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PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 12/2016 

RECORRENTES: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. E GUILHERME DIAS FERNANDES 
BENCHIMOL 

RELATÓRIO 

1. O presente processo foi instaurado em 03/10/2016, em face da XP 

Investimentos CCTVM S.A. ("Corretora") , de Guilherme Dias Fernandes Benchimol 

("Guilherme", em conjunto com a Corretora, "Recorrentes"), de Julio Cápua Ramos 

da Silva ("Julio"), de Felipe Trindade ("Felipe"; Corretora, Guilherme, Julio e Felipe, 

em conjunto, "Defendentes") e de Davi Miranda Quixada ("Davi"). 

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

denominado pela Corretora de "client facilitation" ("Mecanismo"). Mais 

especificamente, o Termo de Acusação trata de eventual prática não equitativa e 

atuação em conflito de interesses conduzidas pela Corretora por intermédio do 

Mecanismo e da responsabilidade de cada um dos Defendentes. 

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

seguinte maneira: 
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a) o cliente envia ordem para o sistema de gerenciamento de ordens 

da Corretora via DMA; 

b) um algoritmo verifica se a ordem resultaria em oferta agressora, se 

o ativo objeto da ordem se encontra no rol dos ativos atendidos 

pelo Mecanismo e se a ordem está dentro dos parâmetros de risco 

da Corretora; 

c) caso essas três condições sejam atendidas, a Corretora altera a 

sessão de negociação do cliente, de DMA para sessão Mesa, e 

interpõe a carteira própria da Corretora ("Carteira Própria") como 

contraparte dessa ordem, registrando negócio direto intencional na 

83 ("Negócio Direto Intencional") e 

d) caso contrário, a ordem é direcionada para o livro de ofertas do 

respectivo ativo na 83 ("Livro"), para execução como ordem DMA. 

4. A acusação analisou o funcionamento do Mecanismo sob duas 

perspectivas: (i) do cliente cuja oferta foi desviada pelo Mecanismo e executada 

contra a Carteira Própria ("Cliente Agressor") e (ii) dos clientes que estavam com 

ofertas registradas no Livro e seriam agredidos pela oferta desviada, uma vez que 

estava registrada na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo 

tempo e no mesmo milissegundo do registro do Negócio Direto Intencional. 

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

indiferente. 

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

ele, pela Corretora, foi melhor que o preço que ele obteria no mercado. Neste caso, 
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não caberia falar em preterição de outros clientes da Corretora e os respectivos 

negócios não foram objeto da acusação. 

7. A atuação foi indiferente para o Cliente Agressor quando, no momento 

da execução do Negócio Direto Intencional, havia ofertas de clientes da Corretora 

registradas no Livro, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo 

preço do Negócio Direto Intencional. Nesse caso, a acusação alega que houve 

preterição e materialização do conflito de interesses por parte da Corretora porque 

as ofertas de seus clientes não foram executadas em razão da atuação do 

Mecanismo. 

8. O objeto original do presente processo foi reduzido em razão (i) de 

aditamento à acusação, (ii) da celebração de Termo de Compromisso e (iii) de 

absolvições no julgamento pela Turma, conforme sintetizado a seguir. 

Aditamento à Acusação 

9. A acusação inicialmente havia considerado irregulares, dentre outras, as 

operações em que a ordem do cliente, desviada para ser executada contra a 

Carteira Própria, poderia ser apenas parcialmente atendida, no Livro, nas mesmas 

condições do negócio celebrado com a Carteira Própria. 

10. Após estudo conduzido pela àrea técnica, o Termo de Acusação foi 

aditado para excluir da imputação os negócios que se enquadrassem na hipótese 

acima detalhada. Foi também aditado o Parecer da Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado n° 144/2015 (fls. 684/764), e foi concedido prazo 

para ad itamento da Defesa. 

BSM Supervisão de Mercados 
+55 11 2565 6871 I 6074 I 6144 
Rua XV de Novembro, 275 
São Paulo I SP • 01013-001 

www.b m .upervi .oo.coiT'.br 

3 



bsfrl\ ~ SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016 
Recorrentes: XP Investimentos CCTVM S.A. e Guilherme Dias Fernandes Benchimol 

Julgamento Pleno - Relatório- FI. 4 de 16 

Termos de Compromisso 

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

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

Cega1. 

