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REALIZADA EM 13.12.2018 

1- DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 13 de dezembro de 2018, às 14h00, na sede da 

BSM Supervisão de Mercados - BSM, na Rua XV de novembro, n° 275, 10° andar, nesta 

cidade de São Paulo - SP. 

11 - ORDEM DO DIA: Sessão de Julgamento do Processo Administrativo n° 12/2016, 

distribuído, por sorteio, à Turma do Conselho de Supervisão, composta pelos Conselheiros 

Henrique de Rezende Vergara (Relator), Maria Cecília Rossi e Aline de Menezes Santos. 

111 - PRESENÇAS: Conselheiros Henrique de Rezende Vergara (Relator), Maria Cecí lia Rossi 

e Aline de Menezes Santos. Diretor de Autorregulação da BSM, Marcos José Rodrigues 

Torres. Superintendente de Acompanhamento de Mercado da BSM, Julio Cesar Cuter e 

analista de Acompanhamento de Mercado Priscila Shizue Baba. Superintendente Jurídico da 

BSM, Luiz Felipe Amaral Calabró. Gerentes Jurídicos da BSM, Maurício Jayme e Silva, Marta 

Macchione Ferreira e Mariana Arantes Fonseca. Advogados da BSM, Sabrina Zapparoli 

Gonçalves de Carvalho e Fernando de Andrade Mota. Secretária do Conselho de Supervisão, 

Taisa Sani. Presentes o defendente Guilherme Dias Fernandes Benchimol e os advogados 

dos Defendentes Julian Fonseca Pena Chediak e Luis Felipe Gonçalves Cordeiro, 

acompanhados por Thiago Simões Maffra, Carlos Ferreira, Fabrício Almeida, Lucas 

Rabechine Amaral e Julia Duarte. 

IV- RELATOR: Henrique de Rezende Vergara, designado por sorteio em 28 de agosto de 

2018. 

V - SESSÃO DE JULGAMENTO: Aberta a sessão de julgamento, de cuja realização os 

Defendentes foram regularmente intimados, o Relator, Conselheiro Henrique de Rezende 

Vergara, informou os procedimentos a serem adotados. Em seguida, foi dada a palavra aos 

Defendentes, os quais dispensaram a leitura do relatório, oportunamente enviado aos demais 

membros da Turma e aos Defendentes. C)}' . 6:\ 
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O Defendente Guilherme Dias Fernandes Benchimol ("Guilherme") falou de sua história 

profissional, que começou como agente autônomo em 2001, em Porto Alegre, com o objetivo 

de construir empresa que ajudasse pessoas. Foi com esse propósito que a XP Investimentos 

("XP") se desenvolveu ao longo dos anos. Guilherme afirmou que sua única meta como CEO 

da XP é prover um serviço de qualidade, o que tem feito a XP expandir sua base de clientes. 

Nunca teria sido acusado de lesar clientes, pois tal conduta seria contrária ao seu legado à 

frente da XP. Guilherme ressaltou que chegou a considerar a celebração de termo de 

compromisso com a BSM, mas concluiu que não desejava esse desfecho para o processo, 

por estar convicto de que não infringiu qualquer norma, uma vez que o modelo de negócios 

que é objeto da acusação teria proporcionado benefícios a milhares de clientes, trazendo 

ganhos superiores a R$ 20 milhões para os clientes da XP e prejuízos de apenas R$ 30 mil. 

Entende que o que faz é positivo para o mercado como um todo pois, além de beneficiar os 

clientes da XP, resulta na redução de spreacls e da taxa de corretagem. Guilherme afirmou 

também que o modelo de negócio objeto do processo seria fruto de sua capacidade de inovar, 

e que eventual punição representaria um desincentivo à inovação. Por fim, pediu que o 

processo seja encerrado sem condenação. 

O advogado Julian Fonseca Pena Chediak ("Chediak") afirmou que, sob o ponto de vista da 

defesa técnica, já teve oportunidade de apresentar todos os argumentos, não sendo 

necessário reproduzi-los nesse ensejo. Chediak afirmou ser favorável à celebração de Termo 

de Compromisso por uma questão institucional, po is um acordo config uraria um ato de 

respeito da maior corretora do país para com a BSM, desde que não fosse necessário 

interromper o produto. Na medida em que não havia essa possibilidade, tem confiança na 

qualidade do julgamento a ser proferido pela BSM, que será equilibrado e justo. Chediak 

afirmou que existem muitos interesses envolvidos no julgamento, destacando que o produto 

objeto da acusação é admitido em todos os ordenamentos do mundo em que há competição 

entre bolsas. A 83 já teria reconhecido a importância e valor do produto, ao se dispor a 

regulamentá-lo e implementá-lo no mercado. Para todos que conhecem o caso, parecia 

evidente que não houve, por parte da XP, qualquer tipo de dolo em prejudicar cliente, nem 

que a corretora houvesse assumido esse risco, levando-se em consideração os R$ 18 milhões 

em ganhos para os clientes da XP versus os R$ 36 mil de perdas. Chediak alegou que, mesmo 

levando em cons ideração as operações que não teriam sido realizadas pelos clientes 

{/}---
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supostamente preteridos, não haveria dano efetivo ao mercado, tratando-se de valor irrisório 

em vista do benefício trazido pelo produto. Chediak questionou a utilidade de um processo 

que quer afastar um produto que gera 568 vezes mais benefício do que o dano hipotético, 

baseado na discussão sobre preterimento que, em seu entendimento, seria absolutamente 

ultrapassada. Em outros países, a preterição não seria um tema em discussão, dando-se 

ênfase tão somente ao best execution. Além disso, o produto geraria outros benefícios ao 

mercado, como o aumento da liquidez. Chediak frisa que a acusação se baseia em normas 

gerais e tipos abertos, quando existem questões muito específicas que, em consonância com 

o parecer de Marcelo Trindade, não poderiam ser objeto de uma acusação, mas, sim, de uma 

discussão regulatória, que deveria resultar na edição de uma norma para regulamentar o 

produto. Chediak também faz referência ao parecer de Marcos Barbosa, segundo o qual a 

causa de eventual preterimento seria o próprio sistema de negociação administrado pela 83, 

que ocasionaria a latência verificada entre as ordens geradas pelo algoritmo util izado pela 

Defendente e o reg istro das operações correspondentes. 

Chediak, por fim, afirma que não há caracterização de prática não equitativa, por ausência de 

elemento objetivo do tipo, na medida em que os clientes preteridos do livro (no conceito de 

preterição utilizado pela área técnica da BSM), por definição, não são parte da operação. 

O Relator passou a palavra à Diretoria de autorregulação da BSM. 

O Diretor de Autorregulação afirmou que houve dolo eventual, pois a Defendente assumiu o 

risco de preterir, a partir do momento em que foi notificada do entendimento da área técnica 

da BSM, em setembro de 2015, de que a estratégia adotada pela Corretora resultava no não 

atendimento de ofertas de seus clientes com prioridade de execução no livro. Após a 

celebração de Termo de Compromisso e findo o período de atuação cega do produto, os 

Defendentes continuaram a operar na contraparte de clientes, mesmo cientes de que estavam 

preterindo clientes com prioridade de execução no sistema de negociação administrado pela 

83. A latência entre o OMS e o sistema da 83 não isenta a responsabilidade dos Defendentes, 

pois era claramente possível aos Defendentes anal isar as operações realizadas no dia 

anterior e identificar a preterição ocorrida. A despeito disso, os Defendentes decidiram 

prosseguir com a conduta. 
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O valor de prejuízo não é tão somente a execução posterior, que monta a R$ 30 mil. A decisão 

de não interromper o produto demonstra a prevalência do interesse da Corretora em 

detrimento do interesse dos clientes preteridos no sistema de negociação da 83. Foi 

produzido um relatório a pedido do Relator onde se demonstra que as operações com 

preterição geraram, além do ganho de R$ 73 mil para a Defendente no período de 15/08/2016 

a 31/08/2016 (fls. 1016), também o ganho de R$ 7.525.702,43 no período de 01/09/2016 a 

29/06/2018 (fls. 1292), atualizado até hoje, em torno de R$ 9 milhões. Entende a acusação 

que o valor do ganho da Defendente com operações que preteriram seus clientes é relevante 

para dosimetria, em caso de condenação. Com relação à alegação de que não haveria dano 

objetivo ao mercado, o Diretor de Autorregulação sustentou que quando a CVM, por meio da 

Instrução CVM n° 8, tutela determinados princípios e veda certas condutas, sendo certo que 

a integridade do mercado pressupõe a não ocorrência dessas condutas. A materialização de 

conflito de interesses entre a Corretora e seus clientes (gerando ganhos de mais de R$ 7 

milhões) implica danos ao mercado e ao investidor. A existência de ganhos para os clientes 

com o produto não é objeto da Acusação. Com relação ao argumento da defesa, de que a 

acusação se baseia em princípios de ordem geral, informou que a acusação se baseia em 

normas fundamentais da regulação, sendo elas o dever de evitar a materialização de conflito 

de interesses e a proibição de preterição. O dever fiduciàrio que a corretora tem com seus 

clientes não se esgota com a colocação da ordem no livro, mas com a execução, ou o 

cancelamento, da ordem. 

O Relator devolveu a palavra aos Defendentes. 

Chediak questionou o argumento da acusação de que, para avaliar a conduta do 

intermediário, seria irrelevante o benefício trazido ao cliente. Afirmou que o cliente assina um 

contrato em que reconhece a possibi lidade de a Corretora interferir na operação e disto causar 

preterimento. Além disso, nunca houve reclamação e o número de clientes da Corretora 

aumentou. Mencionou que o conflito de interesses é presente em todo o mercado, que não é 

proibido, mas que seria preciso "botar luz" em cima, deixando claro aos clientes a presença 

do conflito. A XP jà deu ampla transparência para os clientes, que continuam a operar na 

Corretora por vontade própria. 
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A Conselheira Aline de Menezes Santos questionou os Defendentes sobre a "mortalidade" 

dos clientes que, no prazo médio de 1 ano e meio, deixam o mercado em razão de ter más 

experiências. 

Carlos Ferreira afirmou que a discussão em relação á mortalidade teria ocorrido com o Sr. 

André Pássaro. da CVM, e que não teria sido possível comprovar estatisticamente o fato. 

Afirmou que clientes de outras corretoras não teriam o benefício que têm na XP, e que seria 

preciso sempre olhar a composição da carteira, pois a mortalidade poderia ser apenas do 

patrimônio alocado para investimento de alto risco, podendo o cliente possuir também 

investimentos em renda fixa . 

Lucas Rabechine Amaral alegou que existe taxa normal de mortalidade dos clientes, pois ao 

longo da vida em varejo, e o estudo discutido com a CVM não teria sido robusto o suficiente, 

pois não teria sido feito teste para saber se havia significância estatística. 

Julia Duarte alegou que o estudo discutido com a CVM era relativo ao day trade em geral, não 

se limitando ao produto objeto da acusação. 

Guilherme alegou que a XP não possui política de incentivo para cliente operar em produtos 

objeto do processo administrativo disciplinar. 

Chediak observou que a XP começou como empresa de educação. não tendo atuação 

comercial direta e objetiva para "empurrar cliente a operar com esse produto". 

Carlos Ferreira afirmou que a XP tem 68% de market sl1are em mini contratos, em que houve 

crescimento de 3000% desde que começou o produto que é objeto da acusação. O cliente, 

por buscar liquidez, estaria migrando para operar esse ativo. Comentou que logo que foi 

encerrado o processo do primeiro algoritmo, que era cego, começaram extensas discussões 

de como regular o produto. No início apresentaram a ideia para a bolsa, a qual foi negada. O 

mecanismo foi aprimorado e a latência atual é de 2 milisegundos e estão trabalhando para 

que esta continue baixando. Diminuir latência, olhar o livro e aprimorar o produto mostraria a 

boa-fé de não ter a intenção de dar continuidade ao preterimento. (Í:) 

~ 
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Chediak esclareceu que havia sido informado que determinadas medidas poderiam, a juízo 

do Conselho de Supervisão, serem consideradas como evidência de atuação de boa-fé. O 

valor de referência jamais poderia ser o ganho da Corretora, porque o ganho da Corretora 

não se dá exclusivamente por causa do produto. A Corretora poderia fazer a operação de 

outro modo. Ademais, a Corretora tem um ganho em relação às operações que realiza na 

contraparte de seus clientes, que não está relacionado à preterição. Frisou que não havia 

precedente de atuação, com base em confl ito de interesses, em que se considere o ganho 

tota l para dosimetria da pena. Alegou, ainda, que se trata de suposta perda de R$ 32 mil para 

investidores, em produto que movimentou bilhões desde sua implementação, fazendo 

referência ainda aos precedentes em que o Colegiado da CVM absolveu acusados em seus 

processos sancionadores com base no princípio da bagatela. 

