMOS DA 

SILVA ("JULIO") e FELIPE TRJNDADE ("FELIPE"), doravante designados 

DEFENDENTES, vêm, por seus advogados, apresentar MEMORIAL no 

âmbito do Processo Administrativo Disciplinar BSM n!l 12/2016, nos 

termos a seguir expostos. 

I - BREVE NOTA INICIAL 

1. Em seu conhecido estudo intitulado "Model for Effective 

Regulation", publicado poucos meses após a chegada do novo milênio, a 

lnternational Organization of Securities Commissions ("IOSCO") já 

alertava que, diante das constantes inovações observadas no mercado de 

capitais, "the re.gulatory qpproach must be flexibie, etfective qnà 

effident to provi de the necessarv proteetions in todav's ever-changing 

global marketplace. The regulatory framework must be continuouslv 

evaluated in light ofthe changes that are occurring and wfll occur. The 

regulatory {ramework cannot lag behind or aet as imnediments to 

market innovations" (grifos nossos). 



2. Nesse contexto, prossegue a IOSCO, a autorregulação se mostra como "an effectíve and efficient 

form o f regulation for the complex, dynamic and ever-changing financiai services industry", na medida 

em que, pela sua própria natureza, "have greater flexibilíty to adapt regulatory requírements to a 

rapidly changing business environment"l. 

3. As diretrizes, orientações e princípios da IOSCO, que certamente são de conhecimemo da área 

técnica da BSM, e que foram reproduzidas pelos DEFENDENTES em diversas manifestações 

apresentadas ao longo do presente processo juntamente com manifestações no mesmo sentido das 

mais altas autoridades do mercado de capitais2, não parecem, contudo, ter grande valor para o órgão 

técnico do principal autorregulador do mercado de capitais brasileiro. 

4. Afinal, passados mais de 3 anos desde que os primeiros contatos foram estabelecidos e as 

primeiras infonnações e documentos acerca do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP foram 

trocados entre a corretora e a área técnica da BSM, a postura por ela adotada permanece irm:tánl: 

mais preocupada em punir e menos preocupada em se adaptar às constantes inovações do mercado 

de capitais, a área técnica continua a remar na contramão das virtudes que fazem da autorregulação 

um mecanismo eficiente de regulação do mercado, e insiste em adotar conceitos - como o 

preterimento de clientes e atuação em conflito de interesses - que foram concebidos em uma 

realidade absolutamente distinta da atual. 

S. Agora, a menos de um mês do julgamento do presente processo, resta aos DEPENDENTES 

confiar que este Conselho de Supervisão os absolverá de todas as infrações a eles imputadas, 

sinalizando ao mercado que, apesar de alguns buracos encontrados ao longo do caminho, 

autorregulação e inovação ainda caminham juntas. 

6. Com esse intuito, e visando facilitar a compreensão das discussões objeto do prese:~te 

processo por estes ilustres Conselheiros, este Memorial, além de trazer algumas breves questões 

adicionais, apresentará de fonna mais concisa os principais argumentos expostos pelos 

DEFENDENTES em suas razões de defesa e nas demais manifestações. Para tanto, a repetição de 

• Model for Effective Regulation. Report ofthe SRO Consulta tive Commíttee ofthe lntematíonal Organizatiou o; Secu.-íties 
Commissions (fOSCO). Maio, 2000. p. 3. Disponível em htw Uwww.lp:;.co.or~:tf.hrnrvtouhllow/. 'f1~''JI_. 'lfl i. 
2 Especificamente sobre o papel fundamental desempenhado JM!la auron-egulação frente as noVllS tecnc!ogias qt1e a (Odo 
momento surgem no mercado de capitais, os DEFENDENTES dedicaram capítulos específicos tanto na sua Defesa Original 
(Capítulo IV) quanto no seu Aditamento à Defesa (Capítulo X) e em sua Manifestação ao Parecer Jurídico (Capftuio Vll) 1l~~s 
citando não só passagens de artigos e livros de diversos autores, como também <> posição uníssona das m<>is diversas 
autoridades do mercado de capitais no mundo- dentre elas a já mencionada IOSCO, e, ainda, o Chartered Financia! Analysts 
Jnstitute (".c..EA"), a Securities and Exchange Commissíon ("~") e, é claro, a CVM. Em benefício da conc1sãc, os 
DEFENDENTES não repetirão no presente Memorial os pontos abordados acerca do tema, fazendo referência, para tanto, 
aos capitulas acima indicados da sua defesa originalmence ap resentada, do s eu aditamento à defesa e da su~ m:mifes-""ção 
ao Parecer Jurídico. 
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alguns pontos já anteriormente abordados será inevitável, pelo que os DEFEN DENTES pedem escusas 

desde logo. 

11- AS ACUSAÇÕES QUE AlNDA SUBSITEM CONTRA OS DEFENDENTES 

7. As operações objeto da acusação formulada contra os DEFENDENTES foram realizadas com 

contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial ("DOL"), minicontratos futuros de 

taxa de câmbio por dólar comercial ("WDO"), minicontratos futuros de Índice Bovespa (''WI!i") e com 

ações nos mercados à vista e de opções, no período compreendido entre 02.01.2015 e 31.08.2016. 

8. De acordo com a acusação, no período em questão, a carteira própria da DEFENDENTE XP 

"reaiízou 1.033.556 day trades, em 411 pregões, com contratos de DOL, WDO, WIN, ações e opções de 

ações, por meio de 4.477.001 negócios diretos intencionais, que resultaram em lucro bruto de 

R$17.111.098,01". 

9. Essa atuação da DEFENDENTE XP por meio da carteira própria, no entender da acusação, teria 

o potencial de configurar práticas abusivas e de gerar conflitos de interesses com os clie::tes da 

corretora. Nesse sentido, a acusação afirma que "ao executar negócios diretos intencioncis entre as 

Ordens Desviadas e a Carteira Própria, a XP impediu que as ofertas de seus clientes que estivessen~ 

registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo 

preço e no milíssegundo do registro do negócio direto intencional fossem atendidas". 

10. Tal prática, prossegue a acusação, "colocou os Clientes XP com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional, em indevida posição de desigualdade face à Carteira Própria da 

XP". 

11. A atuação do mecanismo defacilitation da DEFENDENTE XP objeto da acusação se di•1ide em 

dois período, sendo (i) o primeiro período compreendido entre 02.01.2015 e 14.08.2016, quando o 

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

o livro de ofertas da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("!U" ou "Bolsa") antes de executar um negócio 

direto intencional contra a carteira própria da DEFENDENTE XP; e (ii) o segundo período 

compreendido entre 15.08.2016 a 31.08.2016, quando o mecanismo defacilitation passou, entZ.o, a 

checar previamente o livre de ofertas da B3 antes de interpor a carteira própria da DEFENDENTE XP 

para executar ordens agressoras. 
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12. No que diz respeito a essas acusações, cumpre relembrar que: 

(i) o termo de acusação originalmente formulado contra os DEFENDENTES ("Termo de 

Acusacão Original'') identificou 5 situações (1B, 1C, 2A, 2B e 2C) em que teria havido suposto 

preterimento de clientes da DEFENDENTE XP em razão da realização de negócios diretos 

intencionais por meio do mecanismo de facilítation da corretora, imputando (a) aos 

DEFENDENTES XP e GUILHERME, suposta infração ao inciso P da Instrução CVM n2 8/79, 

conforme definição do inciso 114 dessa mesma Instrução, bem como ao art 30, parágrafo 

único5 e art. 31, parágrafo único, inciso 16, ambos da Instrução CVM nº 505/20:1; (b) ao 

DEFENDENTE JULIO, suposta infração ao art. 3º, inciso li, da Instrução CVM nº 505/201::. 7; e 

(c) ao DEFENDENTE FELIPE e ao Sr. Davi Miranda Quixadá ("Sr. Davi"), suposta i>lfi·ação ao 

inciso I, conforme definição do inciso li, alínea "d", da Instrução CVM nº 8/79; 

(ii) após a apresentação das razões de defesa pelos DEFENDENTES e pelo Sr. Davi em 

08.12.2016 ("Defesa Original"), a área técnica identificou pos teriormente 7 cenários nos quais 

a realização de negócios diretos intencionais por meio da carteira própria da corretora não 

configuraria irregularidade, tendo decidido, então, aditar o Termo de Acusação Original 

("Termo de Acusação Aditado", e quando em conjunto com o Termo de Acusação Original, 

"Termo de Acusação"), de modo a excluir as operações resultantes da atuação do mecan :smo 

de facilitation enquadradas na Situação 18, que se assemelhava a um desses novos cenários 

identificados pela área técnica da BSM; 

(iii) tendo apresentado aditamento à Defesa Original em 26.10.2017 ("Aditame•to à 

~"),os DEFENDENTES, o Sr. Davi Miranda Quixadá ("Sr. Davi") e a BSM celebraram, em 

23.02.2018, Termos de Compromisso para e ncerrar a parte da acusação referente ao períodc 

compreendido entre 02.01.2015 e 14.08.2016, quando o mecanismo defacilítation fundonava 

sob a dinâmica cega de atuação; 

3 l - É vedada aos administradores e acionistas de companl:lias abertas, aos intennediários e aos demais participantes do 
mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliarios, a 
manipulação de preço. a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. 
• [( - 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 wna indevida posição de desequih'brio ou desigualdade em face dos 
demais participantes da operação. 
s Art 30. [ ... ) Parágrafo único: É vedado ao intennediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas 
em detrimento dos interesses de clientes. 
6 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 caputdevem: 1- identificar quaisquer confil~cs 
de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes; 
7 Art. 32 O intermediário deve adotar e implementar: I - regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na 
presente Instrução; e 11 - procedimentos e controles internos com o objet ivo de verificar a implementação, aplicação c 
eficácia das regras mencionadas no inciso L 
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(iv) os DEPENDENTES 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, determin ado o 

encerramento do presente processo em relação a eles no que se refere à parte da acusação 

relativa ao período de 02.01.2015 e 14.08.2016; e 

(v) 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 encerradc. 

13. Diante da celebração dos Termos de Compromisso acima mendonados, 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 relação a todos os DEFENDENTES, 

restando agora apenas a acusação referente ao período posterior (i.e. de 15.08.2016 a 31.08.2016). 

14. O presente MemoriaL portanto, se restringirá a abordar apenas as acusações relativas a esse 

segundo período (i.e. 15.08.2016 a 31.08.2016), ainda que, conforme já amplamente demonstrado 

pelos DEFENDENTES tanto em sua Defesa Original quanto no Aditamento à Defesa, a acusação ele 

práticas não equit:ativas relativa ao primeiro período também seja absolutamente improcedentes. 