12. No Termo de Compromisso: 

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

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

b) Julio e Guilherme se comprometeram a pagar à BSM a quantia de 

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

c) a Corretora se comprometeu a pagar à BSM a quantia de 

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

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

13. Considerando que a Corretora, Guilherme, Julio e F~lipe cumpriram 

integralmente as obrigações assumidas nos respectivos Termos de Compromisso, 

o Diretor de Autorregulação determinou o encerramento do PAD n° 12/2016 para a 

Corretora, Guilherme, Julio e Felipe em relação à parte da acusação referente ao 

Período de Atuação Cega. 

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

02/01/2015 a 06/07/2015- período este compreendido no Período de Atuação 

Cega- e que Davi cumpriu integralmente as obrigações assumidas no Termo de 

1 Período compreendido entre 02/01/2015 e 14/08/2016 em que o Mecanismo não verificava a 
existência de ofertas de clientes da Corretora registradas no Livro previamente ao desvio da ordem. 
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Compromisso celebrado com a BSM, o PAD n° 12/2016 foi integralmente encerrado 

para este operador. 

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

processamento para os Defendentes ("Acusação Remanescente"). 

Julgamento 

16. Em 13/12/2018, o PAD n° 12/2016 foi julgado pela Turma do Conselho 

de Supervisão, que absolveu os acusados Júlio e Felipe. 

17. Em relação à Corretora e Guilherme, o Relator votou pela condenação 

de ambos por atuação em conflito de interesses, em violação ao art. 30, parágrafo 

único, da Instrução CVM n° 505/2011 ("ICVM 505"). 

18. Em síntese, o Relator observou que: 

a) A execução de um negócio pelo Mecanismo fez com que a oferta de 

outro cliente da XP fosse executada por preço menor, não fosse 

executado ou fosse executado mais tarde. 

b) A obtenção de lucros pela Corretora, em detrimento do melhor 

interesse do cliente, caracteriza exemplo típico de conflito de 

interesses. 

c) 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. 

d) O intermediário deve zelar pelo interesse do cliente até a execução 

da operação, de modo que o argumento da defesa quanto ao 

momento de verificação do livro não procede. 
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e) A alegação da defesa de que a CVM teria reconhecido a legitimidade 

do Mecanismo, quando da reforma da Instrução CVM n° 400/2003, 

não se sustenta, porque a regra em questão simplesmente reconhece 

a possibi lidade de o intermediário adquirir valores mobiliários a pedido 

do cliente com o fim de prover liquidez, o que não foi questionado pela 

Acusação. 

f) O argumento de que o Mecanismo funciona com base nas normas da 

própria 83 não afasta a irregularidade, porque o negócio direto 

intencional deve ser utilizado pelos intermediários em observância às 

demais normas aplicáveis. 

g) A conduta foi mantida mesmo após a acusação, de modo que não há 

como se tratar o caso como de erro de proibição. Tampouco se pode 

falar em interpretação inédita, porque não há como interpretar a regra 

de conflito da ICVM 505 de outra forma senão reconhecendo que o 

intermediário não pode sobrepor seu interesse ao dos clientes. 

h) Com relação ao argumento de que o dolo não restaria caracterizado 

porque os envolvidos teriam feito tudo o que estaria ao seu alcance 

para evitar a preterição, observou que se não é 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. 

i) A alegação de que a conduta seria permitida em outros países, além 

de não afastar a irregularidade -tendo em vista que o que está em 

julgamento é a conduta da Corretora perante o direito brasileiro - não 

é exata porque faz referência a normas que permitem a atuação da 

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

19. O Relator absolveu a Corretora e Guilherme das acusações de violação 

ao inciso I, alínea 'd' da ICVM 8/79, por entender que há conflito aparente de 

normas, que se resolve pela especialidade, prevalecendo, no caso concreto, a 

regra mais específica de conflito de interesses. Absolveu também da acusação de 

infração ao art. 31, §único, inciso 1
2 , da ICVM 505/11 , por entender que os controles 

internos seriam adequados para refletir a verdade na ótica da Corretora. 