A Conselheira Aline de Menezes Santos questionou os Defendentes com relação à 

transparência do produto, mencionou que teria sido informada de que o desenvolvimento do 

produto teria iniciado com um participante que queria comprar arder flow. Citou que países 

estrangeiros, como a Inglaterra, exigem ampla publ icidade e transparência com o cliente e 

não aceitam transações desse tipo ("payment for arder flow' ), diferentemente do que afirma a 

defesa ao qualificar as discussões havidas neste processo como superadas em outros países. 

e ao dizer que todos permitem esse tipo de produto. 

Carlos Ferreira disse que a página com informações a respeito do produto está pronta para 

ser divulgada no site da XP, onde estão explicitados os riscos aos clientes. 

Chediak disse que não aconselharia seu cliente a divulgar riscos de um produto que gera R$ 

18 milhões de ganho contra R$ 32 mil de perda. Sobre o dolo, citou o parecer de Marcos 

Pinto, no sentido de que o comportamento da XP demonstraria boa-fé, empreendendo esforço 

constante de que o produto seja o mais perfeito possível, e os clientes que teriam mais 

prejuízo em razão da latência da bolsa. 

O Diretor de Autorregulação leu o parágrafo 185 do Termo de Acusação, à fi. 75 do processo, 

que menciona que o risco assumido caracteriza o dolo eventual. Com relação à alegação de 

que não haveria preterição de quem não é parte da operação, informou haver precedentes no 

sentido de que beneficiário e prejudicado não são necessariamente partes na mesma 
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operação. Em relação à alegação de que não se poderia saber da proibição ("erro de 

proibição"), afirmou que não se encontram presentes no caso as circunstâncias que admitiram 

seu acolhimento em outras hipóteses, tais como a ampla adoção da pràtica pelo mercado (no 

presente caso, foi elaborado estudo específico que demonstrou que apenas a Defendente 

adota essa pràtica) ; a ausência de erro de boa-fé, tendo em vista que a preterição continua 

até hoje, mesmo após a instauração do processo administrativo disciplinar, e o fato de que 

não houve orientação de autoridade que induzisse os Defendentes a considerarem leg ítima a 

pràtica. 

Chediak alegou que, em razão de o Diretor de Autorregulação ter feito referência a decisões 

da CVM que não constavam nos autos, sentia-se compelido a apresentar documento 

elaborado pela 83 também não anexado aos autos, que mostra, em números atuais, o 

desempenho do produto da XP. Afirmou, ainda, que opinião da àrea técnica não é decisão 

vincu lante. 

Em continuidade, os Conselheiros, sem a presença dos demais, consideraram e discutiram 

os fatos. 

Encerrados os debates, na presença de todos, o Relator informou que apresentaria os 

principais pontos de seu voto, que depois seria detalhado por escrito . 

O Relator informou ver com muito orgulho o trabalho de autorregulação da BSM e sua missão 

de orientar os participantes de mercado, sempre no sentido das melhores pràticas. Afirmou 

ter muita honra em ter ao seu lado as Conselheiras Maria Cecília e Aline, esta última enquanto 

na CVM trabalhou na elaboração da Instrução CVM n° 461 , que trouxe para a autorregulação 

um desenho institucional de governança que lhe permite cumprir seu papel com isenção. 

O Relator destacou que o tema central objeto do julgamento é conflito de interesses. A 

autorregulação existe hoje porque se separou o interesse comercial de uma bolsa, que passou 

a buscar um fim lucrativo, da função de autorregulação, que é assegurar que a busca do lucro 

se dê de forma sustentàvel. As decisões da BSM conferem credibilidade ao mercado e, sendo 

uma associação sem fins lucrativos, não possui motivo ulterior que não o bom funcionamento 

do mercado. 
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Afirmou que sua posição de julgador não é fáci l, mas estavam ali presentes porque havia 

visões inconciliáveis acerca do que é certo. A BSM, além de entidade sancionadora, possui 

outras vertentes, que são a persuasão, educação, diálogo e a busca pela orientação. Tem 

sido rotina da área técnica dar oportunidade de manifestação antes da acusação. 

O Relator enfatizou que o julgamento a ser proferido envolve apenas aspecto específico do 

caso, não se projetando sobre o histórico de atuação ou a importância da XP. Objetivamente, 

entende que o produto implica um grau de preterição dos clientes da XP. O Relator afirmou 

que o seu entendimento é baseado em fatos objetivos e números, sem querer desmerecer ou 

deixar de reconhecer os méritos do produto, tal qual o aumento de liquidez, que não são objeto 

da acusação. Eventuais benefícios da inovação esbarram no princípio que é pedra angular do 

mercado: a primazia do interesse do cliente, prevista no parágrafo único do art. 30 da 

Instrução CVM n° 505. Se estivessem apenas considerando o valor de R$ 30 mil, concordaria 

e optaria, imediatamente, pela absolvição dos Defendentes, mas tal afirmação não se 

sustenta, especialmente ao considerar os números presentes no parecer produzido pela 

Superintendência de Acompanhamento ao Mercado da BSM, indicando que o produto é 

indiferente em 37% dos casos e, em 1.152. 7 49 casos o cliente é executado por preço menor, 

não é executado ou é executado mais tarde, sendo que as operações com preterição de 

clientes geraram ganhos de mais de R$ 7 milhões para a Corretora. O Relator afirmou que a 

inovação e os avanços que a Corretora colocou em prática não podem desconsiderar o 

princípio básico fundamenta l da primazia do interesse do cliente. 

O Relator, então, decidiu condenar a Corretora por materialização de conflito de interesses. 

Observou ser incabível a acusação pela Instrução CVM n° 8, pois na sua visão existia conflito 

aparente de normas, que se resolveria pela aplicação do princípio da especialidade, 

prevalecendo a regra mais específica de conflito de interesses, de modo que vota pela 

desclassificação da infração pela Instrução CVM n° 8. 

Com relação a controles internos, entende que tudo no processo demonstra controles internos 

adequados para refletir a verdade na ótica da Corretora. O problema não é de controles 

internos, mas de convicção equivocada de que o produto não materializava conflito de 
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interesses. Vota, portanto, pela absolvição da acusação de infração ao art. 31, parágrafo 

único, I da Instrução CVM n° 505. 

No que se refere ao Defendente Guilherme, o Relator ressaltou que este, como diretor 

responsável na forma do art. 4° Instrução CVM n° 505, tem a função de fazer cumprir os 

princípios angulares do mercado, mas continuou o produto mesmo sabendo da preterição que 

ele provocava e falhou quando não considerou os 1.152. 7 49 casos em que houve preterição. 

Vota pela condenação em relação à atuação em conflito de interesses e, pelos mesmos 

argumentos anteriormente expostos, pela absolvição em relação à acusação de falha nos 

controles internos. 

Sobre a acusação em face de Julio, que é diretor de controles internos da XP, o Relator 

mencionou que Julio deveria ter avaliado o resultado do produto, levantado a discussão, 

apontando no relatório, ainda que fosse para concluir que não há ilicitude na prática. O dever 

de um diretor de compliance vai além da visão da verdade que a administração tem. Mas a 

acusação, no curso do processo, não trouxe nenhuma evidência de que ele tenha falhado 

nesse mister e, por isso, vota pela absolvição. 

Vota pela absolvição do operador Felipe, pois entende que o produto foi desenhado e 

implementado pela pessoa jurídica da Corretora; o operador não tinha o dever, como o de um 

diretor estatutário, de se colocar contra o empregador, em linha com o que a defesa expôs na 

distribuição de memoriais. 

A penalidade que entende aplicável no caso é exatamente aquela que consta no 

condicionamento para eventual celebração de Termo de Compromisso feito pelo Conselho de 

Supervisão, de 1 ,5 vezes o ganho com preterição, entendido como abrangendo aqueles casos 

em que os clientes tiveram suas ordens não executadas, executadas com atraso, ou com 

preço pior, até a data em que for cessada a prática ou o trânsito em julgado, o que ocorrer 

primeiro. 

Vota pela aplicação da pena de multa de R$ 500 mil para Guilherme, cons iderando a 

magnitude dos valores envolvidos (especialmente mais de R$ 7 milhões ganhos em 
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operações com preterição) e, também, a continuidade da prática, mesmo após notificação da 

8SM. 

A Conselheira Maria Cecília Rossi acompanhou integralmente o Relator. 

A Conselheira Aline de Menezes Santos informou que apresentaria detalhamento em voto 

escrito, e que endossava as palavras do Relator, votando com ele com relação às absolvições. 

Entretanto, não concorda com as condenações e vota pela absolvição, porque julga, por 

convicção, que a Corretora incorreu em erro de proibição, considerando que a 83, que 

elaborou a regra do negócio direto intencional , ainda que com outra finalidade, não proibiu o 

seu uso para o fim empregado pela XP. Observou que discorda de vários pontos levantados 

pelos Defendentes, como a afirmação de que quem está causando a preterição é a 83; de 

que a prática é comum em países onde não há competição entre bolsas; imputar o problema 

à latência entre a transferência de dados e em relação à afirmação contida no parecer do 

Marcelo Trindade, com todo o respeito que tem por ele, de que os tipos utilizados pela 

acusação são amplos demais, como "conflito de interesses". Entende que nada é tão próximo 

do tema do conflito de interesses quanto o uso de carteira própria. Incomoda-lhe, também, a 

falta de transparência para com o cliente. Ainda assim, não consegue se convencer, com base 

no quadro normativo agora vigente, o qual a própria 83 teria tido condição de rever 

previamente, que o uso do produto deva ser punido com uma condenação. 

VI - ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a 

tratar, lavrou-se esta ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos Conselheiros 

membros da Turma. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2018. 

~7.-c_rz_:__ 
Maria Cecí lia Rossi 

Conselheira 
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ACUSADOS: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., GUILHERME DIAS F ERNANDES 

BENCHIMOL, JULIO CÁPUA R AMOS DA SILVA E F ELIPE T RINDADE 

VOTO 

I. INTRODUÇÃO 

1. O presente Processo Administrativo fo i 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 11 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 "client facilitation" ("Mecanismo") e os resultados da atuação deste 

Mecanismo, que teria caracterizado práticas não equitativas nos mercados 

administrados pela B3 S.A.- Brasil , Bolsa , Balcão ("B3") e situações de conflito de 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275 s• andar 
01013-001-SãoPaulo SP 
Tel. (11) 2565·4000- Fax ( 11) 2565·7014 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016 

Defendentes: XP Investimentos CCTVM S.A. , Guilherme Dias Fernandes Benchimol, 
Julio Cápua Ramos da Silva e Felipe Trindade 

Julgamento Turma- Voto do relator- Fls. 2 de 17 

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: 

a. o cliente envia ordem para o sistema de gerenciamento de ordens 

da Corretora via DMA; 

b. um algoritmo verifica se tal ordem resu ltaria 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; 

c. 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")1 como contraparte dessa ordem, 

registrando negócio direto intencional na B3 ("Negócio Direto 

Intencional") e 

d. caso contrário, a ordem é direcionada para o no livro de ofertas da 

B3 ("Livro") para execução como ordem DMA. 

4. 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"). 

1 Conforme apurado no Parecer SAM n° 166/2018: 
- No período de 01.09.2016 a 31.07.2017 o Mecanismo continuou atuando por meio da Carteira 
Própria; 
- 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 
-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 cl ientes 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. 
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5. 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. 

6. As acusações formuladas pelo Diretor de Autorregulação, assim como os 

argumentos de defesa apresentados pelos Defendentes , encontram-se 

reproduzidos, de forma resumida, no Relatório por mim elaborado e encaminhado 

aos acusados previamente à realização da sessão de julgamento. 

7. Tendo sopesado os argumentos de defesa apresentados pelos Defendentes, 

inclusive os argumentos apresentados oralmente durante a sessão de julgamento, 

passo à análise da imputação constante no Termo de Acusação. 

11. MÉRITO 

8. O presente processo permite ressaltar o importante trabalho de 

autorregulação desempenhado pela BSM e sua missão de jogar luz e orientar os 

participantes de mercado, sempre no sentido das melhores práticas. 

9. A Instrução CVM n° 461 trouxe para a autorregulação um desenho 

institucional de governança que lhe permite cumprir seu papel com isenção. 