III- AS PRELIMINARESARGUIDAS PELOS DEFENDENTES 

3.1. A latência inerente ao mecanismo de facilitation e o equivocado pressuposto em que se baseou a 

acusação 

15. Conforme se depreende da peça acusatória, todo o Termo de Acusação gira em torno :ia 

alegação de que em algumas situações nas quais o mecanismo de faci/itation da DEFENDENTE XP 

interpôs a carteira própria da corretora e executou direto intencional contra ordem agressora de 

determinado cliente, haveria, naquele exato miljssegundo. uma ordem de outro cliente da 

DEFENDENTE XP à espera de execução no livro de ofertas da Bolsa. 

s A esse respeito, os DEFENDENTES demonstraram, em resumo que (i) observaram as regras sobre concorrência de onkns 
estabelecidas pela própria Bolsa - que, pela sua natureza, já deixam claro que negócios diretos não concorrem com os 
demais, pouco importando o livro de ofertas quando da execução desses negócios; (ii) mostraram-se em linha com as 
tendências do mercado, que vem suprimindo infonnações acerca das contrapartes das operações (isto é, vem adotando a 
dinâmica de atuação cega); e (iü) ao contrário da inusitada tese que a acusação buscava emplacar, os DEFENDENTSS Dão 
assumiram conscientemente o risco de preterir clientes da DEFENDENTE XP quando parametrizaram o mecanismo ae 
facilitation da corretora para atuar de forma cega. Pelo contrário, o mecanismo foi assim programado justamente parz evitar 
o preterimento de clientes e a atuação em conflito de interesses, não havendo que se falar, por conseguinte, em dolo diretO 
e nem tampouco em dolo eventual em realizar práticas não equitativas. 
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16. Para chegar a essa conclusão, a acusação parte do pressuposto de que todas as informações 

acerca do livro de ofertas da 8 3 são disponibilizadas para as corretoras em tempo real (leia-se, no 

mesmo milissegundo em que a Bolsa as enxerga), de modo que a DEFENDENTE XP teria condições de 

verificar que o mecanismo de facilitation supos tamente causava o preterimento de clientes em 

algumas situações9. 

17. O que o Tenno de Acusação está a sustentar, em outras palavras, é que para ser lícito e não 

causar o preterimento de clientes, o mecanismo de facilitation deve se certificar que no momento em 

que o negócio direto é registrado no sistema de negociação da 83, não há nenhum outro diente da 

corretora no livro de ofertas da Bolsa que atenderia às especificações da ordem agressora atendida 

pelo facilitation. 

18. Deixando-se de lado, por ora, a discussão quanto à imprecisão da área técnica da BSM ao 

utilizar a configuração do livro de ofertas da B3 em um dado milissegundo, e não em um determin2ào 

microssegundo, os DEFENDENTES demonstraram ao longo do presente processo que l O: 

(i) alguns milissegundos transcorrem entre o momento em que o mecanismo de 

facilitation, ainda no Order Management Sy stem ("~")da DEFENDENTE XP, decide soliçitar 

a execução de um negócio direto entre a ordem agressora e a carteira própria da corretora, e 

o momento em que esse negócio direto é efetivamente registrado no sistema de negociação 

da B3 ("E!LMA"), sendo essa latência inerente aos sistemas operacionais utilizados pela B3 e 

pelos intermediários; 

(ii) pelo fato de haver um lapso temporal inevitável entre o momento em que uma ordem 

é transmitida para a DEFENDENTE XP e o momento em que essa ordem finalmente chega aos 

sistemas da B3 na forma de um negócio direto via mecanismo de Jacilitation, a configuração 

do livro de ofertas utilizada pela acusação para embasar toda a tese acusatória mostra-se 

imprestável: e 

9 A certeza da acusação quanto a esse fato parece estar baseada na afinnação contida no Parecer da Superi:::Jtendência de 
Acompanhamento de Mercado n2 144/2015 ("Pa recer SAM") que deu origem ao Tenno de Acusação. Segundo o '>ar~cer 
SAM, "todas as informações utilizadas no parecer são disponibilizadas pela BM&FBOVESPA para as Corretoras, portanto, a X? 
tem acesso às informações necessárias para avaliação do seu mecanismo''. 
10 Vide, nesse sentido, (i) capitulo 5.1 da Defesa Original; (ii) parecer técnico elaborado pela Cedro Technologies, anexado à 
Defesa Original; (iii) relatório elaborado pela KPMG Auditores Independentes, ane.xaào à Defesa Original; e (iv~ capítulo !l 
da Manifestação ao Parecer jurídico. 
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(iii) como todas as ocorrências de preterimento apresentadas pela acusação 

consideraram a configuração do livro de ofertas da B3 no milissegundo em que o negócio 

direto chegou aos sistemas da Bolsa (e não a configuração no milissegundo em que o livro de 

ofertas foi conferido pelo mecanismo de facilitation ), e tendo em vista que foi em razão dessas 

ocorrências que a acusação baseou todas as infrações imputadas aos DEFENDENTES, não se 

pode chegar à outra conclusão que não a de que não há justa causa, devendo o presente 

processo ser preliminarmente arquivado sem julgamento do mérito. 

19. Em todo caso, admitindo-se por amor ao debate que os argumentos acima aduzidos n~o sejam 

considerados aptos a ensejar o arquivamento do processo em sede preliminar, pede-se, 

alternativamente, que tais argumentos sejam considerados para fins de formação do convencimento 

dos julgadores no exame de mérito da questão. 

3.2. Sobre o Termo de Acusação Aditado: exqaoolação da competência da área técnica da BSM e a 

impossibilidade de aplicação retroativa de novo entendimento 

20. Em sua Defesa Originat os DEFENDENTES demonstraram que a utilização de mecanismo de 

facilítatíon, consistente na interposição da carteira própria da corretora para realização de negócios 

diretos intencionais com o objetivo de prover liquidez aos clientes, não é exclusividade da 

DEFENDENTE XP, mas, ao contrário, é prática amplamente difundida entre diversos participantes :lo 

mercado não só no exterior, como no Brasil. 

21. Diante dessa afirmação, a área técnica da BSM decidiu analisar a utilização de negócios diretos 

intencionais pelos demais participantes dos mercados de bolsa administrados pela 83, tendo, ao final 

de sua análise, não só confirmado aquilo que certamente já era - ou ao menos deveria ser - de seu 

conhecimento - isto é, que diversos participantes realizam operações com carteira própria e se 

utilizam de negócios diretos intencionais-, como passou a afirmar que em pelo menos 7 situações, a 

utilização desses negócios diretos não configura preterição de clientes. 

22. Tendo em vista que uma das hipóteses de atuação do mecanismo de facll!tarion da 

DEFENDENTE XP - a chamada Situação 18 - se enquadrava em uma dessas 7 situações 

aleatoriamente escolhidas pela área técnica da BSM, o Diretor de Autorregulação, por meio do Termo 

de Acusação Aditado, decidiu excluir do Termo de Acusação Original parte das operações :jUe, 

inicialmente, haviam sido reputadas como ilícitas, mas que, posteriormente, verificou-se serem 

legítimas e perfeitamente legais. 
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23. Por outro lado, o Termo de Acusação Aditado passou a sustentar a tese de que, pelo fato de as 

demais situações de suposto preterimento de clientes listadas no Termo de Acusação Origmal não se 

enquadrarem em uma das 7 situações identificadas no Termo de Acusação Aditado, as acusações 

formuladas contra os DEFENDENTES deveriam permanecer em relação a essas situações. 

24. Ocorre que dentre as normas existentes acerca da realização de negócios diretos in~encior.ais, 

não há nada das quais se possa extrair a inédita interpretação de que, nas 7 situações aleatoriamente 

escolhidas pela área técnica da BSM, não haveria preterimento de clie ntes, não se tratando, portanto, 

de uma mera interpretação das regras - que, por ser inédita, também não poderia ser retroativament e 

aplicada para punir os DEPENDENTES, como se verá adiante - , mas de verdadeira criação de nova 

norma. 

25. Portanto, quando passa a estabelecer de forma absolutamente discricionáriã em que 

situações a execução de negócios diretos intencionais pode ou não ser realizada pelos par':idoantes 

dos mercados administrados pela B3, não está o órgão técnico do autorregulador simplesmente 

interpretando as normas atualmente em vigor, mas alterando o conjunto de regras exist entes soi"m:! 

o assunto. Está a á rea técnica exercendo função eminentemente normativa que, nos tet·mos da 

regulamentação da CVM e das normas estatutárias da própria B3 e da BSM, compete exdusivamente 

à entidade administradora de mercados organizados - e não ao seu autorregulador. 

26. O que faz a área técnica da BSM, em outras palavras, é travestir de mera inter pret<:.çãc o que 

na verdade constitui verdadeiro at o normativo. 

27. Como ato normativo que é, não pode ele ser editado pela á rea técnica da BSM, sob pena de se 

atropelar todo o conjunto de regras que regem tanto a B3 quanto a própria BSM e que, impor tante 

que se diga, foram voluntariamente estabelecidas pelas entidades. A esse respeito, o Aditamento à 

Defesa apresentado pelos DEFENDENTES demonstrou que11: 

(i) ao regular as entidades administradoras de mercados organizados e sua estn . .:tura de 

autorregulação, a CVM, por opção expressamente declarada no âmbito da Aud.iência Pública 

SDM n2 06/ 200712 - que viria a culminar com a edição da Instrução CVM n2 461 / 2007 - , 

11 Vide, a esse respeito, o capítulo V do Aditamento à Defesa. 
12 No relatório da referida audiência pública. a CVM reportou que "o BM&F apresenta dúvidas quanto à extensão da expressão 
'auto-regulação', que na minuta remete apenas às atividades de fiscalização e de aplicação de peno/idades, deixando de iado 
as atividades de criação de normas e procedimentos [ ... ]". Em suas conSiderações ao comentário apresentado pela BM&F, a 
CVM explicou que "não vemos necessidade de se esclarecer a extensão do que se deve entender por auto-regulação". "No 
contexto da minuta", prossegue a Autarquia, "auto-regulação signijica,fundamencalmente, 'enforcemenc', isco é, fiscalização e 
supervisão (art 36). A minuta náa veda que os órgãos da auto-regulaçãa, ou outros inseridos nessa estrutura, também tenham 
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escolheu atribuir à autorregulação a função primária de enforcement, deixando a cargo da 

entidade autorreguladora definir em suas normas internas se além dessa função, exerceria e~;: 

também algum tipo de atribuição normativa; 

(ii) seguindo a opção adotada pelo regulador, a Instrução CVM n2 461 / 2007 ;-:2:c ~ouxe 

dentre as atribuições da entidade autorreguladora a criação de normas. Ao cor,t::-ário, essa 

atribuição só se encontra expressamente prevista dentre aquelas que devem ser 

obrigatoriamente exercidas pela entidade administradora de mercado organizado13; 

(iii) há uma série de regras e procedimentos estabelecidos pela B3 para que as normas que 

regem o mercado por ela administrado sejam propostas, elaboradas e aprovadas, não 

havendo dentre essas normas nada que atribua à BSM algum tipo de função ou competênct;~ 

normativa; e 

(iv) o estatuto social da BSM não deixa dúvida quanto esse fato, bastando uma breve 

leitura do seu objeto social para se verificar que não há qualquer previsão quanto à 

possibilidade de edição de normas pela BSM, exceto pela possibilidade de o autor:-egulador 

"estabelecer as normas e os regulamentos necessários ao desempenho de suas funcões" (grifos 

nossos). 