20. A Conselheira Maria Cecília acompanhou o Relator e apresentou 

declaração de voto, no qual destacou o fato de que maioria dos benefícios gerados 

pelo produto é revertida em prol da Corretora e mencionou entender inaplicável a 

regra de erro de proibição, tendo em vista o fato de a Corretora ter mantido a prática 

mesmo após alertada da irregularidade. 

21. A Conselheira Aline de Menezes Santos proferiu voto divergente: 

acompanhou o Relator com relação às absolvições, mas dissentiu das 

condenações, por entender que teriam agido com convicção justificável, ainda que 

equivocada, de que estavam atuando corretamente. 

2 "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 privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele 
vinculadas em detrimento dos interesses de clientes. 
Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam 
aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de 
interesses. 
Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: 
1 - identificar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas 
a ele, e seus clientes, ou entre os clientes". 

BSM Supervisao de Mercados 
+55 11 2565 6871 I 6074 I 6144 
Rua XV de Novembro, 275 
Silo Paulo I SP - 01013·001 

~ 'W J rn ur VÍ ~ O . CC m .br 

7 



bsrrl' ~SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n" 12/2016 
Recorrentes: XP Investimentos CCTVM S.A. e Guilherme Dias Fernandes Benchimol 

Julgamento Pleno- Relatório- FI. 8 de 16 

22. Observou a Conselheira Aline de Menezes Santos que o produto 

viabilizou algo muito próximo à internalização de ordens, empregando o negócio 

direto intencional para finalidade distinta daquela para qual foi criado. A despeito 

de entender que a Corretora deturpou o uso do negócio direto intencional, ponderou 

que a norma que o regulamenta é excessivamente ampla. 

23. A Conselheira afirmou que a ausência de clareza sobre os limites do uso 

do negócio direto intencional seria evidenciada pela necessidade de conduzir 

estudo para mapear as modalidades de uso do negócio direto intencional; pelo 

posterior aditamento do Termo de Acusação; pelo uso do produto nas modalidades 

"cega" e "não cega"; pela celebração de Termo de Compromisso quanto à parte 

"cega"; pela existência de debate, no âmbito do Conselho de Supervisão, de uma 

segunda proposta de Termo de Compromisso, para a fase "não cega" do algoritmo, 

em que foi sugerida tolerância de um "percentual de preterição" de, 

aproximadamente, 3%, bem como pela conduta da 83, durante o processo 

administrativo, ao não revisar as regras aplicáveis ao negócio direto intencional, 

nem adotar providências concretas para coibir a utilização da forma escolhida pela 

XP (pelo contrário, contratou consultoria e depois colocou em audiência pública 

norma buscando disciplinar o Negócio Direto Intencional). 

Recurso 

24. XP e Guilherme apresentaram em 16/04/2019, tempestivamente, 

recurso da decisão proferida pela Turma, no qual alegam, em síntese, que: 

a) Ao fundamentar a condenação e a dosimetria das penalidades 

considerando período não abarcado pelo Termo de Acusação, além 

de 15/08/2016 a 31/08/2016, bem como ao mencionar estudo feito em 

2017, a decisão violou importantes princípios processuais, 

notadamente os do devido processo legal e do direito ao contraditório 
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e à da ampla defesa, padecendo de vícios insanáveis que a inquinam 

de nulidade. 

b) A dosimetria da pena, ao considerar resultados apurados até a 

cessação da prática ou o trânsito em julgado, teria conferido à multa 

disciplinar natureza de multa cominatória, o que seria irregular. 

c) Em razão da latência inerente aos sistemas dos intermediários e da 

própria 83, a verificação da ocorrência da suposta preterição de 

clientes somente pode ocorrer no momento em que o Mecanismo 

verifica o livro de ofertas da Bolsa para fins de execução de uma 

ordem agressora via negócio direto, e não no momento em que esse 

negócio é registrado nos sistemas de negociação da 83, de modo 

que, tendo o Termo de Acusação,- e, consequentemente, a decisão 

pela condenação dos Recorrentes -considerado a configuração do 

Livro no milissegundo em que tais operações chegam ao sistema da 

Bolsa, fica evidente que o suporte probatório utilizado para condenar 

os Recorrentes se mostra imprestável. 