1 O. A autorregulação existe hoje porque se separou o interesse comercial de uma 

bolsa , que passou a buscar um fim lucrativo, da função de autorregulação, que é 

assegurar que a busca do lucro se dê de forma autossustentável, como consignou 

a CVM no Edital de Audiência Pública n° 06/2007: 

"Nesse sentido, discute-se se os interesses comerciais da 

entidade desmutualizada, e a finalidade lucrativa que passa a 

orientar suas atividades, ameaçariam o atendimento das 

funções públicas que exercem no tocante ao funcionamento 
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justo e regular dos mercados que estão sob sua 

responsabilidade. Questiona-se, igualmente, o risco de que 

sejam adotadas políticas no nível da auto-regulação 

orientadas pelo interesse comercial de curto prazo, mas que 

se mostrem ineficientes do ponto de vista da garantia da 

integridade do mercado, podendo redundar no longo prazo em 

ameaça à própria sustentabilidade do negócio da bolsa." 

11 . É bem verdade que a existência de conflitos decorrentes da desmutualização 

não significa que não houvesse outros conflitos antes desta transformação, como 

também menciona o Edital de Audiência Pública n° 06/2007: 

"Tudo o que foi dito sobre a desmutualização e seus impactos 

não quer dizer que os mercados organizados como estruturas 

mutualizadas, em que apenas membros detentores de 

participação patrimonial podem negociar, sejam isentos de 

conflitos. Eles existem e têm sido objeto de preocupação por 

parte dos reguladores ao longo da história das bolsas. O 

principal problema que se apresenta diz respeito justamente à 

qualidade da auto-regulação, na medida em que é exercida 

por administradores da entidade cujos proprietários são os 

próprios intermediários a serem supervisionados. Uma 

estrutura de supervisão e fiscalização nesse contexto, se não 

contar com 'blindagem' adequada contra pressões, tende a ter 

seu poder de intervenção e sua efetividade muito diminuídos. " 

12. A eficácia da autorregulação está vinculada ao adequado tratamento dos 

conflitos existentes, e a Instrução CVM n° 461 resolveu esta questão de forma a 

meu ver satisfatória, ao prever a necessidade de autonomia funcional de seus (/\ 

órgãos (incluindo mandato fixo do Diretor de Autorregulação e dos membros do ~ 
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Conselho de Supervisão2) e de autonomia na gestão de recursos previstos em 

orçamento próprio, além, naturalmente, do acesso a informações (art. 373). 

13. A separação das funções comerciais e de autorregulação foi mencionada em 

relatório da IOSCO como um dos aspectos chaves dos arranjos de governança para 

a regulação das bolsas de valores: 

"A second key aspect of governance arrangements is the way 

in which the regulatory function fits within an exchange's 

organisational structure. In general , it has been perceived as 

increasingly important that the regulatory function should be 

organised in a way that permits it to operate with as much 

independence as possible from the commercial interests of the 

management and shareholders. "4 

14. A autonomia do autorregular permite, e exige, que os julgamentos sejam 

feitos tendo em vista o interesse do mercado como um todo, ainda que tais 

interesses possam contrariar interesses financeiros imediatos de participantes do 

mercado. Este aspecto possui particular relevância no presente caso, em que a 

prática sob julgamento envolve valores vultosos. 

15. A posição de julgador não é fácil, mas é para isso que os conselheiros da 

BSM estão aqui. Isto também tem a ver com outra vertente da BSM, que é a 

2 Cf. art. 39 da ICVM n° 461 . 
J "Art. 37. O Departamento de Auto-Regulação e o Conselho de Auto-Regulação devem: 
1 - ser funcionalmente autônomos dos órgãos de administração da entidade administradora dos 
mercados que lhes incumba fiscalizar; 
11 - possuir autonomia na gestão dos recursos previstos em orçamento próprio, que deverão ser 
suficientes para a execução das atividades sob sua responsabilidade; e 
111- possuir amplo acesso a registros e outros documentos relacionados às atividades operacionais 
dos mercados que lhes incumba fiscalizar, da entidade de compensação e liqu idação que preste 
esses serviços para os mercados, se for o caso, e das pessoas autorizadas a operar, contando, para 
tanto, com o dever de cooperação do Diretor Geral e mantendo à dispos ição da CVM e do Banco 
Central do Brasil, se for o caso, os relatórios de auditoria rea lizados. " 
4 Regulatory lssues Aris ing from Exchange Evolution, disponivel em 
http://www. iosco. org/1 ibrary /pu bdocs/pdf/1 OSCO PD22 5. pdf. 
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persuasão, educação, diálogo, a busca pela orientação além da atuação 

sancionadora. Tem sido rotina da área técnica dar oportun idade de manifestação 

antes da acusação. O julgamento deste processo decorre da existência de visões 

inconciliáveis acerca do que é certo. 

16. Ressalto, em homenagem às colocações da defesa e do defendente 

presente à sessão de julgamento, que o julgamento é do aspecto específico do 

caso, não da atuação, história ou importância da XP, que não estão em discussão 

no presente processo. 

17. Objetivamente, entendo que o produto implica um grau de preterição dos 

clientes da XP. 

18. Este entendimento é baseado em fatos objetivos e números, sem querer 

desmerecer ou deixar de reconhecer os méritos - aumento de liquidez, lucros, 

benefícios e o fato de que o produto será regulamentado pela bolsa e vem sendo 

acompanhado pela CVM -,mas recordando que um dos desafios da autorregulação 

é justamente superar conflitos que possam existir quando sob julgamento condutas 

que possam ser lucrativas para diversos interessados mas contrárias ao regramento 

do mercado. 

19. Neste caso, tais benefícios do mérito da inovação esbarram no princípio que 

é pedra angular do mercado: a primazia do interesse do cliente, prevista no 

parágrafo único do art. 30 da Instrução CVM n° 505. 

20. Os números levantados pela SAM demonstram isto de forma clara. 

21. O Memorando 5/2018 (fls. 1012/1016) registra que entre 15/08/2016 e 

31/08/2016 o produto gerou lucro de R$ 1,1 milhão para a XP (fls. 1016), e embora 

exista um benefício de R$ 249 mil para clientes (fls. 1014), de acordo com essa~ 

métrica, o produto é indiferente em 86,73% dos casos (fls. 1 013). ~ 
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22. O problema é que, conforme apurado no Memorando 5/2018, em 5.706 casos 

(fi. 1014) a execução de um negócio pelo Mecanismo fez com que outro cliente da 

XP fosse executado por preço menor, não fosse executado ou fosse executado mais 

tarde. 

23. Os números acima claramente não são desprezíveis, ainda mais quando se 

considera que eles dizem respeito ao período de apenas 15 dias. 

24. Conforme apurado no Parecer SAM n° 166/2018, no período de 1/9/2016 a 

29/6/2018, o produto gerou lucro de R$ 117 milhões para a XP (fls. 1313), e embora 

exista um benefício de R$ 18 milhões para clientes (fls. 1289), de acordo com essa 

métrica, o produto é indiferente em 87% dos casos (fls. 1311 ). 

25. O problema é que, conforme apurado no Parecer SAM n° 166/2018, em 

1.152. 7 49 casos (fi. 1312) a execução de um negócio pelo Mecanismo fez com que 

outro cliente da XP fosse executado por preço menor, não fosse executado ou fosse 

executado mais tarde. 

26. Em tais situações verifica-se caso típico de conflito interesses, em que a 

necessidade da XP não pode ser satisfeita sem o sacrifício da necessidade de seus 

clientes, conforme a definição de Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França: 

"Na hipótese de interesses incompatíveis, vale dizer, no caso 

em que a necessidade de um indivíduo com relação a um bem 

não puder se resolver se o sacrifício da necessidade do outro, 

dá-se, então, o conflito intersubjetivo ( ... )". 5 

27. O elevado número de casos em que o cliente foi prejudicado pelo Mecanismo 

afasta o argumento levantado pela defesa de que os prejuízos seriam irrelevantes. 

Não se trata apenas de cogitar do prejuízo de R$ 31 mil (fi. 1291 ), que representa a 

parcela calculável do prejuízo sofrido pelos clientes preteridos, e cuja materialidade 

5 Conflito de interesses nas assembleias de S.A. 2° ed. São Paulo : Malheiros , 20 14, p. 24. 
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poderia ser discutida, é preciso considerar mais de um milhão de negócios em que 

o interesse da Corretora foi posto à frente do interesse de seus clientes. 

28. Os negócios em que o interesse da Corretora foi posto à frente do interesse 

de seus clientes geraram, para a Corretora, no período de 15/08/2016 a 31/08/2016 

ganho de R$ 1,1 milhão para a XP (fls. 1016), e no período de 01/09/2016 a 

29/06/2018 de R$ 7.525.702,43 (fls . 1292). À luz deste resultado tampouco parece 

cabível reputar irrelevante ou imaterial o resultado da preterição de clientes. 

29. A obtenção de lucros pela Corretora em detrimento do melhor interesse do 

cliente caracteriza exemplo típico de conflito de interesses, e já foi mencionada no 

voto proferido pelo então Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, Relator do 

Inquérito Administrativo CVM N° TA- SP2002/0564: 

"29. Contudo, o fato de operações gerarem lucros para a 

Corretora em detrimento do melhor interesse do cliente, como 

no caso em tela, é, por si só, comprovação de atuação 

incondizente com o dever das Corretoras de probidade na 

condução das atividades no melhor interesse de seus clientes 

e na integridade do mercado, evitando, assim, conflitos de 

interesses." 

30. Este é o aspecto essencial do caso, e a combativa defesa não logrou 

descaracterizar ta l infração. 

31 . A Defesa questionou o fato de ter sido considerada pela Acusação a 

configuração do livro de ofertas no momento em que as operações chegam ao 

sistema da Bolsa, e não no momento em que são executadas pelo Mecanismo de 

facilitation . No entanto, o intermediário deve zelar pelo interesse do cliente até a 

execução da operação. 
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32. A alegação de que a CVM teria reconhecido a leg itimidade do Mecanismo, 

quando da reforma da Instrução CVM n° 400/20036 (fi. 357) não se sustenta, porque 

a regra em questão simplesmente reconhece a possibilidade de o intermed iário 

adqu irir valores mobiliários a ped ido do cl iente com o fim de prover liquidez. A 

acusação não questiona a possibilidade de ser feita a aquisição de valores 

mobiliários de cliente de forma geral. O que está em questão é a possibilidade de 

tal aquisição ser feita em detrimento do interesse de outros clientes, e em momento 

- algum a Instrução CVM n° 400/2003 autoriza tal prática. 

33. Outro argumento, de que o Mecanismo funciona com base nas normas da 

própria B3, segundo as quais negócios diretos não concorrem com as demais 

ofertas (fls. 334 e 357/361 ), tampouco socorre os Defendentes: o negócio direto 

intencional deve ser utilizado pelos intermed iários sempre em observância às 

demais normas aplicáveis. 

34. O fato de ser possível concretizar uma operação via direto intencional não 

faz com que tal operação seja automaticamente regular, nem tampouco exime a 

corretora da observância das demais normas aplicáveis. Inúmeras operações 

irregulares podem ser executadas por meio de um negócio direto intencional, e o 

simples fato de não haver norma expressa vedando o uso do direto intencional para 

money pass, front running, insider trading ou, como no presente caso, priorização 

dos interesses da corretora em detrimento do interesse de seus clientes, 

significa que qualquer uma destas práticas seja permitida. 

6 Art. 48, 11 , alínea "h" da Instrução CVM no 400/2003: "Art. 48. A emissora, o ofertante, as Instituições 
Intermediárias, estas últimas desde a contratação, envolvidas em oferta pública de distribuição, 
decid ida 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 divu lgação do Anúncio de 
Encerramento de Distribuição, com valores mobiliários do mesmo emissor e espécie daquele objeto 
da oferta pública, nele referenciados, conversíveis ou permutáveis, ou com valores mobiliários nos 
quais o valor mobiliário objeto da oferta seja conversível ou permutável, salvo nas hipóteses de: ( ... ) 
h) aquisição 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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35. Ainda com relação ao negócio direto intencional, a Defesa alega que (i) a 

BSM teria extrapolado sua competência ao restringir a licitude da real ização de 

negócios diretos intencionais a 7 situações aleatoriamente escolh idas e (ii) se 7 

situações criadas pela BSM fossem consideradas mera interpretação, esta 

interpretação, por ser inédita , não poderia ser aplicada retroativamente. 

36. É preciso recordar que foi a própria Defesa que afirmou que outras corretoras 

executariam negócios iguais aos questionados (fi. 377). Foi com o fim de averiguar 

a procedência desta alegação que foi rea lizado o estudo que identificou 7 situações 

de uso do direto intencional, nenhuma das quais correspondia ao uso do client 

facilitation da XP. 

37. O estudo, contudo, não restringiu o uso do direito intencional nem tampouco 

constitui interpretação, mas mera constatação de práticas adotadas pelos 

participantes do mercado, que foram categorizadas nas situações descritas no 

estudo. 

