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XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (“XP”) e GUILHERME DIAS 

FERNANDES BENCHIMOL (“GUILHERME”), doravante designados 

RECORRENTES, vêm, por seus advogados, apresentar MEMORIAL no 

âmbito do Processo Administrativo Disciplinar BSM nº 12/2016, nos 

termos a seguir expostos. 

 

I – BREVE NOTA INICIAL 

 

1. Cerca de um bilhão de reais. Apenas de janeiro de 2017 até junho 

de 2019, esse é o número que a RECORRENTE XP (em conjunto com as 

demais corretoras do grupo) deixou de cobrar de corretagem de seus 

clientes, em grande parte graças ao mecanismo de facilitation, objeto de 

questionamento no presente processo. Cerca de R$ 100 milhões de 

reais. Esse é o valor que os clientes tiveram em benefício direto (ou seja, 

valores no bolso, e não simplesmente que não foram pagos) em razão do 

mesmo mecanismo. De outro lado, a acusação apenas conseguiu 

quantificar prejuízos, no período do presente processo, de cerca de R$ 30 

mil reais (não há aqui erro de digitação, são R$ 30 mil e não R$ 30 

milhões de reais). 
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2. E a que custo para o mercado como um todo? As operações com o mecanismo da facilitation 

se deram primordialmente no âmbito da negociação com minicontratos futuros de taxa de câmbio 

por dólar comercial (“WDO”) e minicontratos futuros de Índice Bovespa (“WIN”). No mesmo período, 

ou seja, de janeiro de 2017 até junho de 2019, o aumento da liquidez mercado de WDO foi de 2.898% 

e o de WIN foi de 1.323%. A título de comparação, o aumento de liquidez no mercado de ações à vista 

no mesmo período foi de 96%. Ou seja, os mercados em que operou a facilitation da RECORRENTE XP 

tiveram 29 e 13 vezes de aumento de liquidez, ao passo em que o mercado à vista de ações no mesmo 

período não chegou a ter sua liquidez dobrada. 

  

3. Não parece haver dúvidas de que a facilitation criada e desenvolvida pelos RECORRENTES foi 

um dos motores propulsores para essa performance. Não por outra razão a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão (“B3” ou “Bolsa”), com aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), publicou 

recentemente as normas referentes ao mecanismo de ofertas Retail Liquidity Provider (“RLP”).  

Ninguém questiona que o RLP se baseou na facilitation da RECORRENTE XP, até porque todas as 

condições exigidas pela Bolsa para sua utilização e que dependem exclusivamente do intermediário 

já eram plenamente atendidas pela RECORRENTE XP, por meio do mesmo mecanismo de facilitation. 

 
4. Chega-se assim ao inusitado momento em que nos encontramos. O país ansioso por inovação. 

Algumas normas sendo revogadas para reduzir a burocracia e outras criadas para privilegiar o 

empreendedorismo e a criatividade. E na contramão de tudo e de todos, o presente processo. Os 

RECORRENTES, após quatro anos de discussões, um termo de compromisso de quase R$ 5 milhões 

de reais e a demonstração de que o produto por eles importado de mercados mais desenvolvidos tem 

méritos que justificaram sua consagração pela edição de novas regras de operações, se veem na 

contínua luta contra o presente processo.  

 
5. Não seria demais dizer que o presente processo, a essa altura, com a edição das normas do 

RLP, perdeu qualquer mínimo sentido que pudesse outrora porventura ter. O papel da autorregulação 

é primordialmente educativo. Não tem como finalidade a punição. Esta é apenas um meio para se 

atingir a finalidade educativa. Se a conduta dos RECORRENTES que se pretendeu questionar está 

substancialmente consagrada no novo direito posto, não há mais causa ou finalidade para o 

prosseguimento do respectivo processo. Não há mais um fim a ser atingido pelo meio processual.   

 

6. De toda sorte, visando facilitar a compreensão das discussões objeto do presente processo 

por este E. Pleno do Conselho de Supervisão da BSM, o presente Memorial apresentará de forma mais 

concisa os principais argumentos expostos pelos RECORRENTES em suas razões de recurso, de 

aditamento ao recurso e demais manifestações. Para tanto, a repetição de alguns pontos já 

anteriormente abordados será inevitável, pelo que os RECORRENTES pedem escusas desde logo. 
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II – A ACUSAÇÃO QUE AINDA SUBSISTE CONTRA OS RECORRENTES 

 

7. Como já dito, as operações objeto da acusação formulada contra os RECORRENTES foram 

primordialmente realizadas com contratos WDO e WIN e, em menor parte, contratos futuros de taxa 

de câmbio de reais por dólar comercial (“DOL”), no período compreendido entre 02.01.2015 e 

31.08.2016. 

 

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

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

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

R$17.111.098,01”. 

 

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

o potencial de configurar práticas abusivas e de gerar conflitos de interesses com os clientes da 

corretora. Nesse sentido, a acusação afirma que “ao executar negócios diretos intencionais entre as 

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

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

preço e no milissegundo do registro do negócio direto intencional fossem atendidas”. 