d) Os Recorrentes não teriam atuado com dolo de preterir clientes. Os 

trechos do Termo de Acusação que tratariam do suposto dolo 

eventual dos Recorrentes abarcariam tão somente o Período de 

Atuação Cega. O Parecer Jurídico teria sustentado inédita tese de 

que o dolo eventual estaria configurado na medida em que 

mantiveram o Mecanismo em funcionamento mesmo sabendo que a 

latência poderia causar alterações na configuração do Livro. Os 

Recorrentes teriam tomados todas as medidas para evitar o 

preterimento dos clientes, o que descaracterizaria o dolo. 
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e) Ainda que, para argumentar, se entenda ter havido infração ao artigo 

30, § único da ICVM n° 505, a suposta violação teria ocorrido em 

razão de erro de proibição inevitável. 

f) Todas as preocupações levantadas pelos membros da Turma do 

Conselho de Supervisão acerca do mecanismo de facilitation da XP 

encontram-se devidamente tratadas e mitigadas pela nova 

regulamentação que será editada pela B3. 

g) Guardadas algumas peculiaridades de menor relevância , todas as 

regras e condições que, nos termos da nova regulamentação a ser 

editada pela B3, deverão ser observadas pelos intermediários que 

desejarem utilizar suas carteiras próprias na contraparte do fluxo de 

ordens agressoras de clientes de varejo por meio das ofertas de Retail 

Liquidity Provider ("RLP"), já são essencialmente observadas pelo 

mecanismo de faci/itation da XP. 

h) O julgamento do processo deveria ser postergado até que a norma 

atualmente sob elaboração pela B3 seja definitivamente publicada. 

i) Diante dos princípios constitucionais e das normas de direito penal 

que regem os processos administrativos disciplinares desta BSM, e 

ainda, diante do consolidado entendimento da CVM e do ST J acerca 

do assunto, a decisão do Pleno deverá ter em conta que a mera 

existência de uma audiência pública cujo objeto consiste em discutir 

pela primeira vez a edição de normas para regular justamente aquilo 

que se discute no âmbito do processo enseja a absolvição dos 

recorrentes em processo administrativo disciplinar no âmbito da 

autorregulação, em que a finalidade educativa supera a natureza 
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repressora; e observar o princípio da retroatividade da lei mais 

benéfica. 

j) Eventual penalidade só poderia considerar os ganhos relativos ao 

período de 15/08/2016 a 31/08/2016. 

25. Fui sorteado para ser relator do presente caso no julgamento do recurso 

ao Pleno do Conselho de Supervisão da BSM, conforme comunicado aos 

Defendentes por meio do Ofício BSM/SJUR/PAD-78/2019. 

26. Os Recorrentes formularam, também, pedido de que o julgamento fosse 

postergado até a publicação da norma então sob elaboração pela 83. Tendo em 

vista a publicação, em 10/06/2019, do Ofício Circular 019/2019-VOP, proferi 

despacho sobre a perda do objeto desse pedido, e determinei que cópia do Ofício 

Circular 019/2019-VOP fosse anexada ao processo. 

Aditamento ao Recurso 

27. Em 12/07/2019, os Recorrentes apresentaram Aditamento ao Recurso, 

em razão de fatos novos, consistentes na divulgação pela 83 e pela CVM da 

regulamentação acerca do mecanismo de RLP. Os Recorrentes alegaram, em 

síntese, que: 

a) os conceitos de preterição de clientes e atuação em conflito de 

interesses, definidos na época em que as operações eram 

executadas por seres humanos, devem ser revistos, em razão das 

operações realizadas por algoritmos em milissegundos. A 

autorregulação deve acompanhar a evolução do mercado e não se 

prender a conceitos ultrapassados face às novas dinâmicas 

existentes; 
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b) o artigo 3°, inciso VI, da Medida Provisória n° 881/2019 ("MP881")3 

afasta os efeitos de normas infralegais pensadas para contextos 

fáticos ultrapassados por força do avanço econômico e tecnológico, 

como a preterição de clientes e o conflito de interesses em um 

contexto de negócios diretos intencionais, algoritmos de alta 

frequência e operações executadas em milésimos de segundos; 