38. Diante do que foi apurado no estudo, o Termo de Acusação foi aditado para 

excluir uma prática que havia sido originalmente considerada irregular. Este prévio 

reconhecimento da improcedência, antes mesmo do julgamento, foi invocado pela 

defesa, que alegou que o próprio autorregu lador teria manifestado dúvidas quanto 

a diversos aspectos do Mecanismo, a ponto de rever seu entend imento após a 

Acusação. 

39. Não me parece que o reconhecimento, pela Acusação, da procedência 

parcial de um argumento da defesa possa ser considerado dúvida apta a afastar a 

culpabilidade dos Defendentes com re lação ao produto como um todo. Se assim 

fosse, a acusação jamais poderia considerar quaisquer dos argumentos 

apresentados pela defesa, o que contraria a própria dinâmica do processo e o 

princípio do contraditório. 
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40. Esta constatação, por outro lado, é relevante também para o argumento da 

Defesa de que a interpretação legítima, ainda que contrária àquela que possa vir a 

ser posteriormente considerada como correta, não poderia ser punida. 

41. Como dispõe o art. 3° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

"ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". Ainda que em 

tese se pudesse afastar ou mitigar a punição em razão de eventua l erro, como 

preveem os artigos 207 e 21 8 do Código Penal, não vislumbro no presente caso a 

presença dos requisitos que justificariam a apl icação de tais normas. 

42. As situações de erro que eximem de pena os infratores das regras são 

excepcionais, pois a mera alegação de erro ou a alegação de entendimento 

divergente não são suficientes para afastar a responsabilidade. Ocorrem quando 

há, por exemplo, orientações das autoridades que tenham induzido o infrator em 

erro, o que não se verifica no presente caso. 

43. No presente caso, os Defendentes tinham conhecimento de que ao executar 

operações de facilitation com o Mecanismo havia cl ientes preteridos. Ainda que esta 

ciência não tivesse sido obtida de forma autônoma, as interações e os 

7 "Erro sobre elementos do tipo 
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição 
por crime culposo, se previsto em lei. 
Descriminantes putativas 
§ 1°- É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação 
de fato que, se existisse, tornaria a ação legitima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de 
culpa e o fato é punível como crime culposo. 
Erro determinado por terceiro 
§ 2° - Responde pe lo crime o terceiro que determina o erro. 
Erro sobre a pessoa 
§ 3° - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se 
consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vitima, senão as da pessoa contra quem o 
agente queria praticar o crime." 
8 "Erro sobre a ilicitude do fato 
Art. 21 -O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta 
de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 
Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da 
ilicitude do fato, quando llle era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência." 
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questionamentos da área técnica, previamente ao próprio processo, deixaram claro 

este aspecto (vide, por exemplo, a carta 1387/201 8-SAM-DAR-BSM, de 25/09/2015, 

fls. 180/1 85), bem como a existência de irregularidade em tal conduta. 

44. A despeito disso, a XP prosseguiu executando negócios em benefício da 

própria Corretora, ainda que em detrimento dos clientes. 

45. Outro aspecto que se costuma constatar em casos de erro de proibição é a 

atuação de diversos atores em erro, como sucedeu, por exemplo, nos casos em que 

se discutiu a chamada marcação a mercado, julgados pela CVM em 20059 , em que 

diversos fundos de investimentos marcavam títulos na curva do papel, e não a 

mercado. 

46. No presente caso, a despeito da alegação inicia l dos Defendentes de que a 

mesma prática seria adotada por diversas instituições, a área técnica da BSM 

realizou estudo e apurou não ser este o caso. 

47. Cientificada do estudo, a XP manteve sua conduta, mesmo ciente de ser a 

única a adotar o referido procedimento, não sendo possível identificar em seus atos 

erro escusável que a exima de pena. 

48. Não vislumbro, portanto, como se possa alegar haver erro seja quanto ao fato 

essencial (de que clientes eram preteridos), seja quanto ao princípio aplicável (de 

que a corretora não pode priorizar seu interesse em detrimento do interesse do 

cliente). 

49. Reforça esta convicção o fato de que estão em julgamento instituição e 

profissionais de setor específico e regulado, que têm conhecimento dos princípios 

que orientam a regulação do mercado de valores mobiliários e das regras que rJ'\ 
devem seguir. \Ql/ 

9 Por exemplo, o Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2003/6894, julgado em 08/11/2005 
e o Processo Administrativo Sancionador CVM N° RJ2003/12312, julgado em 27/06/2005. 
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50. Do mesmo modo, não posso aceitar o argumento de que haveria no presente 

caso interpretação inédita de cláusula geral. Em primeiro lugar, porque não se trata 

de interpretação inédita, até porque não há como interpretar a regra de conflito da 

Instrução CVM n° 505 de outra forma senão reconhecendo que o intermed iário não 

pode sobrepor seu interesse ao dos clientes. Em segundo lugar, porque o sistema 

prevê normas destinadas a coibir práticas irregulares, e simples atualizações na 

roupagem da prática irregular não implica que sua punição represente interpretação 

inédita. Trata-se, portanto, de uma interpretação uniforme de uma regra ancestra l 

que norteia a atividade de intermediação, que nada revela de novo, pois se restringe 

a reafirmar a primazia do interesse do cliente sobre o interesse do intermediário. 

51. Sobre este ponto, é preciso retomar um ponto exaustivamente abordado pela 

Defesa, relativo à inovação: não se está aqui condenando a inovação, cujos méritos 

são devidamente reconhecidos, mas a concepção de novos modelos de negócios 

calcados na utilização de sistemas eletrônicos não altera a essência da ativ idade 

de intermediação, nem permite que adotem práticas contrárias às normas legais 

que orientam o exercício dessa atividade. 

52. A Defesa afirma, ainda, que a acusação teria considerado que o dolo 

eventual dos Defendentes em preterir clientes teria sido caracterizado na Atuação 

Cega, de modo que a partir do momento em que o Mecanismo passa a não atuar 

de forma cega, o suposto dolo eventual deixaria de existir. 

53. Não identifico, contudo, tal vínculo entre dolo eventual e atuação cega: a 

imputação é de atuar em conflito ao realizar negócios que acarretaram preterição 

de clientes que tinham ordens no livro, e isto continuou ocorrendo após o período 

da Atuação Cega. 

54. A Defesa procura, ainda, descaracterizar o dolo, mesmo eventual, sob o 

argumento de que os envolvidos teriam feito tudo o que estaria ao seu alcance para 

evitar a preterição. Não posso, contudo, acatar tal argumento, porque se não é 
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possível implementar um produto sem que se possa evitar o preterimento dos 

interesses de clientes, o que deve ser preterido é o produto, até que seja 

aperfeiçoado (e o item 175 do Termo de Acusação, às fls. 560, apresentou situações 

em que, no entendimento da àrea técnica da BSM, o Mecanismo poderia ser 

implementado sem conflito ou preterição). 

55. Convém inclusive registrar que o aprimoramento a que me referi està em 

vias de ocorrer. Durante a tramitação do presente processo, o Conselho de 

Supervisão da BSM fo i comunicado em mais de uma ocasião sobre tratativas 

mantidas pela 83 com a CVM, com participação da àrea técnica da BSM, visando a 

edição de regulamentação que permitisse a adoção do produto em questão. Com 

base nos relatos recebidos até então, é possível antever que a regulamentação a 

ser editada pela 83 acarretará a necessária conformação do produto ao normativo 

que hoje está sendo violado pela Corretora, como era de se esperar. 

56. A Defesa recorre ainda, por diversas vezes, ao argumento de que a prática 

seria admitida em outras jurisdições. Este argumento, por si só, não afastaria a 

irregularidade, tendo em vista que o que está em julgamento é a conduta perante o 

direito brasileiro. Não fosse o bastante, tal argumento não é exato, porque os 

Defendentes fazem referência a normas que permitem a atuação da corretora 

negociando, desde que a corretora não tenha acesso ao fluxo de ordens de seus 

clientes (como, por exemplo, no caso da regra da FINRA citada às fls. 362), e não 

é isto o que ocorre com o Mecanismo da XP, em que o acesso privilegiado ao fluxo 

de ordens dos clientes é primordial para o êxito financeiro do produto. 

57. A XP tem o mérito de ter buscado uma maneira de se rentabilizar através de 

algo novo, inovador, em uma indústria que passa por tantos desafios. A inovação e 

os avanços que a Corretora coloca em prática não podem, contudo, ser feitos com 

sacrifício do princípio básico fundamental da primazia do interesse do cliente. 

Porém, toda e qualquer inovação, por mais meritória que seja, deve sempre se 
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conformar aos princípios e normas que regulam a atividade de intermediação, em 

especial o princípio ora referido. 

58. A regra, quando há conflito entre o interesse do cliente e da corretora, é clara: 

o intermediário não pode privilegiar seus próprios interesses. Não foi isso o que 

ocorreu no presente caso, de modo que entendo ter restado caracterizada a 

violação ao art. 30, § único10 , da ICVM 505/11. 

59. A Acusação imputou à Corretora violação, também, à Instrução CVM n° 8. A 

conduta, porém, é apenas uma, e assim entendo que neste caso há conflito 

aparente de normas, que se resolve pela especialidade, prevalecendo, no caso 

concreto, em que há utilização da carteira própria ou de entidades do mesmo grupo, 

a regra mais específica de conflito de interesses, de modo que voto pela 

desclassificação da infração pela Instrução CVM n° 8. 

60. Com relação a controles internos, tudo no processo demonstra controles 

internos adequados para refletir a verdade na ótica da Corretora. Considerando-se, 

á luz de todos os argumentos expostos na Defesa, que a Corretora entende estar 

ag indo corretamente, os controles internos não poderiam refletir realidade diferente 

dessa. Não enxergo, no caso, uma falha imputável à precariedade ou incompletude 

dos controles internos da Corretora que possa configurar infração às normas em 

vigor atinentes à manutenção de controles internos adequados. Por este motivo, 

voto pela absolvição da acusação de infração ao art . 31, parágrafo único, I da 

Instrução CVM n° 505. 

61. Voto pela aplicação à XP de penalidade multa, nos termos do art. 30, §1°, 111 

do Estatuto Social da BSM11 , no montante de 1,5 vez o ganho com preterição, 

lo "Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação 
a seus clientes. 
Parágrafo único. É vedado ao intermediário privileg iar seus próprios interesses ou de pessoas a ele 
vinculadas em detrimento dos interesses de clientes .". 
11 "Art. 30 - As penalidades que podem ser aplicadas pela BSM são: 
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entendido como abrangendo o lucro decorrente das operações que fizeram com que 

clientes tiveram suas ordens não executadas, executadas com atraso ou com preço 

pior, conforme os critérios adotados nas apurações feitas nos Pareceres SAM 

anexados aos autos, até a data em que for cessada a prática ou o trânsito em 

julgado, o que ocorrer primeiro. 

62. O Defendente Guilherme, como diretor responsável na forma do art. 4° 

Instrução CVM n° 505, tem a função de fazer cumprir a regra que impõe a 

priorização do interesse do cl iente. Entendo que ele falhou quando desconsiderou 

os numerosos casos em que o interesse da Corretora foi privilegiado em detrimento 

do interesse dos clientes. Voto, assim, por sua condenação em relação à atuação 

em conflito, e, pelos mesmos argumentos, pela desclassificação da acusação de 

infração à Instrução CVM n° 8 e pela absolvição em relação a controles internos. 

63. Voto pela aplicação da pena de multa de R$ 500 mil a Guilherme, 

considerando a magnitude dos valores envolvidos e também a continuidade. 

64. Julio, na qualidade de diretor de controles internos, deveria ter aval iado o 

resu ltado do produto, levantado a discussão, apontando a questão no relatório, 

ainda que fosse para concluir que não há ilicitude. O dever de diretor de compliance 

vai além da visão da verdade que a administração possa ter. Mas a acusação no 

processo não trouxe nenhuma evidência de que ele tenha falhado nesse mister. A 

acusação é apenas baseada na simples existência do produto, o que levaria a uma 

automática violação da regra, sem ter questionado sua diligência em relação 

potencial ilegalidade do produto. Por isso, voto pela sua absolvição. 

( ... ) 
11 - multa; 
( .. . ) 
§1°- A multa prevista no inciso li do caput deste artigo não excedera o maior dos seguintes valores: 
( ... ) 
111 - 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência 
do il icito. " 
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65 . Com relação ao operador Felipe, voto por sua absolvição, em consonância 

com os argumentos exposto na Defesa, pois o produto foi desenhado e 

implementado pela pessoa jurídica da Corretora; o operador não tinha o dever, 

como teria um diretor estatutári o, de se colocar contra o empregador. 

66. É como voto . 