28. Assim, deve-se reconhecer que ao definir as 7 situações em que negócios diretos intencionais 

não configurariam preterimento de clientes, a área técnica da BSM extrapolou suas competências, de 

modo que a tentativa da acusação de responsabilizar os DEFENDENTES pelo fato de parte das 

operações objeto do presente processo não se enquadrar em nenhuma dessas 7 situações não merece 

prosperar, devendo o presente processo ser, por mais esse motivo, preliminarmente arquivado sem 

julgamento do mérito. Mas não é só. 

29. Tivesse a área técnica definido essas 7 situações há 2 anos e comunicado à B3 para que, ela 

sim, comunicasse ao mercado que somente nas situações elencadas pela Bolsa a realização de 

negócios diretos intencionais com utilização da carteira própria seria lícita, poderia a DEPENDENTE 

XP ter adequado seu mecanismo defacilitation ao entendimento da B3 e da área técnica da BSM ou, 

ao menos, evoluído nas discussões sobre o assunto para encontrar um denominador comum entre as 

partes. 

atribuições normativas, com os reflexos necessários em termos de orçamento e recursos humanos". No entanto, conclui a CVM, 
"não somos favoráveis [ ... ] a que a atividade normativa seja obrigatoriamente inserida entre suas atribuições". 
13 ~o que se lê logo no caput do art. 15 da Instrução CVM nQ 461/2007, que estabelece ser de competênci< da "entidade 
administradora o provar regras de organização e funcionamento dos mercados por ela administrados", que devem abnmger, 
no mínimo, dentre outras disposições, a "definição dos operações permitidas nos mercados por ela administrados'' (mctso IV). 

9 



C--1~-:l .F..:. AOVOGADOS --
30. Caso mesmo após a B3 dar conhecimento a todos os participantes do mercado acerca do seu 

entendimento, a DEPENDENTE XP continuasse a utilizar o mecanismo de facilitation de maneira 

diversa, aí sim seria possível, ao menos do ponto de vista legal, instaurar um processo cont:-a a 

corretora. 

31. No entanto, não é esse o caso. 

32. Essas 7 hipóteses trazidas pela área técnica da BSM não constam de nenhuma norma, ofício, 

comunicado ou qualquer outro tipo de manifestação da B3. São 7 novas hipóteses. fruto de nova 

interpretação da área técnica acerca daquilo que entende serem as hipóteses lícitas de realizaç:2o de 

negócios diretos com interposição da carteira própria da corretora. 

33. Como nova interpretação que é, não pode ela ser aplicada retroativamente par2 punir os 

DEPENDENTES, sendo esse mais um motivo pelo qual o presente processo deve ser preliminarmente 

arquivado sem julgamento de mérito14. 

34. Mas ainda que este Conselho de Supervisão entenda que a extrapolação da competênci <J da 

BSM e a aplicação retroativa de entendimento inédito que busca emplacar a acusação não ensejam o 

arquivamento do presente processo- o que se admite apenas para fins de argumentação -, o fato é 

que, também no mérito, os DEPENDENTES demonstraram que, por onde quer que se olhe, não há ou e 

se falar em ilegalidade do mecanismo de faci/itation da DEFENDENTE XP. 

IV - O PRETERIMENTO (NO CONCEITO UTILIZADO PELA ÁREA TÉCNICA DA BSM) f. CAUSADO 

PELAS NORMAS DA PRÓPRIA BOLSA, E NÃO PELO MECANISMO DE FACIL!TATJON 

35. Viu-se no capítulo 3.1 acima que a acusação formulada contra os DEPENDENTES baseia-se na 

tese de que o mecanismo defacilítation da DEPENDENTE XP, ao executar ordens agressoras que, em 

tese, poderiam ter sido atendidas por ordens de outros clientes da corretora pendentes de execução 

no livro, teria causado preterimento de clientes. 

36. Essa tese encontra, como visto, um obstáculo intransponível: está ela baseada em dados 

imprestáveis, pois que, para fins de verificação da ocorrência de preterimento, considera não o 

a Veja-se, a esse respeito, o capítulo VI do Aditamento à Defesa. 
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momento em que o mecanismo de facílitatíon verifica o livro de ofertas da 83 e, confonne o caso, 

interpõe a carteira própria da corretora contra a ordem agressora, mas sim o momento em qu~ o 

negócio direto é registrado nos sistemas de negociação da Bolsa (quando a configuração de livro de 

ofertas pode ser, e normalmente é, inteiramente distinta do momento anterior). 

37. De todo modo, ainda que se admita, apenas para fins de argumentação, que o suposto 

preterimento deve ser verificado no momento do registro do negócio direto no PU!VlA, a :ese da 

acusação ainda assim não fica de pé. É que ao afirmar que o mecanismo de facilit<Uion da 

DEFENDENTE XP preteriu determinados clientes da corretora, a acusação simplesmente ignora o fato 

de que a mecânica de execução de negócios diretos seguida pelo mecanismo da corretora reflete as 

disposições normativas da própria B3. A esse respeito, os DEFENDENTES já demonstraram que1s: 

(i) apesar de a regra geral prevista no Regulamento de Operações do Segmento Bovespa 

(item 13.2.3) ser a de que em caso de concorrência de ofertas a preços iguais no livro, àeve

se respeitar a ordem cronológica de registro para fins de prioridade na execução, há exceção 

expressa a essa regra, previs ta pelo item 13.2.2, que estabelece que "a apregoação por oferta 

registrada terá prioridade no fechamento em relação aos negócios apregoados sol; qualquer 

outra forma, à exceção da apregoação direta intencional e por spread, que têm vnoridade em 

relação à apregoacão por Qferta com preço idêntico" (gtifos nossos) 16; 

(ü) a conclusão lógica que se chega com a leitura dos dispositivos referidos acima é a de 

que, por disposição das normas da própria Bolsa, não há que se falar em preterimento de uma 

ordem executada via apregoação por oferta e uma ordem executada via apregoação di:reta 

intencional; 

(iii) em regra, as ordens executadas pela DEPENDENTE XP são, poc· questões de 

administração de risco, do tipo "administrada"17, definida pelo Regulamento de Operações :io 

Segmento Bovespa como "aquela que especifica somente a quantidade e as características dos 

ativos a serem comprados ou vendidos, cabendo ao intermediário, a seu critério, determinar o 

momento e o Sistema de Negociação em que ela será executada"; 

ts Vide, nesse sentido, (i) capítulo Jll da Manifestação ao Parecer Jurídico; (ii) parecer jurídico elaborado pelo ex-diretor e 
ex-presidente da CVM, Marcelo Trindade; e (iii) parecer jurídico elaborado pelo ex-diretor da CVM, Marcos Pinto. 
16 "A mesma regra encontra-se prevista nos Parâmetros de Negociação estabelecidos pela 83, que estabelece que "o negócio 
direto intencional rerá prioridade de fechamento mesmo quando seu preço for igual ao melhor preço da oferta registrada no 
mercado". O Regulamento de Operações do Segmento BM&F também replica os mesmos conceitos, trazendo apen:;;s menos 
detalhes quanto à dinâmica operacional. 
11 Confonne consta das Regras de Conduta e Atuação da Corretora no Relacionamento com os Clientes e com as Bolsas de 
Valores e Bolsas de Mercadorias e Futuros ("Parâmetros de Atua cão XP"), disponível no site da DEFENDENTEXP. 
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{iv) pela sua natureza, as ordens administradas não concorrem entre si e nem com as 

demais ordens recebidas pela corretora, motivo pelo qual não se aplicam a tais ordens as 

regras sobre concorrência de ordens e prioridade na sua execução, conforme estabelece o 

item 4.3.14 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespats; 

(v) se não há que se falar em concorrência entre negócios diretos e ordens executadas via 

apregoação por oferta e, ainda, entre ordens administradas, não há, por corolário lógico, que 

se falar em preterimento de clientes no âmbito da execução de negócios diretos intencionais 

por meio do mecanismo de facilitati.on, já que a regra geral acerca da prioridade na execução 

de ordens é simplesmente inaplicável a essas modalidades operacionais; e 

{vi) quando muito, o que se pode dizer no presente caso é que se essa suposta preterição 

alegada pela acusação existe, é a própria norma do Regulamento de Operações que a 

estabelece, já que prevê expressamente que as ordens apregoadas por oferta não '::~m 

prioridade sobre as ordens apregoadas por direto intencional, mas, ao contrário, são as 

ordens diretas intencionais que gozam de prioridade sobre as ordens via apregc ação par 

oferta em caso de coincidência de preços. 

38. Pelo exposto, fica claro que a dinâmica de funcionamento do mecanismo de facilitatian está 

perfeitamente alinhada com as regras sobre concorrência de ordens estabelecidas pela própria Bolsa 

- que, pela sua natureza, já deixam claro que negócios diretos não concorrem com os demais -, de 

modo que, se algum preterimento foi causado pelofacilitation da DEFENDENTE XP {o que se admite 

apenas por amor ao debate), não foi o mecanismo da corretora que o causou, mas sim as regras sobre 

execução de negócios diretos da própria B 3. 

V- INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DOS DEFENDENTES E A INADMISSWEL TENTATIVA 

DE CRIAR TESE INÉDITA 

39. Mesmo após aditar o Termo de Acusação e excluir uma das hipóteses de suposto 

preterimento, a acusação, ciente de que a demonstração do elemento doloso é essencial parn a 

configuração de práticas não equitativas, e possivelmente constatando que não houve dolo por parte 

te "14. As Ordens caracterizadas como Administradas, Discricionárias e Monitoradas não concorrem entre si nem com as demais 
Ordens recebidas pelo Intermediário, não lhes sendo oplicável o regime definido nos termos do item anterior." 
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dos DEFENDENTES em preterir e prejudicar clientes da DEFENDENTE XP, insis te em afirmar que - s 

DEFENDENTES teriam atuado com suposto dolo eventual em preterir clientes da corretora. 

40. No entendimento da acusação, ao desviar o fluxo de ordens de clientes que resultariam em 

ofertas agressoras e fechar negócios diretos intencionais com a carteira própria da correton na 

contraparte, a DEFENDENTE XP teria deixado de atender as ofertas dos clientes que estavam 

registradas no livro da B3 na mesma ponta que a carteira própria da corretora, ao mesmo preç8 e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional, colocando seus clientes em sí:uação de 

desigualdade. 