c) o parágrafo 29 do Memorando CVM/SMI n° 18/20194 ("Memorando 

SMI") reconhece que a utilização dos negócios diretos intencionais, à 

época dos fatos, não era disciplinada pela legislação. De acordo com 

o parágrafo 19 do Memorando SMI5, a 83, ao afirmar que a regra 

relativa aos negócios diretos e intencionais merece reparo, admite 

que não havia disposição específica que vedasse ou limitasse seu 

uso. Portanto, se a própria 83 entendeu necessário formular proposta 

para restringir a utilização dos negócios direto intencionais é porque 

3Art. 3° São direitos de toda pessoa, natural ou juridica, essenciais para o desenvolvimento e o 
crescimento econômicos do Pais, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da 
Constituição: 
( .. ') 
VI -desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços 
quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico 
consolidado internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os 
requisitos para aferição da situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos 
efeitos; 
4 29. A SMI entende que a restrição ao uso dos negócios diretos intencionais é benéfica para o 
mercado na medida em que disciplina a sua utilização. É importante lembrar que, originalmente, os 
negócios diretos intencionais tinham o objetivo de permitir que o intermediário que tivesse clientes 
compradores e vendedores para um ativo a um dado preço pudesse registrar o negócio em bolsa*, 
atendendo ambos os clientes a preço de mercado. 
*A FCA do Reino Unido define o negócio direto intencional (cross-transaction) regular da seguinte 
forma: "a transaction by which a person matches, at the same price on the same terms, the buy and 
sell orders of two or more persons for whom he is acting as agent." (FCA Handbook, Glossary). 
5 19. A despeito de entender que a regra relativa aos negócios diretos intencionais merece o reparo 
proposto, a 83 também entende pertinente a sistematização do processo de atuação da carteira 
própria do intermediário como contraparte do fluxo de ordens agressoras de clientes de varejo. 
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a norma, no mínimo, não era suficientemente clara e permitia mais de 

uma interpretação razoável; 

d) em 21/05/2019, a CVM aprovou a proposta da 83 para restringir o uso 

dos negócios diretos intencionais a 4 hipóteses. De acordo com o 

Memorando SMI, "com a restrição ao uso das ofertas diretas, o 

mecanismo denominado client faci/itation utilizado pelo intermediário 

fica inviabilizado, uma vez que não há hipótese de realização de 

negócios diretos intencionais para ordens de varejo, como ocorre 

atualmente". O mecanismo de cliente facilitation ficaria inviabilizado 

apenas a partir da restrição ao uso das ofertas diretas. Assim, antes 

da edição das normas limitando o uso dos negócios diretos 

intencionais, o regulador entendia haver espaço para o modo como 

atuavam os Recorrentes, no que diz respeito à util ização dos 

negócios diretos intencionais e ao mecanismo de facilitation; 

e) à época dos fatos existiam apenas normas genéricas acerca do uso 

dos negócios diretos intencionais e regras gerais de conduta previstas 

na ICVM 505. Não havia qualquer interpretação da CVM, da 8SM ou 

da 83 no sentido de limitar o uso dos negócios diretos intencionais. O 

mecanismo de facilitation funcionou com base nas normas vigentes à 

época. Ainda que se entenda que os Recorrentes violaram a regra do 

artigo 30, parágrafo único da ICVM 505, a suposta violação decorreu 

de erro de proibição inevitável. A interpretação dos Recorrentes 

acerca da realização dos negócios diretos intencionais era legítima, 

não podendo ser punida em sede disciplinar; 

f) num contexto de amplo espaço interpretativo, com a existência de 

regras gerais sobre negócios diretos intencionais e sem qualquer 
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interpretação no sentido de restringir seu uso, deve-se aplicar a regra 

de interpretação que privilegie a livre iniciativa e a autonomia da 

vontade, como dispõe o artigo 3°, inciso V da MP 881 6 . Uma decisão 

que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de 

conteúdo indeterminado deve prever regime de transição, jamais 

podendo ser aplicada retroativamente, conforme disposto nos artigos 

3° e 6° do Decreto n° 9.830/20197; 