São Paulo, 13 de dezembro de 2018 
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BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 

TURMA 

CONSELHEIRO- RELATOR: HENRIQUE DE REZENDE VERGARA 

MEMBROS: MARIA CECÍLIA ROSSI E ALINE DE MENEZES SANTOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 12/2016 

ACUSADOS: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., GUILHERME D IAS FERNANDES 

BENCHIMOL, JULIO CÁPUA RAMOS DA SILVA E FELIPE TRINDADE 

VOTO DA CONSELHEIRA MARIA CECÍLIA ROSSI 

1. Começo meu posicionamento declarando inteiro alinhamento com o voto 

proferido pelo Conselheiro Relator, que, brilhantemente, resumiu os fatos 

abarcados pelo presente processo e recuperou sua evolução desde a sua 

abertura , também reuniu os fundamentos da regulação aplicável, 

reforçando sua validade com paralelos referenciados na regulação simi lar 

vigente no exterior e, assim respaldado, construiu sua sentença robusta 

com base na contraposição dos fatos e da moldura regulatória na qual se 

inserem, sendo isso o que nos cabe julgar. Por economia processual , não 

reproduzirei todo esse histórico e fundamentação, já constantes do 

Relatório e voto do Relator. 

2. O Mecanismo, chamado pela Corretora de "client facilitation", consiste no 

desvio da ordem enviada pelo Cliente Agressor via DMA para a sessão 

Mesa, onde a carteira própria da Corretora é interposta como contraparte 

dessa ordem, registrando negócio direto intencional na B3 mediante a 
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verificação de determinadas condições. Para implementação do 

Mecanismo, a Corretora desenvolveu um algoritmo que condiciona a 

execução do direto intencional à observação dos seguintes parâmetros, 

quais sejam: se tal ordem resultaria em oferta agressora, se o ativo objeto 

da ordem é abrangido pelo Mecanismo e se observados os parâmetros 

de risco definidos pela Corretora para o funcionamento do Mecanismo. 

Caso contrário, a ordem é redirecionada via DMA para execução no Livro 

da 83. 

3. A acusação analisou o funcionamento do Mecanismo, em vários períodos 

de tempo, sob duas perspectivas: do Cliente Agressor, que teve sua oferta 

desviada e executada contra a carteira própria da Corretora , e dos clientes 

da Corretora que estavam com ofertas registradas no livro de ofertas da 

83, as quais teriam sido agredidas pela oferta desviada, uma vez que 

estavam registradas na mesma ponta de atuação da carteira própria da 

Corretora, ao mesmo tempo e no mesmo milissegundo do registro do 

negócio direto intencional. 

4. Para o Cliente Agressor, que teve sua ordem direcionada para negócio 

contra a carteira própria da Corretora, a análise do resultado das 

operações indica que houve melhora no preço de execução em quase 

20% das ocorrências e, em 80% dos casos, o resultado foi indiferente. Os 

negócios realizados a preço melhor do que o livro de ofertas da 83 não 

foram objeto da acusação. Nos casos em que a atuação foi indiferente 

para o Cliente Agressor, a acusação alega que houve preterição e 

materialização do conflito de interesses em 19,83% das ocorrências, 

porque havia ofertas de clientes da Corretora registradas no livro de 

ofertas da 83, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo 

preço do negócio direto intencional, que não foram executadas pelas 
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ordens do Cliente Agressor justamente em razão da interferência do 

Mecanismo no fluxo normal de ordens no mercado. 

5. A vista dessa característica, entendo que o uso do termo "client 

facilitation" é, na melhor das hipóteses, inadequado porque, no 

entendimento comum do mercado, o termo se aplica à assunção da 

contraparte do cliente pela carteira própria do intermediário com a 

finalidade de tornar exequível uma ordem que, por ser muito grande, ou 

por envolver ativo pouco líquido, ou ambos, não seria passível de 

cumprimento sem impacto desfavorável para o cliente sobre a formação 

de preços e/ou o tempo de execução da ordem. 

6. Ao usar "cl ient facilitation" para designar um Mecanismo que só é 

oferecido para ativos cujos mercados já são líquidos (e cuja liquidez o 

Mecanismo retroalimenta) e que, a princípio, o livro da 83 teria condição 

de absorver, posto tratar-se exclusivamente de ordens pequenas de 

varejo, a meu ver, a Corretora torna opaca sua motivação de captura do 

spread entre bid e ask do fluxo de ordens de seus clientes , dentro dos 

limites de risco por ela estabelecidos, servindo-se do livro da 83 para 

redirecionar as ordens que extrapolem tal limite. 

7. Ou seja, a Corretora tem um forte incentivo financeiro para manter em 

funcionamento o Mecanismo que lhe proporciona ganho garantido e risco 

zero para a sua carteira própria . Cabe registrar que tal condição não se 

estende ao cliente e é assegurada à Corretora pela participação relevante 

que detém no total de ordens do mercado, relevância, aliás, realimentada 

pelo funcionamento do Mecanismo. Em outras palavras, em sua natureza, 

o Mecanismo é, precipuamente, um facilitador de receitas garantidas para 

a Corretora , e pode, subsidiariamente, ser um facilitador para seus 

clientes, sem contudo garantir tal benefício. 
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8. Vale destacar que, consistentemente, em todos os períodos analisados 

ao longo do processo 1 , observa-se que a repartição dos resultados 

financeiros gerados pelo Mecanismo se deu na proporção de mais de 80% 

a até 93% dos ganhos para XP, contra menos de 10% a quase 20% dos 

lucros para os Clientes Agressores que tiveram seus preços de execução 

melhorados, já descontado o prejuízo dos clientes preteridos no livro da 

B3 pela carteira própria da Corretora. Cotejando esse resultado financeiro 

com a constatação de que, para mais de 80% das ordens dos Clientes 

Agressores, o Mecanismo não trouxe benefício, fico com a impressão de 

que o interesse da Corretora é a mola propulsora do Mecanismo e da 

intransigente continuidade de sua operação, mesmo após a explicitação 

do entendimento contrário da BSM, quanto à inaceitabilidade da 

preterição de clientes sob qualquer hipótese. 

9. Ainda a esse propósito, cumpre reg istrar que entendo não ser cabível 

alegar erro de proibição, conforme tese abraçada pela Conselheira Aline 

em seu voto. Isto porque o entendimento de que o intermediário não deve 

1 Conforme M emorando SAM n°5/20 18 ( lls. I O 12 a I O 16), apurou-se: 
Período de 15/08/20 16 a 3 1/08/20 16: lucro de R$ 1, I mi I hão para a X P (sendo R$73, 7 mi l decorrentes ele 
prctcr i<,:ão) c R$149,5 mil para os d ientcs bcnc li c iados, prej uízo para 1.606 c lientes em 5.706 o pcra<,:ões 
executndns a preço menor, não executadas ou executadas mais tarde, lotai izanclo R$90. 
Confo rme Parecer S/\ M n° 166/20 18 ( fls. 1279 a 13 14 ), apurou-se: 
Período de I /09/20 16 a 3 1.07.20 17: lucro de R$26, 7 milhões para a carteira própria ela X t> (sendo R$2 
milhões decorrentes de preteriçiio) e R$ 2,8 milhões para os clientes benefic iados, prejuízo para 19.028 
clientes em 27 1.5 14 operações executadas a preço menor, nfío executadas ou executadas mais tarde, 
lota lizanclo R$8 mil. 
Período ele O I /08/20 17 a I 0/08/20 17 : lucro ele R$ 1 ,6 milhão para a carteira própria da X P int erpos ta a 
clientes elas corretoras X P, C lear e R iw , integrantes elo gru po X P- (sendo R$297 ,8 mi I decorrentes de 
preterição) e R$ 11 3,3 mil para os clientes bcnelic iados, prejuízo pnra 3.7<18 clientes em 15.755 operações 
executadas n preço menor, não executadas ou executadas mais tarde, totali zanclo R$254. 
Período de I I /08/20 17 n 29/06/20 18: lucro ele R$88,7 milhões para X P Contro le 2, por meio elas corretoms 
X P, C lear c Rico (sendo R$5 ,2 milhões decorrentes ele preter içl'io) c R$ 15,6 milhões pnra os c l ientes 
bcnclic iados, prejuízo para 33 .992 clientes em 865 .480 operações cxccmaclas a preço menor, não 
executadas ou executadas mais tarde, lotaliznnclo R$23 mil. 
T otal elo período ele 1/09/20 16 a 29/06/20 18: lucro ele R$ 117 milhões para a Carteira própria X P e XP 
Contro le 2 (sendo R$7,5 milhões decorrentes de preterição) e R$ 18,5 milhões para os clientes benel'i c iaclos, 
prejuízo pnra 48.350 clientes em 1.1 52.749 operações executadas n preço menor, não execut adas ou 
executadas mais tarde, lolalizando R$3 1 ,3 mil. 
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fazer prevalecer seu interesse em detrimento do interesse de seu cliente 

que tem ofertas com prioridade de execução no livro da B3 foi expresso, 

desde a primeira hora, pela BSM, quer nos posicionamentos da área 

técnica, que em 25/09/2015, portanto, anteriormente à abertura do 

processo, alertou a Corretora de que sua estratégia resultou no não 

atendimento de ofertas de seus clientes com prioridade de execução no 

livro (fls .181 ), quer no condicionamento de cessação da prática imposto 

pelo Conselho de Supervisão a propostas de Termo de Compromisso 

oferecidas para sua avaliação ao longo da tramitação do processo. 

1 O. Por fim, acho oportuno registrar minha preocupação com eventuais 

repercussões ainda desconhecidas do Mecanismo sobre a estrutura do 

mercado e a formação de preços dos ativos. 

a. Por um lado, há aspectos positivos: as receitas do Mecanismo 

permitem à Corretora reduzir a taxa de corretagem para seus 

clientes, remunerar melhor sua força de distribuição, investir em 

marketing, o que facilita atrair mais interesse e liquidez para o 

mercado, e, adicionalmente, tende a estreitar o spread entre bid e 

ask. Aos demais intermediários, que não detêm market-share 

relevante que garanta um fluxo de ordens a capturar, resultará um 

ambiente concorrencial mais agressivo, que, contudo, faz parte dos 

riscos empresariais a enfrentar. 

b. Por outro lado, entendo que as ofertas do livro da B3 constituem a 

base de uma sólida e consistente formação de preços no mercado 

e que, quanto mais robusto for o livro, melhor a qualidade da 

precificação dos negócios em Bolsa. Assim sendo, entendo que a 

internalização de ordens, que é alma do Mecanismo, caso 

aprofundada e disseminada entre os intermed iários, se tornará um 
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parasita do livro, minando seu vigor, embaçando sua transparência 

e desincentivando o envio de ordens para ele, enfim, 

enfraquecendo a qualidade do processo de formação de preços. 

c. São questões a serem sopesadas por aqueles a quem couber 

regulamentar o produto para o conjunto dos participantes dos 

mercados da 83. Entendo que a evolução das regras de mercado 

a fim de possibilitar a captura de parte do valor do fluxo agressor 

de ordens de varejo pelos intermediários originadores pode vir a 

fortalecer a atividade de intermediação e o mercado de capitais, 

mas desde que sejam respeitados o princípio de best-execution, as 

regras de suitability e um saudável processo de formação de 

preços. 

11 .Assim, destacados os tópicos que considero mais nevrálgicos no presente 

processo, retomo a conclusão do Relator, com a qual me alinho, de que 

o Mecanismo, conforme descrito nesse processo, implica um grau de 

preterição em relação a seus cl ientes, a saber: ainda que possa 

eventualmente apresentar qualidades positivas e inovadoras, seu 

funcionamento incorre em situações de exploração de conflito de 

interesses mediante favorecimento dos interesses próprios da Corretora 

em detrimento de interesses de clientes. O Mecanismo, tal como 

concebido, fere o mandamento maior da relação de fidúcia que deve 

pautar o comportamento do intermediário : exercer suas atividades com 

boa fé, diligência e lealdade em relação a seus clientes, sendo-lhe vedado 

privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em 

detrimento dos interesses de cl ientes, conforme art. 30 e parágrafo único, 

da ICVM 505. 
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12. Quanto às decisões, eventuais penalidades e sua dosimetria, acompanho 

o Relator in totum: 

a. Desqualifico a acusação imputada à Corretora de infringir a 

Instrução CVM n° 8, posto que sua conduta é melhor tipificada 

como infração ao art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM n° 

505. Assim sendo, voto pela aplicação à XP de penalidade multa , 

no montante de 1,5 vez o ganho com preterição, conforme os 

critérios adotados nas apurações feitas nos Pareceres SAM 

constantes dos autos, até a data de cessação da prática ou do 

trânsito em julgado, o que ocorrer antes. 

b. Absolvo a Corretora quanto à acusação de infringir a Instrução 

CVM n° 505, art. 31, parágrafo único, I, que trata de controles 

internos . Restou provado que a Corretora efetivamente os tem, 

porém, como não poderia deixar de ser, eles refletem seu 

entendimento acerca do Mecanismo. 

c. Voto pela condenação de Guilherme, como diretor responsável na 

forma do art. 4° Instrução CVM n° 505, à pena de multa de R$ 500 

m il por falhar na função de fa zer cumprir a reg ra que impõe a 

priorização do interesse do cl iente, e embaso esse montante na 

magnitude dos valores envolvidos e, também, na continuidade da 

atuação em conflito. Pelos motivos elencados nos subitens "a" e 

"b", acima, desqualifico a acusação de infração à Instrução CVM n° 

8 e absolvo-o em relação a controles internos. 

d. Voto pela absolvição de Julio, na qualidade de diretor de controles 

internos, por coerência com o subitem "b", acima, e porque a 

acusação no processo é apenas baseada na existência do produto, 

não contendo evidência de que ele tenha fa lhado. 
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e. Voto pela absolvição de Felipe que, como operador, executou a 

estratégia idealizada pela Corretora e não tinha o dever, nem o 

poder, de se contrapor a ela. 