41. A suposta prática não equitativa e atuação em conflito de interesses decorreria do modus 

operandi do mecanismo de facilitation, na medida em que da forma como foi originalmente 

programado- isto é, sem considerar as ordens pendentes de execução no livro de ofertas da Bolsa-, 

o mecanismo criaria ambiente propício para a preterição de clientes: 

"A descrição do funcionamento do Mecanismo apresentada pela XP, demonstra que a Corretora 
atua com cegueira deliberada para os Clientes XP que estão com ofertas registradas no livro da 
BM&FBOVESPA O resultado da atuação dessa forma é que a XP assume o risco de haver Clientes 
XP no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao 

mesmo preço, no milissegundo do registro do negócio direto intencional. O risco assumido pele 
XP se caracten·za como dolo eventual para fins de responsabilidade pelo uso de pdticas não 
equitativas e atuação em conflito de interesses". 

42. Assim, conclui a acusação, "em todas as situações em que a Carteira Própria atuou na 

contraparte do fluxo de Ordens Desviadas e que havia Clientes XP com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ela (XP] preteriu tais clientes, além 

de ter atuado em conflito de interesses, decorrendo daí responsabilidade pelas infrações à JCVM B/79, 

inciso I, conceituado pelo inciso li, alínea 'd', e ao artigo 30, parágrafo único, da ICVM 505/2011 ". 

43. Em seu Aditamento à Defesa, os DEFENDENTES dedicaram um capítulo especifico (o Capítulo 

IX) a demonstrar que se o dolo em preterir clientes e, com isso, realizar as supostas práticas não 

equitativas, estava na chamada "cegueira deliberada'' do mecanismo de faciiitation - para usar a 

expressão da acusação - , isto é, no fato de o mecanismo, durante um determinado período, ter 

deliberadamente desconsiderado a configuração do livro de ofertas da Bolsa para fins de execução de 

operações viafacilitation, não haveria que se falar em dolo - ainda que eventual- dos DEFENDEWf!ES 

em preterir clientes nas operações posteriores a 15.08.2016, quando o mecanismo de [acllltation já 

não mais atuava de forma cega e checava previamente o livro da B3. 
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44. Nesse sentido, os DEFENDENTES demonstraram que: 

(i) diversas são as passagens do Termo de Acusação Aditado19 - nesse ponto, idêntico ao 

Termo de Acusação original- que deixam muito claro que, para a acusação, é a atuação cega 

do mecanismo de facilitation que configuraria o dolo eventual dos DEFENDENTES em preterir 

clientes. A contrario sensu, a partir do momento em que o facilitation passa a não mais atuar 

de forma cega, o suposto dolo eventual consequentemente deixaria de existir; 

(ii) o Termo de Acusação - tanto o original quanto o aditado - não dedica uma só liEha 

das suas quase 100 páginas a demonstrar em que medida o funcionamento do mecanismc de 

facilitation ~a mudança em sua configuração continuaria a caracterizar dolo eventual dos 

DEFENDENTES em preterir clientes e realizar práticas não equitativas; 

(iii) os DEFENDENTES trouxeram tanto em sua Defesa Originalzo quanto em seu 

Aditamento à Defesaz1 passagens de obras de autores como José Alexandre Tavares Guerreir8, 

Fábio Medina Osório e Nelson Eizir ik, bem como diversas decisões da CVM, de CRSFN e àz 

BSM, todas no sentido de que a aplicação de penalidades por infração à Instrução C\fl\1: no 8/ 79, 

incisos I e li, alínea "d", pressupõe a comprovação da conduta dolosa dos indiciados, senào o 

elemento intencional sempre indispensável para a aplicação de penalidades; e 

(i v) em não tendo a acusação comprovado o dolo dos DEFENDENTES em realízar práticas 

não equitativas também após 15.08.2016, não há que se falar em responsabilizaçã.o dos 

DEFENDENTES por infração aos incisos I e li, alínea "d", da Instrução CVM n° 8/79. 

45. Possivelmente vendo-se sem argumentos para rebater essas inafastáveis constatações, e 

dando-se conta de que, em razão da celebração dos Termos de Compromisso acima menc:onados, 

restaram contra os DEFENDENTES apenas as acusações posteriores a 15.08.20 16 - quanào o 

mecanismo de facilitation deixou de atuar de forma cega e passou a realizar a checagem prévia do 

livro de ofertas da B3 - , o parecer jurídico elaborado pela Gerência Jurídica da BSM ("Parecer 

Jurídico'), relutando em reconhecer que a acusação de realização de práticas não equltativas 

19 Veja-se, apenas a título de exemplo, os parágrafos 168, 188, 190 e 211 do Termo de Acusação Ad!tado. 
zo Vide capítulo 6.3. da Defesa Original. 
zt Vide capítulo IX do Aditamento à Defesa. 
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simplesmente deixou de ter qualquer fundamento, optou por distorcer a verdade e afirmar que em 

nenhum momento "a acusação limitou o dolo eventual dos Defendentes à Atuação Cega do Mecanismc". 

46. Isso porque, prossegue o Parecer Jurídico, "o dolo eventual permaneceu após os ajustes 

implementados no Mecanismo em 15/8/2016, na medida em que a Corretora continuou assumindo o 

risco de preterir os clientes da Corretora que atuam na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, 

ciente de que, em razão da latência, referidos ajustes não eliminariam completamente a hipótese de 

preterição de clientes com ofertas registradas no Livro na mesma ponta de atuação da Corretora". 

47. Ou seja: diferente do que consta tanto do Termo de Acusação Original quanto do Termo de 

Acusação Aditado, o Parecer Jurídico passou a sustentar a inédita tese de que o dolo eventual dos 

DEFENDENTES XP, GUILHERME e FELIPE em preteiir clientes e realizar práticas não equitativas após 

15.08.2016 estaria configurado na medida em que sabiam que a latência inerente ao mecanismo de 

facilítation e aos sistemas da Bolsa poderia causar alterações na configuração do livro de ofertas no 

curso da execução de operações víafacilitatíon, e mesmo assim decidiram manter o mecanismo em 

funcionamento. 

48. Ocorre que, como já mencionado acima, não há uma linha sequer do Termo de Acusaç2.o 

dedicada a demonstrar ou ao menos indiciar em que medida teriam os DEFENCENTES XP, 

GUILHERME e FELIPE atuado com dolo eventual em realizar práticas não equitativas após as 

alterações implementadas ao mecanismo de facilítation da DEFENDENTE XP em 15.08.2016. 

Tampouco se lê em lugar algum do Termo de Acusação qualquer coisa minimamente semelhan.te com 

a nova tese criada pelo Parecer Jurídico. 

49. Veja-se que não se trata aqui do questionável expediente conhecido como redefinição jurídica 

dos fatos, até mesmo porque, fosse esse o caso, não cabeiia à gerência jurídica fazê-lo, mas sim<: esta 

Turma do Conselho de Supervisão, conforme expressamente estabelece o art 17 do Regulamento 

Processual da BSM22. 

22 Artigo 17 - A Turma poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, aü:ci;; que em 
decorrência de prova nela não mencionada, mas eXistente nos autos, devendo indicar os acusados afetados pela nova 
definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30 dias a coma r 
do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas. 
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50. O que busca a gerência jurídica por meio do seu Parecer é formular nova acusação baseada 

em pressupostos fáticos nunca antes considerados pela área técnica da BSM -e, consequentemente, 

nunca antes submetidos ao contraditório pelos DEPENDENTES. 

51. Não é preciso digressões mais aprofundadas para que se reconheça que essa ten~ativa por 

parte do Parecer Jurídico de criar tese inédita, emendando a acusação e incluindo ~:~-::lamentação que 

simplesmente não existe na peça acusatória, é absolutamente ilegal e viola os mais básicos :::::-::::::-::ios 

constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não devendo a nova 

fundamentação trazida pelo Parecer Jurídico ser sequer considerada por este Conselho de Superrisão 

quando do julgamento do presente processo. 

VI- AINDA QUE SE ADMITA A (INADMISSÍVEL) TENTATIVA DE !NOVAÇÃO DO PARECER 

JURÍDICO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO PRÁTICAS NÃO EQUITATWAS 

52. A inovação que o Parecer Jurídico buscou promover é, como visto, ilegal, e por isso ;á :tão 

merece prosperar. De todo modo, mesmo que se considere a fundamentação inédita trazida peio 

Parecer para demonstrar o suposto dolo eventual dos DEPENDENTES em realizar práticas não 

equitativas, verifica-se que a tese criada pela gerência jurídica não chega a lugar algum, faJtanào ao 

tipo que se busca imputar aos DEPENDENTES alguns de seus elementos essenciais. 

53. Em primeiro Lugar, falta à configuração do ilícito de prática não equitativa que se busca 

imputar aos DEPENDENTES o elemento objetivo do tipo, na medida em que os clientes qu e se 

utilizaram do mecanismo de facilitation da DEPENDENTE XP não foram colocados em indevià:;. 

posição de desequilíbrio ou desigualdade. Nesse sentido, os DEPENDENTES demonstraram em sua 

Manifestação ao Parecer Jurídico quez3: 

(i) conforme se lê da Instrução CVM n2 8/79, "prática não equitativa" é definida como 

"aquela que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para 

qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma Indevido 

posição de deseguih'brio ou desigualdade em face dos demais participantes do OI'JSracão" 

(grifos nossos), de modo que a "indevida posição de desequilfbrio ou desigualdade" a que se 

refere o tipo deve ser verificada em relação aos "demais participantes da operqcão", e não em 

relação a todo e qualquer participante do mercado; 

23 Vide, a esse respeito, o capítulo 5.1 da Manifestação ao Parecer Jurídico. 
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(ii) nas operações objeto do presente processo executadas via mecanismo defacilitaüon, 

que colocam, de um lado, a DEFENDENTE XP, que interpõe sua carteira própria para atender 

às ordens agressoras de determinados clientes, e, de outro, os clientes que emitem essas 

ordens agressoras, eventuais práticas não equitativas por parte da DEFENDENTE XP só 

poderiam ser realizadas contra os clientes que têm suas ordens atendidas pela carteira 

própria da corretora, e não contra um conjunto indeterminado de outros clier:'.:es da 

DEFENDENTE XP ou mesmo contra os clientes que a acusação diz terem sido preteridos em 

razão da atuação do facilitation, já que esses clientes não foram "participantes da operação"; 

(iii) o mecanismo de facilítatíon não causou prejuízo a nenhum dos clientes da 

DEFENDENTE XP que dele se utilizaram. Pelo contrário. Como reconhece o pr-ópri o Par ecer 

Jurídico, "a atuação da Corretora por meio do Mecanismo proporcionou melhores cor:.dições de 

negócios aos Clientes Agressores em 13,27% dos casos", e em "86,73% dos casos a atuação do 

Mecanismo foi indiferente ao Cliente Agressor que teve sua ordem desviada". ?or-...anto, os 

demais participantes da operação (i.e. os clientes que se utilizaram do facilitation} não s-e 

encontravam em indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade; e 

(iv) em não tendo o Termo de Acusação Original, o Termo de Acusação Aditado e muito 

menos o Parecer Jur ídico demonstrado ou sequer sugerido que os clientes atendidos pelo 

mecanismo de facílítation da DEPENDENTE XP tenham sido prejudicados, falta à imputação 

d e realização de práticas não equitativas um de seus elementos objetivos, não merecendo, por 

conseguinte, prosperar. 