6 Art. 3° São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o 
crescimento econômicos do Pafs, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da 
Constituição: 
( ... ) 
V- gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os 
quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão 
resolvidas de forma a preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa disposição 
legal em contrário; 
7 Art. 3° A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos observará o 
disposto no art. 2° e as consequências práticas da decisão. 
§ 1° Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles 
previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. 
§ 2° Na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas 
consequências práticas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos 
fatos e fundamentos de mérito e jurídicos. 
§ 3° A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive 
consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade 
e de razoabilidade. 
Art. 6° A decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de 
conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo condicionamento de direito, preverá regime 
de transição, quando indispensável para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito 
seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 
§ 1 o A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto nos art. 2°, art. 3° ou 
art. 4°. 
§ 2° A motivação considerará as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional, 
equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais preju ízos 
aos interesses gerais. 
§ 3° Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o entendimento anterior 
consolidado. 
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g) de acordo com o Memorando SMI8, as ofertas RLP, por ser um 

procedimento especial de negociação, seriam uma hipótese de 

exceção ao critério preço-tempo, estando em sintonia com a ICVM 

461. A alteração decorrente da aprovação do RLP possui a única 

função de regulamentar de forma mais clara a questão e não de torná

la possível à luz da regulamentação vigente. Tanto as ofertas RLP, 

quanto o mecanismo de facilitation, constituem negócios diretos 

intencionais e, portanto, exceção lícita ao critério preço-tempo, em 

conformidade com o disposto na ICVM 461 ; 

h) as condições propostas pela B3 e aprovadas pela CVM a serem 

observadas pelos intermediários que desejarem utilizar suas carteiras 

próprias na contraparte do fluxo de ordens agressoras de clientes de 

varejo por meio das ofertas RLP já são essencialmente atendidas pelo 

mecanismo de facilitation. Faltaria uma única condição sobre a qual a 

corretora não possui qualquer ingerência e que decorre da latência 

inerente ao sistema da 83: a possibilidade de impedir que um negócio 

direto intencional envolvendo a carteira própria do intermediário seja 

executado pelos sistemas da 83 caso existam ordens de outros 

8 37. O primeiro aspecto a ser avaliado é o cabimento desse tipo de priorização em negócios de 
bolsa à luz do disposto na Instrução CVM n• 461/2007. A SMI entende que a norma permite 
exceções ao critério preço-tempo para casos em que se deva aplicar procedimentos especiais de 
negociação. 
38. A despeito de não haver uma definição formal para os procedimentos especiais de negociação, 
historicamente, negócios diretos, operações ex pit* e os diferentes mecanismos de leilão foram 
considerados procedimentos especiais em regulamentos aprovados pela CVM. 
* São operações ex pit aquelas previamente realizadas com determinados ativos referenciados em 
commodities e submetidas a registro nos ambientes de negociação da 83. 
39. Visto que as ofertas RLP se assemelham aos negócios diretos, não nos parece haver óbice a 
que possam ser classificadas como procedimentos especiais para efeitos da Instrução CVM n° 
461/2007, sem prejuízo da avaliação de uma alteração na mencionada Instrução, que se encontra 
em processo de revisão. 
40. Superada a questão da regularidade da oferta RLP, é importante avaliar a conveniência dessa 
categoria de oferta e sua adequação ao mercado brasileiro. 

BSM Supervisão de Mercados 

• 55 11 2565 6871 I Go7q I 6144 
Rua XV de Novembro, 275 
S~o Paulo I SP - 01013-001 

www.b~msupt>rvt~ om.br 

15 



bstrl' ~ SUPERVISÃO DE MERCADOS 

clientes que possam agredir a ordem fechada contra a carteira 

própria. Com a regulação das ofertas RLP essa limitação fica 

superada. 

28. Por fim, os Recorrentes solicitaram que o julgamento do Recurso pelo Pleno 

do Conselho de Supervisão da BSM, agendado inicialmente para 

25/07/2019, fosse adiado. 

29. É o re latório. 

São Paulo, 22 de julho de 2019. 

~~-~~ 
Wladimir Castelo Branco Castro 

Conselheiro-Relator 
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