13. É o voto. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2018. 

Maria Cecilia Rossi 

Conselheira 
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8ENCHIMOL, JULIO CAPUA RAMOS DA SILVA E FELIPE TRINDADE 

VOTO DIVERGENTE DA CONSELHEIRA ALINE DE MENEZES SANTOS 

1. Acompanho o Conselheiro Relator em todas as absolvições por ele 

propostas, adotando como razões, em benefício da síntese, aquelas constantes de 

seu voto. Divirjo, contudo, quanto à condenação da Corretora e de Guilherme face 

às acusações de infração ao artigo 30, parágrafo único da ICVM 505/2011. 

2. Registro, primeiramente, minhas ressalvas ao produto idealizado pela 

Corretora, seja pela forma pouco clara para o investidor quanto aos seus efeitos 

(que inclui, entre outros, possibilidade de prejuízo, latência na execução, execução 

parcial de ordem, etc), seja pela situação de conflito em que coloca os interesses 

financeiros da carteira própria da Corretora e os de seus clientes. Estar na 

vanguarda da inovação não é apenas criar ou importar novos produtos para ofertar 

aos investidores brasileiros, mas fazê-lo zelando pela adoção de boas práticas e de 

forma indissociável à total transparência ao investidor, o que considero ter faltado 

neste caso, com a devida licença. 

3. Dentro da disciplina regulatória atual, estabelecida a partir da edição da 

Instrução 461, de 23 de agosto de 2007 ("Instrução 461"), a centralidade do livro de 
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ordens, ali denominado "sistema centralizado e multilateral de negociação"1, é uma 

das características determinantes do mercado organizado de bolsa. 

4. É certo que a norma também prevê a existência de uma bolsa organ izada a 

partir da atuação de dealers ("quote driven markets"), na qual intermediários atuam 

como market makers comprometendo capital próprio para colocar ofertas firmes de 

compra e de venda (cf. art. 65, inc. 11, Instrução 461 )2 . Em que pese a previsão 

normativa, contudo, esse arranjo de negociação nunca passou de uma possibilidade 

teórica, não havendo registro de mercados organizados de bolsa estruturados 

dessa forma no Brasil. Assim, do ponto de vista de estrutura de mercado, o principal 

paradigma da regulamentação brasileira, historicamente, é o da bolsa organizada 

como sistema centralizado e multilateral ("arder driven market"). 

5. Em sistemas centralizados e multilaterais, como regra geral, é no livro central 

de ordens, diretamente e com exclusividade, que o encontro e interação das ofertas 

de compra e de venda deve ocorrer, sujeita à livre interferência dos demais 

participantes de mercado. A centralidade do livro de ordens organizada 

prioritariamente em torno do critério de melhor preço e respeito à execução em 

ordem cronológica - ou seja, a melhor oferta de compra é sempre casada com a 

melhor oferta de venda, e as ordens que chegam antes têm prioridade sobre as que 

lhes sucedem - serve ao propósito de garantir a boa formação de preços, por sua 

vez trazendo profundidade e eficiência aos mercados secundários. 

6. Ao referir-se aos sistemas de negociação centra lizados e multilaterais, a 

regulamentação em vigor estabelece que "a formação de preços deve se dar por 

meio da interação de ofertas, em que seja dada precedência sempre à oferta que 

represente o melhor preço, respeitada a ordem cronológica de entrada das ofertas 

1 "Art. 65. Parágrafo único. Considera-se sistema centralizado e multilateral aquele em que todas as 
ofertas relativas a um mesmo valor mobiliário são direcionadas a um mesmo canal de negociação, 
ficando expostas a aceitação e concorrência por todas as partes autorizadas a negociar no sistema." 
2 Originalmente pensado para ativos de menor liquidez, esse tipo de arranjo visa atender investidores 
que prefiram aumentar suas chances de negociar ativos menos líquidos a beneficiar-se de uma 
formação competitiva de preços decorrente da ampla exposição e interferência de terceiros. 
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no sistema ou ambiente de negociação, ressalvados os casos de procedimentos 

especiais de negociação previstos em regulamento" (grifou-se) 

7. As exceções em que se permite negócios registrados fora do livro em 

mercado organizado de bolsa são mínimas, e entre elas se encontram os chamados 

negócios por apregoação direta intencional, ou negócios diretos intencionais 

("NDI")3. A existência dessa modalidade de apregoação consta dos regulamentos 

de operações do segmento Bovespa e do segmento BM&F, respectivamente, com 

a seguinte redação: 

Segmento Bovespa 

"13.2.2. A apregoação por oferta registrada terá prioridade no fechamento, 

em relação aos negócios apregoados sob qualquer outra forma, à exceção 

da apregoação direta intencional e por spread, que têm prioridade em relação 

à apregoação por oferta com preço idêntico." 

Segmento BM&F 

"As Ofertas de Negócio Direto devem ser submetidas ao mercado, por meio 

de Leilão, na forma estabelecida neste Regulamento ou, no caso de 

mercados com liquidez, da adoção de outro mecanismo hábil a verificar a 

adequação dos preços propostos." 

8. Além de excepcional , o NDI foi pensado e previsto na regulamentação com 

finalidade diversa daquela utilizada pela Corretora em seu produto. Como visto 

3 Manual de Procedimentos Operacionais da Bolsa de Valores de São Paulo: 
"14.2 APREGOAÇÃO POR DIRETO INTENCIONAL 
Denomina-se apregoação por direto intencional aquela na qual uma mesma Sociedade Corretora se 
propõe a comprar e a vender um mesmo Ativo para comitentes diversos, sendo feito apenas o 
registro da operação direta no s istema eletrônico de negociação 
14.3 PRIORIDADE DE FECHAMENTO 14.3.1 O negócio direto intencional e os negócios oriundos 
de estratégias terão prioridade de fechamento mesmo quando seu preço for igual ao melhor preço 
da oferta registrada no mercado. 14.3.2 Um negócio direto submetido à leilão no Sistema Eletrônico 
de Negociação, perderá a prioridade, passando a obedecer exclusivamente à ordem cronológica de 
registro das ofertas. 14.3.3 Têm a sua ordem de prioridade alterada as ofertas que tiverem: a) o seu 
preço alterado; ou b) a sua quantidade aumentada." 
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acima, a premissa de funcionamento do mercado de bolsa, da forma como se 

encontra atualmente organizada a 83, é a formação competitiva de preços, que por 

sua vez requer obediência à centra lidade do livro de ordens, com toda liquidez 

sendo dirigida para um só local, o livro central. O NOIvai de encontro a esse cânone 

de funcionamento já que, nele, a liquidez é fragmentada e o negócio é fechado 

primeiramente na Corretora, e posteriormente levado à 83 mediante comando único 

do participante. 

9. Ainda mais excepcional, no produto da Corretora, é o fato de que a 

contraparte ao seu cliente no NDI seja sua carteira própria e não um outro seu 

cliente. Esse dado é de extrema relevância por introduzir no funcionamento do 

produto desenhado pela XP um elemento que, notoriamente, demanda atenção e 

cuidado por parte de todos reguladores de mercado de capitais, e, por isso, deveria 

também ter sido analisado com mais cautela pela XP: o conflito entre os interesses 

do cliente e os da corretora. 

1 O. Ao negociar como contra parte ao cliente na carteira própria, a Corretora 

afasta-se do que deveria ser sua principal atividade, a intermediação de negócios 

por conta de seus clientes, ou seja, a atuação na condição de agente desses 

clientes obrigada a buscar sempre a melhor execução possível para os negócios 

destes, para assumir, simultaneamente, um interesse proprietário de contraparte na 

negociação, com resultados econômicos contrapostos aos do cliente em relação às 

operações fechadas contra a carteira própria. 

11. Nessa condição, e mesmo que para a maior parte dos clientes os negócios 

tenham sido concluídos ao mesmo preço vigente àquele momento no livro central 

de ordens da 83, a Corretora ainda tem, segundo penso, dever de melhor execução 

com seu cliente. Significa dizer que diante do conflito entre os seus interesses (os 

de sua carteira própria) e os de seus clientes, são a estes últimos que deve priorizar 

e proteger. 
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12. Veja-se, nesse sentido, a seguinte manifestação da Financia/ Conduct 

Authority- FCA inglesa, regulador que tem estudado a fundo o tema dos conflitos 

de interesse na indústria de intermediação- e que, não por acaso, proíbe práticas 

como "payment for arder flow" e outros "crossing arrangements":4 

"Application [of best execution] to dealing on own account 

A further key area of risk that we identified in firms' understanding of scope of 

best execution is when firms deal on their own account with clients. For most 

retail transactions, firms accept orders from their clients and execute them 

with third-parties (regu/ated markets, MTFs and other counterparties) andare 

accordingly 'acting on behalf of clients'. However, where firms act as the 

counterparty to client orders, they may sti/1 be 'acting on behalf of their 

clients'. For example, best execution would not be owed by a market maker 

which disp/ayed quotes that were then accepted by a client, provided that the 

c/ient was not legitimately relying on the firm to protect his or her interests in 

relation to the pricing and other e/ements o f the transaction, (bearing in mind 

the starting point that retail c!ients wou/d be /egitimately relying on the firm). 

In other situations, executing a client order against a firm's proprietary 

position (including a systematic internaliser), where the firm is making 

decisions on how the order is executed (ie. is working the order on the 

c/ient's behalf) or executing a client order by dealing as a riskless 

principal on beha/f of the c/ient, including cases where the client is 

charged a spread on the transaction, wi/1 a/ways be cases where best 

execution app/ies." (grifou-se) 

13. Dito de outra forma , a corretora continua tendo o dever de conseguir as 

melhores condições possíveis aos clientes, ainda que seus interesses se choquem 

aos de seus clientes, e especialmente nessa situação. Estender aos clientes 

condições idênticas às que os próprios conseguiriam operando diretamente em 

mercado não proporciona incremento algum. O cliente já tem a expectativa de 

4 Thematic Review 14/13, Best execution and payment for order flow, July 2014, pp. 15-16. 
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negociar dentro do spread, o deslocamento de sua ordem, que em condições 

normais seria absorvida pelo livro, para casá-la contra a carteira própria da 

Corretora é, na melhor e grande maioria das hipóteses, neutro para o cliente, 

embora o exponha a riscos em contrapartida, principalmente o risco de diferença de 

preço ("price slippage") e de não execução ou execução parcial de sua ordem 5. De 

novo recorro ao mesmo trabalho editado pela FCA: 

"When choosing the venues which they use to execute client orders, firms 

need to assess whether other sources of liquidity may offer clients improved 

prices and reduced explicit externai costs. ( ... ) However, the majority of 

retail cash equity orders (anda significant percentage of ali orders) are 

able to be executed inside the main market spread. lndeed, the Retail 

Service Provider ('RSP') market model is predicated on the ability of most 

reta i/ client orders to do this. Since such clients re/y on firms to act in their 

best interests and would reasonably expect an execution inside the 

yellow strip, this is nota sufficient benchmark to use. The FSA made this 

c/ear even before the introduction of MiF/0 when it consulted on the remova/ 

o f the SETS benchmark beca use it found that a fixed benchmark provides 

no real incentive for a firm to seek out the best dea/s for its clients. 