54. Além de faltar à acusação de prática não equitativa formulada contra os DEFENDENTES seu 

elemento objetivo essencial, a acusação em momento algum sequer menciona - e muito menos 

comprova - a existência de dolo (seja direto ou eventual) dos DEFENDENTES no que se refere ao 

funcionamento do facilitatíon após 15.08.2016. fato que levou, inclusive, à tentativa por parte do 

Parecer Jurídico de emplacar nova tese acerca do dolo dos DEEFENDENTES nunca antes aventada 

pela área técnica da BSM. Isso, por si só, já seria mais que suficiente para justificar a absolvição dos 

DEPEN DENTES. 

55. Mas ainda que se superasse a completa ausência de demonstração do elemento doloso pela 

acusação- o que se admite apenas por amor ao debate-, há, ainda, outras razões pelas quais r:ãc há 

que se falar em dolo eventual dos DEFENDENTES em preterir clientes e realizar práticas não 

equitativas. 
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56. A esse respeito, restou demonstrado pelos DEFENDENTES em sua Manifestação ao Pc: :·;;.cer 

Jurídico queH: 

(i) baseada nas práticas internacionais e nas regras existentes nos mercados :·:~ais 

desenvolvidos do mundo- como Estados Unidos e Europa-, a DEFENDENTE X? ·::!.esenvolveu 

o mecanismo de facilitation para originalmente atuar de forma cega, isto é, sem consid.erar a 

eventual existência ou não de outros clientes da corretora no livro de ofertas da i3clsa, 

acreditando que, dessa forma, evitaria justamente aquilo pelo que agora está sendo acusada, 

isto é, o preterimento de clientes e a atuação em conflito de interesses; 

(ii) após diversos entendimentos mantidos ao longo dos anos de 2015 e 2016, a 

DEFENDENTE XP, em respeito à posição manifestada pela BSM, alterou a dinâmica óe 

funcionamento do seu mecanismo de facilítation que, a partir de 15.08.2016, passou a realizar 

a checagem prévia do livro de ofertas da Bolsa antes de executar uma operação vi.aJQCtbtotion; 

(iii) ao longo das discussões ocorridas entre representantes da DEFENDENTE XP e desta 

BSM para celebração do Termo de Compromisso- que, em um primeiro momento, abarcê.ria 

todo o período abrangido pelo presente processo (e não apenas o pedcdo anterior a 

15.08.2016) -,a corretora chegou a solicitar à Bolsa que desenvolvesse alguma fer:-amenta 

em seus sistemas que fosse capaz de impedir a realização de negócios diretos quando, no 

momento em que esses negócios chegassem aos sistemas da B3 para execução, houvesse 

clientes da DEPENDENTE XP com ordens pendentes de execução no livro que .atenderiam às 

especificações da ordem executada via negócio direto contra a carteira própria da correto ré., 

à semelhança dos sistemas hoje existentes na B3 que impedem a realização de operações com 

mesmo comitente2s, No entanto, a B3 informou que, por questões operacionais, ni:io seria 

possível implementar essa ferramenta naquele momento; 

(iv) esse pleito da DEPENDENTE XP par si só já demonstra que o funcionament-o do 

mecanismo de facílitatíon não só não é direcionado a, como independe totalmente desse 

suposto preterimento de clientes que a acusação afirma ser causado em r azão dâ. at"üação do 

mecanismo; 

H Vide, a esse respeito, o capítulo 5.2 da Manifestação ao Parecer jurídico. 
zs O teor dessas discussões pode ser facilmente verificado junto à área técnica da BSM, que participou de alg-.;mas delas. 
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(v) diante dessa solicitação por parte da DEPENDENTE XP - que só não r:; ôde ser 

implementado em razão de limitações operacio nais da própria 83 -, não é possível :1em 

mesmo cogitar haver por parte dos DEPENDENTES XP, GUILHERME e FELIPE dolo (seja di<eto 

ou eventual) em preterir clientes e realizar práticas não equitativas; 

(vi) após diversos encontros e trocas de correspondências entre a DEFENDENTE Xf e a 

BSM para discutir a viabilidade da celebração de termo de compromisso sem a_ue fosse 

necessário suspender o mecanismo de facilitation da corretora, dentre as quais uma reunião 

- realizada em 19.04.2017 - em que representantes da DEFENDENTE XP apresentaram :as 

várias medidas adotadas pela corretora para aprimorar ainda mais o seu mecanismo de 

facilitation, as partes chegaram a um modelo de funcionamento do facilita tion con: o qua! « 

área técnica desta BSM parecia estar confortável; 

(vii) ainda que a área técnica da BSM tenha decidido voltar à estaca zero, o fato é que, 

diante dos fatos narrados acima, não é preciso muito esforço para que se perceba que não há 

nada mais incompatível com a conduta dos DEPENDENTES em relação ao mecanismo de 

facilita tion do que a afirmação de que teriam eles agido com dolo eventual -isto é, assumido 

e aceitado conscientemente o risco - de preterir clientes da DEPENDENTE XP e realizz.r 

práticas não equitativas. AfinaL como muito bem observado pelo parecer elaborado pelo ex

diretor da CVM, Marcos Pinto, especificamente para o presente caso, "não se pode f aia r em 

dolo quando o agente faz todo o possível para evitar o resultado que se julga ilícito"; e 

(viii) em momento algum, portanto, os DEFENDENTES agiram com dolo eventuaL isto é, 

assumiram e aceitaram o risco de preterir clientes e realizar práticas não equitativas. Desde 

que os primeiros questionamentos acerca do mecanismo de facilitation foram apresentados 

pela BSM ainda em 2015, !!!SiQ o que os DEPENDENTES fizeram foi direcionado justame:1te a 

evitar que o facílitation da DEFENDENTE XP incorresse naquilo que, segundo o entendimento 

da área técnica da BSM, representava preterimento de clientes. 

57. Assim, seja pelo fato de (i) faltar à imputação de realização de práticas não equita tivas um dos 

elementos objetivos do tipo, já que os "participantes da operação", isto é, os clientes atendidos pelo 

mecanismo de facilitation, não foram colocados em posição de indevida desvantagem ou 

desigualdade; (ii) não ter a acusação se desincumbido de demonstrar o dolo eventual dos. 

DEFENDENTES em preterir clientes e realizar práticas não equitativas no que se refere às ope:ações 

executadas via mecanismo de facilitation da D EFEN DENTE XP após 15.08.20 16; e ( iii) ter restado uma 

19 



vez mais demonstrado que os DEPENDENTES em momento algum agiram com dolo eventual, tendo, 

pelo contrário, sempre tomado todas as medidas para evitar o preterimento de clientes (no conceito 

utilizado pela área técnica da BSM); não há, por todos esses motivos, que se falar em 

responsabilízação dos DEPENDENTES por infração à Instrução CVM nº 8/79. 

VIl- A ACUSAÇÃO CONTRA O DEFENDENTE FELIPE 

58. A imputação de realização de práticas não equitativas também foi atribuída ao Sr. Davi e ao 

DEFENDENTE FELIPE, sob o argumento de que do total de operações objeto do presente processo, 

26.967- realizadas no período de 02.01.2015 a 06.07.2015- teriam partido do terminal operado à 

época pelo Sr. Davi e 4.450.016 - realizadas no período 08.07.2015 a 31.08.2016 - teriam sido 

executadas por meio do terminal que era operado pelo DEPENDENTE FELIPE. 

59. Segundo a acusação, "ao prosseguirem utilizando seus terminais para o registro de negócios 

entre a Carteira Própria e as Ordens Desviadas, [Davi e Felipe] assumiram o risco consciente de prete.~ir 

os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de 

atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional". 

60. Assim, conclui a acusação, teria sido "por meio dos terminais de acesso ao sistema de 

negociação desses operadores que a prática de preterição se materializou, de sorte que atrJaram 

diretamente para a consecução da irregularidade". 

61. Tendo em vista que (i) em razão da celebração dos Termos de Compromisso, o presente 

processo foi definitivamente encerrado em relação aos fatos ocorridos entre 02.01.2015 e 

14.08.2016; e (ii) as acusações imputadas ao Sr. Davi se referem somente ao período de 02.01.2015 a 

06.07.2015; o processo foi integralmente encerrado em relação ao Sr. Davi, prosseguindo nessa par(e 

da acusação apenas em relação ao DEFENDENTE FELIPE. 

62. Por tudo o que já se expôs, fica claro que a acusação de realização de práticas não equitttivas 

imputada ao DEFENDENTE FELIPE é tão absurda quanto as demais, sendo as conclusões expostas 

nos capítulos precedentes inteiramente aplicáveis à acusação contra ele formulada. Mas a questão vai 

mais além. 

20 



63. Isso porque, as ordens só partiram do terminal do DEPENDENTE FELIPE em razão- mais uma 

vez - da dinâmica de mercado estabelecida pelas normas da própria Bolsa. Nesse sentido, a Defesa 

Original demonstrou quez6: 

(i) conforme estabelecido pelo Ofício Circular 030/2010-DP, de 09.08.2010, o envio das 

ordens para a carteira própria da corretora deve partir necessariamente da chamada Sessão 

Mesa de Operações, sessão essa destinada exclusivamente ao envio de o:·dens por 

profissionais da mesa de operações da corretora; 

(ii) complementando essa regra, o Ofício Circular 032/2013-DP, de 24.04.20~3. 

determina que independentemente da infraestrutura tecnológica adotada, o envio de ofertas 

a partir da mesa de operações da corretora deverá ocorrer exclusivamente sob a 

responsabilidade de operador credenciado junto à Bolsa; 

(iii) especificamente no que se refere aos negócios originados de algoritmos .. como c 

facílitation da DEFENDENTE XP, o Ofício Circular em questão estabelece que "ofertas da(s) 

mesa(s) de operações da Corretora geradas automaticamente por algoritmos de negociação 

deverão ser igualmente vinculadas, exclusivamente, a operador credenciado junto à 3oisa"; e 

(iv) em razão dessas regras, as operações atualmente executadas no m-e:-caào via 

mecanismo de facilitation passam necessariamente pela mesa de operações e, 

consequentemente, envolvem um ou mais operadores. Tais operadores, porém, não possuem 

qualquer ingerência sobre a execução das ordens e muito menos sobre o funcionamento do 

mecanismo de facilitation. Estão ali apenas para cumprir uma exigência regulatória da própria 

B3. 