Reliance on the yellow strip price as a performance benchmark implies that 

firms sti/1 incorrectly view it as a safe harbour that they have achieved best 

5 Riscos esses que foram materializados. como se depreende dos autos. Segundo o Memorando 
SAM n°5/2018 (fls. 1012 a 1016), no período de 15/08/2016 a 31 /08/2016: 12,72% das ordens 
desviadas geraram melhora de preço para o cliente, 0,55% melhora de liquidez (preço médio) e em 
86,73% dos casos não houve benefício para o cliente cuja ordem foi desviada. Em 1,89% destes 
casos em que não houve benefício, houve preterição (fi. 1 013). Da mesma forma, segundo o 
Parecer SAM n°166/2018 {fls . 1279 a 1314), no período de 1/09/2016 a 31/07/2017: 5,26% das 
ordens desviadas geraram melhora de preço para o cliente, 4,50% melhora de liquidez (preço médio) 
e em 90,24% dos casos não houve benefício para o cliente cuja ordem foi desviada. Em 3,40% 
destes casos em que não houve benefício, houve preterição (fi. 1294). Segundo o mesmo 
documento, no período de 01 /08/2017 a 10/08/2017: 3,40% das ordens desviadas geraram melhora 
de preço para o cliente, 3,12% melhora de liquidez (preço médio) e em 93,47% dos casos não 
houve benefício para o cliente cuja ordem foi desviada. Em 3,45% destes casos em que não houve 
benefício, houve preterição (fi. 1301 ). Ainda seguindo a leitura do referido levantamento, no período 
de 11/08/2017 a 29/06/2018: 7,96% das ordens desviadas geraram melhora de preço para o cliente , 
5,65% melhora de liquidez (preço médio) e em 86,39% dos casos não houve benefício para o 
cliente cuja ordem foi desviada. Em 3,34% destes casos em que não houve benefício, houve 
preterição (fi. 1306). 
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execution. Monitoring should equip firms to look at additional potential 

sources of liquidity and to assess the amount of price improvement that they 

are able to achieve for clients beyond the yel/ow strip benchmark." (grifou-se) 

14. A bem da verdade, o produto desenvolvido pela Corretora é uma forma 

adaptada de internalização de ordens. A internalização, como se sabe, não é 

permitida no atual marco regulatório estabelecido pela Instrução 461, mas essa 

modalidade excepcional de apregoação, o NDI, da forma como utilizado pelo 

algoritmo desenvolvido pela XP, acabou na prática por viabilizar algo muitíssimo 

próximo a ela. 

15. Na internalização tradicional, as ordens contrapostas de cl ientes de uma 

mesma corretora são casadas entre si, dentro dos próprios sistemas do 

intermediário, sendo o negócio resultante apenas registrado posteriormente em 

mercado. No produto da XP, as ordens agressoras do livro central da Bolsa são 

casadas, na ponta oposta, com a cartei ra própria da Corretora, que, fechado o 

negócio, igualmente o registra mediante comando único na 83. 

16. Não foi essa, definitivamente, a finalidade com que o NDI foi criado, mesmo 

porque sua utilização dessa forma seria incompatível com diversas escolhas 

regulatórias feitas pela Instrução 461, como a de não permitir a internalização, de 

evitar fragmentar a liquidez em mais de um ambiente de negociação (razão para 

vedação da dupla listagem para ações, proibida pelo art. 57, §4° da Instrução 461 ), 

e de privilegiar a formação competitiva de preços em mercados organizados como 

bolsas (que também está por trás da vedação à dupla listagem de ações).6 

s Nesse sentido, o Edital de Audiência Pública n° 06/2007, que deu origem à Instrução 461, registrou 
que "A minuta, como dito, não admite a intern alização sistemática, dado que, como regra, a 
negociação de valores mobiliários deve sempre se dar em mercado organ izado, salvo no caso das 
exceções previstas no art. 59. Assim, caso uma corretora pretenda administrar um mercado que 
consista no cruzamento das ordens de seus clientes em seus próprios livros, deve obter para isto 
um registro na CVM, como um dos mercados organizados previstos na norma." 
O Relatório de análise das contribuições recebidas a essa audiência pública consignou o apoio da 
quase totalidade dos participantes à vedação da internalização, destacando como argumentos 
contrários apresentados:"( ... ) (a) redução da transparência no processo de formação de preços; (b) 
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17. Sou obrigada, contudo, a conformar-me com as minhas ressalvas. Impede

me de acompanhar as condenações propostas pelo Conselheiro Relator o fato de 

que tanto Guilherme quanto XP tenham feito uso de uma ferramenta constante do 

quadro normativo atual, editado pela 83 e aprovado pela CVM, e sem ferir os limites 

ali impostos. Ainda que o uso do NDI tenha sido deturpado, a meu juízo, para 

atender uma finalidade diversa da que orientou sua criação, e contraditória com o 

atual marco regulatório , entendo que XP e Guilherme incorreram em erro de 

proibição inevitável7 . 

18. É que, pelas razões que passarei a discorrer, não havia clareza, e acredito 

que só existirá a partir de um novo marco normativo, sobre os limites do uso do NDI. 

19. Atualmente, a norma da 83 que regulamenta o NDI é excessivamente ampla, 

sem detalhamento (que não quanto à questão do preço de execução), inexistindo 

disposição específica que evite, proíba ou restrinja seu uso tal como idealizado no 

âmbito do facilitation da XP. É justamente graças à referida regra de NDI que a 

Corretora obtém prioridade sobre as demais ordens presentes no livro, inclusive de 

seus clientes. Não há, atualmente, um auadro institucional dentro do qual se insira 
[Ji t::V Id lllt::lllt::, LjUt:: U U::.U UU IJI UU ULU UCVCI ;:,c1 tJUIIIUU IJUI II UIIIO vVIIUvlloyov. 

o NDI, um arcabouço que fale das situações, ou forneça as condições, dentro das 

quais se admitiria (ou não) que os intermediários lançassem mão de seu uso. 

o atual estág io de desenvolvimento do mercado brasileiro, com poucos intermediários de escala 
suficiente para prestar esse tipo de serviço e ainda e submetido à forte concorrência dos mercados 
estrangeiros; (c) o alto investimento em tecnologia que seria necessário para a integração e 
supervisão eficiente dos ambientes organizados pelos intermediários, bem como das operações ali 
efetuadas (d) a falta de clareza, nos mercados em que a internalização é permitida e praticada, 
quanto aos benefícios que poderiam ser produzidos, que tendem a ser claros para os grandes 
investidores e intermediários, mas sob risco de que os menores investidores ficassem em um 
mercado organizado menos eficiente; e (e) as condições competitivas assimétricas que a 
internalização produziria, dado que os intermediários internalizadores se apropriariam dos benefícios 
dos sistemas de formação de preço, sem incorrer nos custos de mantê-los." 
7 Erro de proibição, previsto no artigo 21 do Decreto Lei n° 2.848/1940, que instituiu o Código Penal, 
tem por objeto o erro relativo à proibição jurídica do fato. Neste erro, o agente supõe que atua 
licitamente de acordo com a norma: 
"Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, 
isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 
"Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da 
ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência." 
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20. Prova disso é que, já depois de instaurada a acusação, foi necessário 

conduzir um amplo estudo com os principais participantes da indústria de 

intermediação com a finalidade de mapear as modalidades de uso do NDI, do qual 

resultou a formulação de sete hipóteses em que o NDI funcionaria como substituto 

legítimo ao casamento de ordens diretamente no livro central. A conclusão do 

estudo ainda demonstrou que nenhum outro participante explorava o NDI, como já 

visto uma hipótese excepcional de apregoação, como artifício central de 

funcionamento de um produto. 

21. A iniciativa de conduzir tal estudo é a todos os títulos elogiável, e mesmo 

necessária para verificar se o uso do NDI de maneira similar ao produto da XP era 

ou não disseminado em mercado - e não era, como restou comprovado. No entanto, 

a mera existência do estudo demonstra o desconhecimento e inexistência de 

consenso quanto à licitude das modalidades de utilização prática do NDI. 

22. Igualmente indicativo da inexistência de entendimento pacífico, é que o 

Termo de Acusação tenha sido aditado para dele excluir operações com NDI 

consideradas legítimas, posteriormente, por força do dito estudo. Também não vai 

nisso qualquer crítica , aditar a acusação quando não mais presentes os 

pressupostos que justificaram a atuação dessa BSM é a única conduta compatível 

com o Estado de Direito, nessa circunstância. Mas o aditamento reforça o campo 

de incerteza quanto à licitude de ao menos uma parte das s ituações abarcadas pela 

peça acusatória original. 

23. Também é significativo que o produto tenha funcionado nas modalidades 

"cega" e "não cega"8 , e que a conduta dos acusados naquela primeira fase tenha 

sido objeto de celebração de termo de compromisso entre a Corretora e a BSM. A 

celebração de termo de compromisso não implica reconhecimento de culpa, como 

se sabe, mas que as partes tenham optado por transigir à luz dos aperfeiçoamentos 

a Durante a atuação cega o produto não verificava a existência de ofertas de clientes da Corretora 
registradas no Livro previamente ao desvio da ordem. O produto foi alterado e, desde 15.8.201 6, 
passou a verificar a eventual existência de ofertas de clientes da Corretora pendentes no Livro antes 
de interpor a Carteira Própria como contraparte da ordem agressora. A 
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promovidos pela XP no funcionamento de seu algoritmo, indica, a meu juízo, que os 

limites aceitáveis para utilização do NDI não estavam demarcados, donde, 

exatamente, o fatiamento do exame de seu funcionamento entre fases "cega" e "não 

cega". 

24. Igualmente, lembro que se debateu no âmbito do Conselho de Supervisão 

dessa 8SM uma segunda proposta de termo de compromisso para a fase "não 

cega" do algoritmo. Em linha com o conceito de diligência máxima possível da 

Corretora , sugeria-se em tal proposta que se tolerasse um "percentual de 

preterição" na casa de 3% (três por cento), causado pela inevitável latência entre o 

casamento dos negócios no OMC da XP e seu sucessivo registro no livro de ordens 

da 83. Que o debate tenha ocorrido dentro desses termos, ou seja , aventando-se a 

legalidade da convivência com um percentual inevitável de preterição, também 

comprova, na minha opinião, que não havia um entendimento uniforme quanto à 

legalidade do uso do NDI. 

25. Finalmente, reforça a conclusão quanto à existência de lacuna normativa a 

conduta da 83. Durante longo período de trâmite deste processo administrativo, a 

83 não revisou as regras aplicáveis ao NDI, nem adotou providências concretas 

para coibir de forma precária ou definitiva, conforme permitiria seu Estatuto Social9, 

sua utilização da forma escolhida pela XP. 

26. Ao invés, e de forma acertada, penso eu, à luz da importância essencial 

desse debate para a estrutura de mercado de capitais brasileiro e do verdadeiro 

divisor de águas que representaria uma "quase ínternalízação" dentro do atual 

9 "Artigo 35. Compete ao Presidente da Companhia, além de outras atribuições estabelecidas neste 
Estatuto: [ ... ] U) tomar medidas e adotar proced imentos para coibir a real ização de operações que 
possam consubstanciar práticas não equitativas de mercado ou configurar infrações a normas legais 
e regulamentares cujo cumprimento incumba à Companhia fiscalizar; [ ... ] (n) impedir a realização de 
operações nos ambientes e sistemas de negociação, registro, compensação e liquidação 
administrados pela Companhia, quando existirem indícios de que possam configurar infrações às 
normas legais e regulamentares cujo cumprimento incumba à Companhia fiscalizar; (o) cancelar 
negócios realizados e/ou registrados em quaisquer dos ambientes ou sistemas de negociação, 
registro, compensação e liquidação da Companhia, desde que ainda não liquidados, bem como 
suspender a sua liquidação, quando diante de situações que possam constituir infração às normas 
legais e regulamentares cujo cumprimento incumba à Companhia fiscalizar;" 
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quadro regulatório, a 83 contratou uma das maiores consultorias do mundo, a Oliver 

Wyman, para fazer um diagnóstico da regulamentação mundial aplicável a produtos 

similares. Depois disso, a própria área técnica da 83 fez seus próprios estudos, 

apresentados ao Conselho de Supervisão, sobre os efeitos econômicos do produto, 

vantagens e desvantagens. Feitos tais estudos, em dezembro de 2018, 

democraticamente, a 83 colocou em audiência pública minuta de norma buscando 

finalmente disciplinar o uso do NDI. A audiência foi encerrada em 20/02/2019, as 

contribuições recebidas encontram-se em fase de análise não havendo, até onde é 

de meu conhecimento, previsão para edição da norma definitiva. 

27. O histórico relatado demonstra que o entendimento quanto aos usos 

possíveis do NDI não é homogêneo, que não está claro o que pode ou não ser feito 

por meio deles, e que não havia, e não há ainda hoje, clareza quanto aos limites do 

marco regulatório que os disciplina. Tais razões, a despeito de todas as minhas 

reservas em relação à forma pela qual o "facilitation" foi desenhado pela XP, me 

levam a concluir pela existência de dúvida interpretativa leg ítima, por parte da 

Corretora e de Guilherme, quanto aos limites permissíveis de sua utilização, em 

razão de erro de proibição. 

28. A CVM já decidiu que a regra do erro de proibição se aplica aos processos 

administrativos sancionadores, como ocorreu nos processos que trataram da 

questão da marcação a mercado. Nesse sentido, por exemplo, foi o voto do então 

Presidente Marcelo Trindade no Processo Administrativo Sancionador CVM n° 

RJ2003/12312, julgado em 27.6.2005: 

"47. A resposta evidente, a ambas as perguntas, é a de que 

seria impossível exigir de qualquer agente de mercado que, 

lendo esse conjunto de regras, revogadas e editadas, as 

interpretasse no sentido de que era proibido, após a edição da 

Circular 3.086/02, avaliar as LFTs pela curva do papel. 
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48. Por isto, ainda que se entenda - e não é o meu caso -

que a Circular 3. 086/02 quis manter a proibição de marcação 

pela curva exatamente como "esclarecida" pela Carta-Circular 

2.929100, seria o caso de aplicar-se, neste processo 

administrativo, a regra do art. 21 do Código Penal. Tal norma, 

aplicável aos processos punitivos de condutas criminosas 

(portanto mais graves), estabelece desde a reforma de 1984, 

expressamente, a vigência entre nós da hipótese de erro sobre 

a ilicitude do fato, também chamado de erro de proibição. 

Veja-se o teor do citado artigo: 

'Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro 

sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se 

evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 

Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o 

agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude 

do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter 

ou atingir essa consciência.' 

49. A doutrina explica: 

'O erro de proibição deste art. 21 pode incidir: 1. Erro de 

direito. Embora conhecendo formalmente a lei, o sujeito 

engana-se em seu entendimento, erra na interpretação 

do que ela proibia.' (Celso De/manto, Código Penal 

Anotado, 38 edição, Editora Renovar, 1991, p. 37). 

'O erro sobre a ilicitude do fato, como denomina a lei, 

ocorre quando o agente, por erro plenamente justificado, 

não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude 

do fato, supondo que atua licitamente. Atua 

voluntariamente e, portanto, com dolo, porque seu erro 
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não incide sobre elementos subjetivos do tipo, mas não 

há culpabilidade, já que pratica o fato por erro quanto à 

antijuridicidade de sua conduta. ' (Julio Fabbrini Mirabete, 

Código Pena/Interpretado, 18 edição, Editora Atlas S.A., 

1999, p. 37). 

50. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, por seu turno: 

'Inquérito. Propaganda eleitoral. Caracterizado o erro 

sobre a ilicitude do fato, em face da generalização da 

conduta entre os demais candidatos a cargos eletivos, 

arquiva-se o inquérito. ' (Inquérito 321-PR, Relator Exmo. 

Sr. Ministro Carlos Madeira, Tribunal Pleno. Unânime. 

Diário da Justiça de 09110/1987, p. 21. 775). 

51. Também assim o Superior Tribunal de Justiça: 

'RHC - Penal - Processual Penal - Erro sobre a ilicitude 

do fato - Denúncia - Crimes Societários - A infração 

penal, por ser conduta proibida, implica reprovação ao 

agente.' 

52. Assim, ainda que se pudesse entender, no caso, que 

vigorava, após a edição da Circular 3. 086102, uma proibição 

imediata à utilização da curva do papel como critério de 

valorização das LFTs das carteiras dos fundos de 

investimento, restaria plenamente caracterizado, a meu sentir, 

o erro quanto à ilicitude da conduta de que trata o art. 21 do 

Código Penal, aplicável por analogia ao processo 

administrativo sancionador. 

53. Isto porque, como dito, uma grande parte (senão a maioria) 

dos administradores de fundos de investimento interpretou a 
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norma da Circular 3. 086102, inclusive por força das 

revogações expressas dela constantes, como uma regra que 

autorizava a continuação do uso da curva do papel como 

forma de avaliação das LFTs, com prazo fatal em setembro de 

2002 (posteriormente antecipado) para a utilização dos 

critérios de marcação a mercado descritos na própria Circular 

3.086. 

54. Tal interpretação- insisto- parece-me inclusive a correta, 

isto é, em minha opinião não havia a obrigação de abandonar 

a avaliação pela curva antes de setembro (até a edição da 

Instrução CVM 381102). Mas, ainda que se queira entender de 

modo diferente, seria o caso, então, de considerar 

perfeitamente caracterizado o erro de proibição, que afasta a 

culpabilidade." 

29. Ainda no contexto dos casos de marcação a mercado, gostaria de mencionar 

também trecho do voto do então Diretor Pedro Marcílio no Processo Administrativo 

Sancionador TA N° RJ2003/5058, proferido em 20.6.2005: 

"A garantia fundamental da legalidade não se encerra na 

exigência de uma lei para impedir ou determinar qualquer 

conduta; é preciso que a regra seja compreensível e que ela 

permaneça no tempo, ou seja substituída a partir de regras 

claras e, se a situação permitir, com um prazo razoável para 

adaptação à regra que a substituir. Exige-se, portanto, clareza 

e uma certa estabilidade. Em outras palavras, é necessário 

haver segurança jurídica. 

Essas exigências, que derivam da garantia da legalidade, são 

reforçadas pela nossa organização econômica que é baseada 

na livre iniciativa (art. 170 e 1", IV da Constituição Federal). 
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A livre iniciativa confere aos agentes econômicos, atuando por 

intermédio do mercado, papel fundamental no planejamento 

econômico da sociedade, exigindo deles a tomada de suas 

próprias decisões com relação à alocação dos recursos 

econômicos por eles detidos. 

A responsabilidade que a livre iniciativa impõe aos agentes 

econômicos confere-lhes uma expectativa de estabilidade do 

ordenamento jurídico, até certa medida tutelada pelo próprio 

ordenamento, uma vez que as decisões de investimento que 

a eles incumbem visam ao futuro e são definidas com base 

nas determinações, faculdades ou proibições constantes das 

normas jurídicas, em vigor ao tempo da tomada de decisão, 

com relação à atuação deles no mercado (espaço precípuo da 

organização econômica baseada na livre iniciativa). 

Assim, deriva da garantia da legalidade e da organização da 

ordem econômica com base na livre iniciativa, a obrigação de 

o Poder Público não frustrar, deliberadamente, a justa 

expectativa que tenha criado no agente econômico. Exige-se 

do Poder Público coerência nas decisões, razoabilidade no 

processo de mudanças e a não imposição retroativa de ônus. 

Isso é o que se denomina "confiança legítima". 

Não é, por óbvio, toda expectativa que merece proteção, mas 

apenas aquelas que derivam de um comportamento objetivo 

do Poder Público (ou seja, baseado em normas ou 

comportamentos reiterados de autoridades competentes). A 

depender da situação concreta, a proteção jurídica da 

confiança legítima pode exigir outros requisitos." 
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30. Em outro processo, tratando de tema distinto, o erro de proibição também foi 

reconhecido em razão da inexistência de regra específica, como consignado no voto 

da então Presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana no julgamento 

do Processo Administrativo Sancionador CVM N° 25/03, ocorrido em 25.3.2008: 

"43. Inexistindo consciência de ilicitude, existe o erro de 

proibição, excludente de punibilidade prevista no art. 21 do 

Código Penal, aplicável por analogia ao processo 

sancionador, sendo instituto que já foi, inclusive, considerado 

em outros julgamentos deste Colegiado (i.e., processo RJ 

2003/5849 13 e processo 08/05). 

44. A falta de consciência de ilicitude relevante para 

caracterizar o erro de proibição é aquela em que o agente não 

possui meios para conhecer a norma que caracteriza a 

conduta como irregular. Ou seja, o erro de proibição tem lugar 

quando a pessoa, por erro plenamente justificável e inevitável, 

não tem como evitar o desconhecimento da ilicitude do fato. 

45. No caso, não havia uma regra específica regulando os 

critérios ou regras aplicáveis às avaliações de patrimônio a 

mercado, nem atuação da CVM, preventiva ou sancionadora, 

que indicasse a aplicabilidade da Instrução n. 0 235/95 a essas 

avaliações. 

46. Dessa forma, em reconhecimento a que não havia clareza 

sobre o critério correto, não se poderia exigir, principalmente 

em seara sancionadora, que os administradores percebessem 

que o passivo da Oi não fora avaliado a mercado, quando 

deveria." 

31. É sabido que, na Teoria Geral do Direito Penal, considera-se crime o fato 

típico, antijurídico e culpável. E, para que seja o fato culpável, é necessária 
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presença de três requisitos: (a) imputabilidade; (b) potencial consciência da ilicitude 

e (c) exigibi lidade de conduta diversa. É amplamente reconhecido que o erro de 

proibição exclui a potencial consciência da il icitude. 

32. A matéria é tratada pelo Código Penal em seu art. 21, caput, que preceitua o 

seguinte: "Arl. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude 

do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a 

um terço". Sobre o erro de proibição, Fernando Capez comenta o seguinte:10 

"Erro de proibição: a errada compreensão de uma determinada regra legal 

pode levar o agente a supor que cerla conduta injusta seria justa, a tomar 

uma errada por cerla, a encarar uma anormal como normal, e assim por 

diante. Nesse caso, surge o que a doutrina convencionou chamar de 'erro de 

proibição'. 

O sujeito, diante de uma dada realidade que se lhe apresenta, interpreta mal 

o dispositivo legal aplicável à espécie e acaba por achar-se no direito 

de realizar uma conduta que, na verdade, é proibida. Desse modo, em 

virtude de uma equivocada compreensão da norma, supõe permitido aquilo 

que era proibido, daí o nome 'erro de proibição"'. (grifou-se) 

33. Ressalta-se que a idéia é perfeitamente aplicável aos ilícitos administrativos, 

como já se viu da jurisprudência da CVM e, ainda, leciona Rafael Munhoz de Mello:11 

"A culpabilidade exige que a sanção administrativa seja imposta unicamente 

a quem, devendo agir de outro modo, pratica a conduta típica. 

( ... ) 

f 

10 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 1: parte geral (arts. 1° a 120). 11 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 323. Yf--
11 MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador. São 
Paulo: Malheiros, 2007, pp. 184; 196-202. 
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A adoção do princípio da culpabilidade no âmbito do Direito Administrativo 

Sancionador torna relevante a figura do erro. 

(. . .) 

O indivíduo que incide em erro tem uma percepção distorcida da realidade: 

considera que conhece ou compreende determinado objeto, mas não o 

conhece nem o compreende de modo correto. 

( ... ) 

A outra espécie de erro não diz respeito aos elementos da figura típica, tal 

qual ocorre com o erro de tipo, mas sim à ilicitude da conduta. A pessoa tem 

plena consciência da conduta que adota, mas erroneamente considera que 

sua prática é permitida pelo ordenamento jurídico. A falsa percepção tem 

por objeto a proibição, que o agente considera não existir. Supõe o 

indivíduo estar praticando conduta lícita, quando, na realidade, está adotando 

comportamento tipificado como infração administrativa. Em tal situação, há 

erro de proibição. 

( .. .) 

Erro de proibição, se inevitável, afasta a culpabilidade do agente e torna 

incabível a sanção administrativa. 

O erro de proibição pode ser causado pela obscuridade ou contradição 

das normas jurídicas. Foi mencionado, já no início do presente estudo, que 

um dos corolários do princípio fundamental do Estado de Direito - a 

segurança jurídica - exige que as normas jurídica sejam claras e precisas, 

de modo que os particulares saibam exatamente o comportamento que lhes 

é imposto ou proibido pelo ordenamento jurídico. 

Se a norma jurídica é obscura ou contraditória, permitindo mais de uma 

interpretação razoável, o erro de proibição é inevitável." (grifou-se) 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua Libero Badaró. 471 , 1°, 2° e 3° andares 
01009-0000- São Paulo, SP 
Te\.: (11) 2565-4000 - Fax. (11) 2565-7074 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016 

Julgamento Turma - Fls. 19 de 19 

34. Considerando todos esses elementos em conjunto, ainda que não possa 

acolher a maioria dos argumentos apresentados pelos Defendentes, não posso 

condená-los. A luz do panorama normativo atual, entendo que agiram sempre com 

a convicção justificável , ainda que equivocada, de que estavam atuando 

corretamente. 

CONCLUSÃO 

35. Em virtude do exposto, absolvo a Corretora, Guilherme, Julio e Felipe das 

acusações imputadas no Termo de Acusação no presente PAD. 

36. É como voto. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019. 
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