64. Portanto, a acusação de que o DEFENDENTE FEliPE teria incorrido em práticas não 

equitativas simplesmente por ter sido por meio do terminal por ele operado que os negócios via 

mecanismo de facilitation foram executados é igualmente improcedente, não havendo que se falar em 

dolo direto nem tampouco em dolo eventual em descumprir a Instrução CVM n2 8/79. 

ZG Vide, a esse respeito, o capítulo 6.4 da Defesa Original. 
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VIII- INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO RELACIONADA À SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE CONTROLES 

65. A acusação afirma, por fim, que os DEFENDENTES XP e GUILHERME teriam violado também 

o artigo 31, parágrafo único, inciso I da Instrução CVM n2 505/2011, na medida em que nã o :eriam 

implementado "mecanismos de controle aptos a prevenir que os interesses dos Clientes Y..P fossem 

prejudicados em decorrência do conflito de interesses". 

66. Em sentido semelhante, o DEFENDENTE JULIO é acusado de violação ao artigo 3º, inciso fi da 

Instrução CVM n2 505/ 2011 pois, segundo o termo de acusação, "deveria reportar a falha do sistema 

de controles relacionados ao processo de controle das operações da Carteira Própria". 

67. Apesar de se fundamentar em artigos diferentes, a acusação contra os DEFENDENTES XP, 

GUILHERME e JULIO nesse aspecto é a mesma: a existência de supostas falhas nos procedimentos e 

controles internos da DEFENDENTE XP. 

68. Nota-se que para chegar à conclusão de que os DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO 

falharam em implementar procedimentos e controles internos adequados, a acusação parte do 

pressuposto de que controles adequados sobre o mecanismo de facilitation envolveriam 

necessariamente a checagem prévia do livro de ofertas da Bolsa pelo mecanismo, de modo a verif.car 

se no milissegundo da execução de determinado negócio existiria algum cliente da DEFENDENTE XP 

com ofertas pendentes de execução no livro. Só assim, no entendimento da acusação, os 

procedimentos e controles internos da corretora seriam adequados. 

69. Tendo em vista o encerramento definitivo do presente processo em relação à parte da 

acusação relativa ao periodo em que o meca nismo de facilitation funcionou sob a dinâmica cega de 

atuação, e considerando que a acusação relativa à suposta ausência de controles imputada aos 

DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO gira em torno justamente da atuação do referido mecanismo 

sob essa dinâmica, deve-se reconhecer que a acusação em questão perdeu seu objeto27 . 

70. A esse respeito, o Parecer Jurídico afirma que "o Termo de Acusação não se /imíta a considerar 

a ausência de verificação prévia do Livro pelo Mecanismo", mas "considera também a ausê.:cic. de 

monitoramento pela Corretora dos efeitos da atuação do Mecanismo para os clientes que estão com 

<7 Sem prejuízo, os DEPENDENTES demonstraram amplamente no capítulo VIl da sua Defesa Ori ~::a~ os diversos motivos 
pelos quais a acusação de ausência de controles não merece prosperar. 
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ofertas registradas no Livro no melhor nível de preço, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, 

o que incluí o monitoramento do resultado da atuação do Mecanismo em relação a esses clientes da 

Corretora". 

71. O Parecer jurídico prossegue afirmando que "em razão de entendimento equivocado das 

normas que regulamentam o mercado, os Defendentes consideraram que não havia motivos parc. 

implementar controles e procedimentos voltados a verificar os efeitos da atuação do Meca nismo em 

relação aos clientes da Corretora com ofertas registradas no Livro", motivo pelo qual "a :-egras, 

procedimentos e controles internos da Corretora estavam inadequados no período da Acusação 

Remanescente, uma vez que não preveniram e não detectaram a atuação da Corretora em wnfilto de 

interesses[ ... ]". 

72. No entanto, conforme demonstrado pelos DEFENDENTES em sua Manifestação ao Parecer 

jurídico2S: 

(i) não é verdade que as regras, procedimentos e controles internos da DEFENDEN'TE XP 

"não preveniram e não detectaram a atuação da Corretora em conflito de interesses". Tanto o 

fizeram que o próprio Parecer jurídico reconhece que "os ajustes promovidos no Mecamsmo 

em 15/8/2016 reduziram as situações de preterição e materialização de conflito de interesses 

[ ... )"; 

(ii) ainda que o Parecer jurídico tenha afirmado que os controles da DEFENDENTE XP 

"não foram suficientes para cessar essas irregularidades", o fato é que o art 31 da Instrução 

CVM nº 505/2011 estabelece que "o intermediário deve estabelecer regras. 12rocedíment0s e 

controles internos que seíam aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados 

em decorrência de conflitos de interesses"; 

(iii) o dispositivo fala, portanto, em "prevenir" e não em "cessar'' situações em que clientes 

sejam supostamente prejudicados em razão da atuação da corretora em confli to de interesses 

(ainda que, por tudo o que já se expôs, não seja nem esse o caso dos clientes da DEFENDENTE 

XP); e 

2a Vide capítulo VI. 
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(iv) ainda que, olhando pelo retrovisor do tempo, se entenda que os procedimentos e 

controles internos da DEFENDENTE XP deveriam incluir o monitoramento sobre o impacto 

da atuação da carteira própria em relação aos clientes que tinham ofertas registradas no livre 

da 83, na mesma ponta de atuação da carteira própria- medida que, aliás, foi posteriormente 

implementada29 -, restou amplamente demonstrado ao longo do presente processo que os 

controles implementados pelos DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO eram suficientes 

para o adequado monitoramento das operações executadas via facilitation, até mesmo 

porque, não havia- e ainda não há- qualquer norma ou mesmo orientação da CVM, da BSM 

ou da B3 acerca dos controles, rotinas e procedimentos mínimos que devem ser observados 

nas operações executadas viafacilitation. 

73. Por todos os motivos ora expostos, as infrações imputadas aos DEFENDENTES XF, 

GUILHERME e JULIO relativas à supostas falhas na implementação de procedimentos e controles 

internos devem ser igualmente julgadas improcedentes. 

IX- O PARECER SAM N2166/2018 

74. O parecer n9.166/2018 ("Parecer SAM n2 166/2018") foi elaborado pela Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado ("SAM") a pedido do então Conselheiro Relator, Luiz de Figueiredo 

Forbes, que por meio de despacho, solicitou que o Diretor de Autorregulação da BSM infc-rmasse se 

as operações resultantes do mecanismo de faci/itation objeto do Termo de Acusação continuaram 

após 31.08.2016 e, em caso positivo, os seus resultados. A Diretora de Autorregulação em exet·cício, 

então, solicitou que a SAM elaborasse o estudo em questão, tendo os resultados da análise sido 

apresentados por meio do referido parecer. 

75. Analisando os resultados da atuação do mecanismo de facilitation como um todo no período 

de 01.09.2016 a 29.06.2018, o Parecer SAM n2 166/2018 apontou, em resumo, que: 

(i) 31.114.534 ne~ócios diretos íntencjonais se enquadraram em uma das 3 situações em 

que não houve a ocorrência de preterimento (denominada pelo Parecer de "Sítua~o 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 "Situacão 2"); 

29 Conforme informado pelos DEFENDENTES em petição protocolada em 05.05.2017, os aprimoramentos tmple::nem:aãos 
pela DEFENDENTE XP ao mecanismo defacilitatian após entendimentos mantidos com a área técnica da BSM ao longo de 
2017 incluíram rotinas adicionais de mensuração e controle, que incluem análise mensal dos !ogs de preterimen:c (oo 
conceito utilizado pela área técnica da BSM), criação de uma métrica com percentual de preterimentos e atu<lção e!Jl 
conjunto com a equipe de desenvolvimento e OMS da corretora em caso de deterioração dessa métrica ao longo do tempo. 
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C-:õ.=:.~,.-: ADVOGADOS 

. ~ 

(i i) dentre os cerca de 31 milhões de negócios enquadrados na Situação 1, o Parecer SAM 

n2 166/2018 aponta que (a) 7,28%30 foram classificados na Situação lA (em que há benefício 

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

financeiro total para os clientes da DEFENDENTE XP de R$18.542.032.00: (b) 5,35o/0 

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

que há benefício por liquidez); e (c) 87,37%32 dos negócios restantes foram classificados na 

Situação lC (em que a atuação do mecanismo de facilitation teria sido indiferente para o 

cliente)33, sendo que, dentre esses, em 3,36% deles (912.943 negócios) teria ocor:ido 

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 pelc::s ::Jrdens 

desviadas; 

(iií) no que diz respeito aos 1.152.749 negócios enquadrados na Situação 2, 0.44-%34 

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 ã.té o 

final do pregão), 0,55%35 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%:::~ :-ta 

Situação 2C (que inclui as ofertas de clientes da DEFENDENTE XP que seriam agredidas pela 

ordem desviadas e foram executadas depois)37; 

(i v) 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; e 

(v) com a utilização do mecanismo de facilitation, a DEPENDENTE XP teria obtido um 

resultado financeiro de aproximadamente R$17 milhões, dos quais R$7,5 milhões estariam 

supostamente ligados ao preterimento de clientes. 

76. Os DEPENDENTES foram intimados a apresentar sua manifestação ao Parecer SAM n2 

166/2018 em 20.07.2018, tendo o feito por meio de petição protocolada em 14.08.2018 

30 2.266.313 negócios. 
31 1.664.632 negócios. 
n 27.183.589 negócios. 
n Dado que o resultado obtido pelo cliente na contraparte da carteira própria da DEFENDENTE XP seria igual ao resultado 
por ele obtido caso sua ordem não houvesse s ido desviada. 
H 5.059 negócios. 
3S 1.327 negócios. 
361.145.471 negócios. 
37 Ou seja, as ofertas permaneceram no livro, mas foram executadas até o final do pregão. 
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::; ,..:.OC.=I.:..."". ADVOGADOS 

- -' 

("Manifestação ao Parecer SAM nº 166/2018"). Em sua Manifestação, os DEFENDENTES 

demonstram, em resumo, que: 

(i) o Parecer SAM n2 166/2018 continua insistindo na equivocada tese defe::~dida pela 

área técnica da BSM de que o momento para analisar a configuração do livro de ofertas cia B'3 

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

do mecanismo de facilitatíon da DEFENDENTE XP é o da execução do negócio di:-eto 

intencional, e que foi partindo dessa premissa que o referido parecer analisou a atuação do 

mecanismo defacilitation da DEFENDENTE XP após 31.08.2016; 

(ii) 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 83 - 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 1ivr3 naquele 

momento; e 

(iii) conforme já brevemente mencionado neste Memorial, o cálculo das ocorrências de 

suposto preterimento com base em milissegundos é, no mínimo, impreciso, na med:cta em que 

em um milissegundo, o livro de ofertas da 83 pode sofrer diversas alterações, afetando. 

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

DEFEN DENTE XP pendentes de execução no livro. Para tal cálculo, o mais recomendáve! seriê. 

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 extinguJ··) a 

possibilidade de erros decorrentes da alteração do livro. 

77. No que diz respeito especificamente aos números constantes do Parecer SAM n2 166/2018, a 

Manifestação apresentada pelos DEFENDENTES demonstrou que: 

(i) o resultado financeiro obtido pela DEFENDENTE XP em razão da atuação do seu 

mecanismo de facílitation 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; 
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(ií) o número de casos em que não houve preterimento de clientes supera o número de 

ocorrências de suposto preterimento em aproximadamente 27 vezes; 

(iii) 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 as 

ordens apenas permaneceram por mais tempo no livro de ofertas e foram devidamente 

executadas até o final do pregão (Situação 2C), não tendo havido qualquer impossibilidade de 

execução (Situação 2A) ou prejuízo financeiro (Situação 28) ; 

(iv) desconsiderando-se a Situação 2C, as ocorrências de suposto prete:imento (2A e 2E) 

chegam a inexpressivos 0,57% (ou aproximadamente 6,3 mil) dos negócios classifi cados na 

Situação 2; 

(v) dos cerca de 31 milhões de negócios enquadrados na Situação 1, em í11fimos 2,93% 

deles teria ocorrido o suposto preterimento de clientes da DEFENDENTE XP38; 

(vi) apesar de o Parecer SAM n2 166/ 2018 não deixar claro em qual das 3 s:~ações de 

suposto preterimento (2A, 28 ou 2C) esse percentual de 2,93% de preterição estaria inserido, 

verifica-se que apenas 0,02% - isso mesmo, dois centésimos! - dos negócios 

aproximadamente se enquadram nas Situações 2A ou 28, estando os 99,98% restantes 

enquadrados na Situação 2C (em que, relembre-se, não houve piora de preço ou 

impossibilidade de execução, mas apenas uma demora na execução); 

(vii) ao passo em que cerca de 2.2 milhões de negócios executados por meio do 

facilitation conferiram um beneficio financeiro total de aproximadamente RS18..'i 

milhões para os clientes da DEFENDENTE XP. insignificantes 1.327 negódos39 

supostamente geraram um prejuízo total de R$31-332.00. 

78. Mais uma vez, fica claro que ainda que se considere os critérios equivocados da acusação ~ara 

determinar a eventual ocorrência de preterimento (no conceito utilizado pela área técnica da BSM) 

3e Diferentemente do Parecer SAM na 166/2018, que chegou ao percentual de 3,36% de preterimento equivocadamente 
dividindo o número total de negócios classificados na Situação 1C (ce rca de 27 milhões) pelo número total de negócios em 
que supostamente houve preterimento (912.943), o percentual de 2,93% mencionado acima foi obtido divid!ndo-se ~ 
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 fo rma como apreser.tado 
pelo Parecer. 
39 Esses 1.327 negócios se aproximam justamente do número de ocorrências (i) que se enquadram na Situação 1C (cerca de 
27 milhões); (ii) em que supostamente houve preterimento de clientes (3,36%, utilizando-se o critério equivocado do 
Parecer); e (íii) em que esse suposto preterimento se enquadra nas Situações 2A ou 2B (cerca de 0,02%). 
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de clientes da DEFENDENTE XP pelo mecanismo defaci/ítation, os benefícios trazidos pelofacilitatíçn 

em muito superam os supostos malefícios alegados no Parecer SAM nº 166/ 2018. 

79. 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 facilitation da DEPENDENTE 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. 

X - A PERSPECTIVA DE REGULAMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA CARTEIRA PRÓPRIA DAS 

CORRETORAS NA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS DIRETOS INTENCfO NAIS 

80. Como visto acima, não existia à época dos fatos objeto do presente processo -e continua não 

existindo - qualquer norma editada pela B3 definindo em que situações a realização de negócios 

diretos intencionais é ou não lícita, ou mesmo estabelecendo regras e condições para a interposição 

da carteira própria da corretora nessa modalidade de negociação. 

81. O que existem atualmente são apenas e tão-somente as normas do Regulamento de Operações 

da B3 sobre concorrência de ordens, que estabelecem que ordens apregoadas por ofe11:a não t êm 

prioridade sobre ordens apregoadas por direto intencional. e as regras gerais de conduta prev!stas 

na Instrução CVM n2 505/2011, como aquela que veda a atuação do intermediário em conflit o de 

interesses, por exemplo. 

82. É com base nesse conjunto de normas que o mecanismo de facilitation da DEFEN::)ENTE XP 

vem funcionando ao longo dos últimos anos, sem prejuízo dos diversos aprimoramentos que, ainà:ot 

que não exigidos pela regulamentação, foram e continuam sendo implementados pela ccr:-etora 

visando reduzir cada vez mais a possibilidade de ocorrência do suposto preterimento (:::o conceito 

utilizado pela área técnica da BSM). 

83. Agora, a pouco menos de um mês para o julgamento deste processo, os DEFENDENi ES 

tomaram conhecimento de que a B3 pretende editare submeter à audiência pública a primeirê. norma 

visando regulamentar o assunto. Embora ainda não se tenha detalhes acerca dessa nova 

regulamentação, sabe-se que tem ela por objeto, dentre outras questões, trazer regras mais claras 

sobre a realização de negócios diretos intencionais, e, ainda, regulamentar pela primeira vez a 
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utilização da carteira própria pelos intermediários na contraparte das ordens agressoras de seus 

clientes. 

84. Ante esse novo fato, a análise da responsabilidade dos DEFENDENTES no âmbito do p:-esente 

processo ganha contornos bem particulares. 

85. Afinal, a norma a ser criada pela 83 acerca da realização de negócios diretos intencionais e da 

interposição da carteira própria da corretora na contraparte de seus clientes regulamentará 

justamente aquilo que se discute no presente processo, apresentando pela primeira vez o 

entendimento da Bolsa acerca de assuntos que até então não encontravam solução em lugar algum 

das normas existentes. 

86. O mero fato de que as questões acima mencionadas serão pela primeira vez regutadas pela 83 

por meio de uma norma atualmente sob edição confirma aquilo que os DEFENDENTES vêm alertando 

desde o início do presente processo, isto é, que não havia à época dos fatos aqui discutidos - e 

continua não havendo- qualquer norma regulando o assunto, o que levou os DEFENDENTES a basear 

o funcionamento do mecanismo defacilitation em uma interpretação legítima de outras normas, não 

diretamente relacionadas à utilização da carteira própria da corretora na contraparte de seus clienres, 

mas que lhe davam ao menos um norte de como referido mecanismo deveria funcionar. 

87. À mesma conclusão chegou o parecer jurídico elaborado pelo ex-diretor e ex-presidente da 

CVM, Marcelo Trindade ("Parecer Trindade"), ao sublinhar em seu parecer que a acusação formulada 

contra os DEFENDENTES "recorreu [ ... ] a uma amplíssima cláusula geral para pretender sancionar, 

pela primeira vez, uma conduta não disciplinada previamente deformo. específica". 

88. Nesse contexto, em que uma nova norma está sendo atualmente editada para reguiar pela 

primeira vez justamente as questões discutidas no presente processo, punir os DEFENDENTES se 

mostraria medida absolutamente injusta, além de ilegal. 

89. Conforme ressaltado pelo Parecer Trindade, "a Acusação não encontra rewqldo rms regra !i_ 

específicas que tratam da realização de negócios diretos ou da atua cão das corretoras vor conta 

própria, pretendendo enunciar, por meio de processo sancionador- e não de norma previamente 

editada ou interpretação previamente comunicada- uma nova regra es.pecíficd' (grifos nossos). 

E conclui: 
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"Contudo, não foi editada norma tratando do Facilitation. e indicando as ilípóteses em que 
sua atuação seria considerada inadmissível, se fosse o caso, ou estabelecendo condições 
para sua implantação. [ ... ] 

Nesse cenário, é clara a ilegalidade, a nosso ver, de utilizar-se o processo s.ancionadrw 
como meio de manifestar um entendimento inédito de interpretação de cláusula geral, 
sanando a omissão de norma específica sobre o tema." (grifos nossos) 

90. Seja como for, deve-se ter em conta que a interpretação das normas existentes à época dos 

fatos investigados neste processo e das novas regras a serem editadas pela B3 deve ser cercada de 

cuidados, sendo de fundamental importância que, nesse exercício interpretativo, dois dispositivos e;n 

particular recentemente incluídos na Lei de fntrodução às Normas do Direito Brasileiro (•LJNDB") 

pela Lei nº 13.655/2018 sejam observados. 

91. O primeiro deles, o art 23 da LINDB, passou a prever que "a decisão odminl5trqttva, 

controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre normc de 

conteúdo índetenpinado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deyeró pl"'ever 

regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de dlreíW 

seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerqj$' 

(grifos nossos). 

92. Em parecer abordando os comentários apresentados pela Consultoria Jurídica do Tribunal de 

Contas da União ao Projeto de Lei nº 7.488/2017 - que veio a dar origem à Lei nº 13.655/ 2018 e, 

consequentemente, à alteração da LINDE - , alguns dos maiores nomes do Direito Administra tivo 

brasileiro4o assim se manifestaram sobre o art. 23 da LINDB41 : 

"Ninguém nega que as instituições públicas, na administração, no sistema de controle ou no 
Poder judiciário, possam alterar suas interpretações sobre o Direito. É normal que, com o devido 
cuidado, o façam, inclusive em decorrência de novas demandas e visões que surgem com o passar 
do tempo. Contudo, as relações ;uridjcas pré-existentes não podem ser ign()radas. Elas 

40 Floriana de Azevedo Marques Neto (diretor da USP e um dos autores da Lei), Carlos Ari Sundfeld (professor titular da r GV 
- Direito SP), Adilson de Abreu Dallari (Professor Titular da PUC SP), Maria Sylvia Zanella Di Pietro (professora da pós 
graduação em direito da USP), Odete Medauar (professora titular aposentada da faculdade de direito da USP), Marçal ji..!Sten 
Filho (professor titular aposentado da Universidade Federal do Paraná), Roque Carrazza (professor titular di! direito 
tributário da PUC SP), Gustavo Binenbojm (professora titular de direito administrativo da faculdade de direito da UERJ), 
Fernando Menezes de Almeida (professor titular de direito público da faculdade de direito da USP), Fernando Facmy ScaF. 
(professor adjunto da USP e professor da Unive~idade Federal do Pará), Jacintho Arruda Câmara (professor de ~Jto 
administrativo da PUC SP e vice-pres idente da Sociedade Brasileira de Direito Público), Egon Bockmann Moreira (prof:esso:· 
associado da Faculdade e do Programa de Pós-Graduação em direito da Universidade Federal do Paraná), José Vic~te 
Santos Mendonça (professor doutor de direito administrativo da UERD. Marcos Augusto Perez (professor doutor dõ. 
faculdade de direito da USP), Flavia Piovesan (professora doutora da PUC SP), Paulo Modesto (professor da Univeres idade 
Federal da Bahia), André )anjácomo Rosilho (professor da FGV- Direito SP), Eduardo Ferreira jordão (professor doutor da 
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro). 
~1 Disponível em: h lt!!s·. I'J!IWY., mnl!" rqm hr/d!fpi!ff-CI'I ·Iuri;;w; 11 bijlffi • ''1"" !HfC, 
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seguem existindo e, se for o caso, terão de se adequar às novas interpretações ou orientações. 
Necessário. então. que seja previsto regime iurídíco de transição que lhes dê tempo e 
meios para que realizem a conformação. segunào parâmetros de razogbiffdatfe e 
proporcionalidade, ta i qual tem se dado em matéria de modulação de efeitos nas declarações 
de inconstitucionalidade e, mais recentemente, com mera modificação de posição dominante do 
Supremo Tribunal Federal- STF. Mudanças de interpretação não podem Ioucor sítyoeões 
anteriores em regime de incerteza. Orientar a transição é dever básico de quem cria nova 
regulação a respeito de qualquer assunto." (grifes nossos) 

93. O art. 24 da LINDB, por sua vez, passou a estabelecer que "a revisão. nas esferas 

administrativa. controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato. gjuste, processo ou 

norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientacões 

gerais da época. sendo vedado que. com base em mudança posterior de orientação aeral. se 

declarem inválidas situações plenamente constituídas'' (grifos nossos). 

94. Complementando o caput, o parágrafo único do art 24 explica que "consideram-se orientações 

gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em 

jurisprudência judicial ou administrat iva majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa 

reiterada e de amplo conhedmento público". 

95. A respeito do dispositivo acima referido, Maria Helena Diniz explica que: 

"Conforme a norma de direito intertemporal tempus regit actum, há o dever de, nq Of!ólise de 
caso concreto. considerar as oríentacões gerais vigentes na época em que houve ~Ha 
ocorrência, para preservar a relacão jurídica existente antes da mudonco da norma. 
Vedada está a aplicação retroativa da novel interpretação da validade do ato, contrato, ajuste, 
processo ou norma administrativa, por haver ofensa à segurança jurídica e à estabi!íáade dcs 
relações jurídicas já consolidadas. Este dispositivo fortalece a írretrootivídade do direito. 
resguardando situação constituída de boa fé de conformidade com a lei vigente na 
~."42 (grifos nossos) 

96. Em entrevista recentemente concedida ao site especializado Jota, Floriano de A..zevedo 

Marques, um dos redatores do anteprojeto da Lei n2 13.655/2018 e diretor da Faculdade de J ireito 

da Universidade de São Paulo, quando perguntado se "esse artigo 24 pode ser utilizado em OIITTOS 

tribunais judiciais ou administrativos", foi enfático ao responder que "a LINDB é aplícada, àiariame."!. te, 

pelo juiz. Se alguém achar que existe algum órgão que é imune à aplicação das Leis de Introdução, este 

~z DINIZ, Mar ia Helena. Revista Argumenturn, v. 19, n2. 2, pp. 305·318, Mai.-Ago. 2018. 
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alguém está dizendo que algum órgão está imune à aplicação das regras do Direito. Efetivamente, não 

consigo ver lastro constitucional para se defender isto"43. 

97. Para além da observância obrigatória da LINDB no âmbito de processos de qualquer natureza, 

deve-se ter em conta também que, no âmbito especificamente dos processos ado:nistrativos de 

natureza sancionadora/disciplinar, devem ser igualmente observados os princípios gerais de direito 

penal, bem como os princípios constitucionais consagrados em nosso ordenamento44. 

98. O efeito prático dessa constatação é que, caso as novas regras a serem editadas pela 3olsa 

acerca da realização de negócios diretos intencionais e utilização da carteira própria da corretora na 

contra parte de seus clientes venham a ser mais benéficas para os DEPENDENTES em algun:a medida, 

deverão elas ser aplicadas retroativamente para beneficia-los no presente processo. Caso, por outro 

lado, tais normas venham a impor restrições ou regras que de alguma forma tornem a situação dos 

DEFENDENTES mais gravosa, não poderão elas ser retroativamente aplicadas. 

99. É o que prevê não só o art 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei venal 

não retroagirá, salvo para beneficiar o réu", como também o parágrafo único do art. 22 do C()dJgo 

Penal, que estabelece que "[a] lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos 

fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado''. 

100. A CVM já teve a oportunidade de se manifestar a respeito da questão em diversas 

oportunidades, valendo-se conferir, por todos, o voto proferido por um dos membros deste Conselho 

de Supervisão, Wladimir Castelo Branco, à época em que ocupava o cargo de diretor da referiàa 

autarquia45: 

"Não é supérfluo mencionar que, à época da ocorrêncja dos fatos aqui apurados, a Lei n2 

9.873/ 99 ainda não estava em vigor. Tal lei resultou da conversão da Medida Provisória 1º 

1.858-17, em face de sua aprovação, pelo Congresso Nacional. A Medida Provisória que viria a 
se converterem lei fora editada, em sua primeira versão, em 1997, modificando o Art . 33 da Lei 
nº 6.385/76, que instituía o prazo prescricional de oito anos para as infrações às normas leg is 
de incumbência da CVM. E, por sua vez, a disposição prescricional de oito anos surg ira, dando 
nova redação à Lei nº 6.385 em sua versão original. 

43 Disponível em lulr:oç;/ IY.'\iW lqJ.,Info/tnbLttos...,-eypr, ;:.Lu:. l!uLurH>' nrth-•Jgrj1nc i'tr "\li$ rgn-1lr<I"J.i.?ll . 
44 EIZIRIK. Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HERIQUES, Marcus de Freitas. Mercados de Capitais - r~gime 
jurídico. Rio de janeiro: Renovar, 2008. pg. 270-271. 
45 PAS CVM n!! 20/98, julgado em 24.05.2001. No mesmo sentido, confira-se. ainda, o (i) IA CVM n 2 05/ 98, julgz.do em 
16.11.2000; (i i) IA CVM n2 12/97, julgado em 07.12.2000; (iii) PAS CVM n2 12/ 03, julgado em 23.11.2004; (iv) PAS CVM n~ 
2012/ 1730, julgado em 19.05.2015; (v) PAS CVM na 2013/ 11113, julgado em 11.08.20 15; e (vi) PAS CVM :;0 11/2013, 
julgado em 30.01.2018. 
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Anteriormente a junho de 1997, porém, não havia nenhuma lei que determinasse qualquer prazo 
prescricional para irregularidades na órbita de atuação da CVM. Por conseqüência, a regra era 

a imprescritibilidade, já que a prescrição é de ser, necessariamente, determinada em lei, ,;ão 

sendo pennitido ao administrador abrir mão de seu poder-dever punitivo. 

Diante do silêncio legal, que permaneceu até junho de 1997, impllcqndo a 
imprescriâbilidade até então, tem-se que todas as alterações que se lhe sucederam foram 
benéficas aos indiciados. tanto a primeira, que introduziu o prazo de oito anos. quonro a 
atual, que fixa esse mesmo prazo em cinco. Embora os atos tenham sido praticadas sob a 
ég_;de da lei anterior, certamente se aplicam a este caso concreto as disposições da lei 
atual, em face do princípio da retroatividade benigna." (grifos nossos) 

101. Assim, diante dos princípios constitucionais e das normas de direito penal que regem os 

processos administrativos disciplinares desta BSM, e, ainda, diante do consolidado entendimento da 

CVM e do STJ46 acerca do assunto, a decisão deste Conselho de Supervisão que vier a ser proferida no 

âmbito do presente processo deverá observar o princípio da retroatividade da lei mais b-enéfica,. de 

modo que os efeitos da norma que vier a ser editada pela B3 acerca das questões aqui d!scutídas 

retroajam naquilo que foram mais benéficas aos DEFENDENTES. 

102. Ocorre, porém, que, até o presente momento, não se sabe ao certo quando a nova non-:ta em 

questão será editada pela B3, o que traz ao caso um grande componente de insegurança jurdic::: por 

um lado, é sabido que existem regras em vias de serem editada para regular exatamente o que se 

discute no presente processo, que pode vir a ter seu desfecho significativamente alterado a depender 

do teor dessas regras. Por outro, os DEFENDENTES podem vir a ser julgados antes que essas regras 

sejam divulgadas. 

103. Assim, de modo a garantir que os DEFENDENTES tenham seus direitos constitucionais e 

processuais assegurados em sua inteireza, pede-se que o julgamento do presente processo seja 

postergado até que a norma atualmente sob elaboração pela B3 seja definitivamente publicada. 

Alternativamente, pede-se que o julgamento seja adiado até que, ao menos, a minuta da nova nonna 

seja submetida aos demais participantes do mercado por meio de audiência pública, permitindo, 

assim, que os DEFENDENTES tenham conhecimento de sua versão preliminar. 

• 6 Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados paradigmâticos: (i) STJ, REsp 1153083/MT, ReL Ministro S?rgio Kukina, 
ReL p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, 1~ Turma, j. em 06.11.2014, publicado em 19.11.2014, e (li) Sn, Recurso 
Especial n!l1.605.661/MG, Min. Rei. Benedito Gonçalves, 1 >~ Turma, j. em 20.05.2017. 
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104. Ainda que se decida por não sobrestar o presente processo, a perspectiva de regulamentação 

a que aqui se refere é também causa suficiente, como ressaltado no Parecer Tiindade e nas diversas 

razões de defesa, para que haja a absolvição dos DEFENDENTES. 

***** 

105. Por todo o acima exposto, bem como por tudo quanto consta dos autos, os DEFENUENTES (i) 

solicitam que o julgamento do presente processo seja adiado até que a nova nonna acima referida 

atualmente sob elaboração pela 83 seja publicada; ou (ii) em homenagem ao princípio da 

eventualidade, requerem que esta E. Turma do Conselho de Supervisão da BSM faça justiça, 

absolvendo os DEFENDENTES das acusações contra eles formuladas no âmbito do PAD BSM r_.!l 

12/2016. 
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