 

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

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

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

XP”.  

 

11. A atuação do mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP objeto da acusação se divide em 

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

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

o livro de ofertas da B3 antes de executar um negócio direto intencional contra a carteira própria da 

RECORRENTE XP; e (ii) o segundo período compreendido entre 15.08.2016 a 31.08.2016, quando o 

mecanismo de facilitation passou, então, a checar previamente o livro de ofertas da B3 antes de 

interpor a carteira própria da RECORRENTE XP para executar ordens agressoras. 

 

12. No que diz respeito a essas acusações, cumpre relembrar que: 
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(i) o termo de acusação originalmente formulado contra os RECORRENTES (“Termo de 

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

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

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

RECORRENTES, suposta infração ao inciso I1 da Instrução CVM nº 8/79, conforme definição 

do inciso II, alínea “d”2 dessa mesma Instrução, bem como ao art. 30, parágrafo único3, e art. 

31, parágrafo único, inciso I4, ambos da Instrução CVM nº 505/2011; (b) ao Sr. Julio Cápua 

Ramos da Silva (“Sr. Julio”), suposta infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 

505/20115; e (c) ao Sr. Felipe Trindade (“Sr. Felipe”) e ao Sr. Davi Miranda Quixadá (“Sr. Davi”) 

suposta infração ao inciso I, conforme definição do inciso II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 

8/79; 

 

(ii) após a apresentação das razões de defesa pelos RECORRENTES e pelos Srs. Julio, 

Felipe e Davi em 08.12.2016 (“Defesa Original”), a área técnica identificou posteriormente 7 

cenários nos quais a realização de negócios diretos intencionais por meio da carteira própria 

da corretora não configuraria irregularidade, tendo decidido, então, aditar o Termo de 

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

Acusação Original, “Termo de Acusação”), de modo a excluir as operações resultantes da 

atuação do mecanismo de facilitation enquadradas na Situação 1B, que se assemelhava a um 

desses novos cenários identificados pela área técnica da BSM; 

 

(iii) tendo apresentado aditamento à Defesa Original em 26.10.2017 (“Aditamento à 

Defesa”), os RECORRENTES, os Srs. Julio, Felipe e Davi, e a BSM, celebraram, em 23.02.2018, 

Termos de Compromisso para encerrar a parte da acusação referente ao período 

compreendido entre 02.01.2015 e 14.08.2016, quando o mecanismo de facilitation funcionava 

sob a dinâmica cega de atuação; 

 

                                                        
1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do 
mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a 
manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. 
2 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: [...] d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, 
aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em 
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos 
demais participantes da operação. 
3 Art. 30. [...] Parágrafo único: É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas 
em detrimento dos interesses de clientes. 
4 Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que os 
interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses. 
Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: I – identificar quaisquer conflitos 
de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes; 
5 Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na 
presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e 
eficácia das regras mencionadas no inciso I. 
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(iv) os RECORRENTES e os Srs. Julio, Felipe e Davi cumpriram integralmente as obrigações 

assumidas nos respectivos Termos de Compromisso, tendo o Diretor de Autorregulação, por 

meio dos ofícios OF/BSM/SJUR/PAD-0128-2018 e OF/BSM/SJUR/PAD-0165/2018, 

determinado o encerramento do presente processo em relação a eles no que se refere à parte 

da acusação relativa ao período de 02.01.2015 e 14.08.2016; 

 

(v) tendo em vista que as acusações imputadas ao Sr. Davi se referem somente ao período 

de 02.01.2015 a 06.07.2015, o presente processo foi integralmente encerrado em relação a 

ele após a celebração do Termo de Compromisso; e 

 

(vi) diante da celebração dos Termos de Compromisso acima mencionados, a acusação 

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

atuação (i.e. entre 02.01.2015 e 14.08.2016) foi definitivamente encerrada em relação aos 

RECORRENTES e aos Srs. Julio e Felipe, tendo restado apenas a acusação referente ao período 

posterior (i.e. de 15.08.2016 a 31.08.2016). 

 

13. Em julgamento realizado no dia 13.12.2018, a Turma do Conselho de Supervisão decidiu, por 

unanimidade: 

 

(i) absolver os RECORRENTES da imputação de infração ao inciso I c/c inciso II, alínea 

“d”, da Instrução CVM nº 8/79, na medida em que, nas palavras do Conselheiro Relator, 

Henrique de Rezende Vergara (“Conselheiro Relator Henrique Vergara”), existiria um “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 nº 

8” (fls. 1470); 

 

(ii) absolver os RECORRENTES da imputação de infração ao art. 31, parágrafo único, 

inciso I, da Instrução CVM nº 505/2011, uma vez que, segundo o Conselheiro Relator 

Henrique Vergara, “tudo no processo demonstra controles internos adequados para refletir a 

verdade na ótica da Corretora”, de modo que não há que se falar em “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” (fls. 

1470); 
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(iii) absolver o Sr. Julio da imputação de infração ao art. 3º, inciso II, da Instrução CVM nº 

505/2011, na medida em que a acusação que foi contra ele formulada “é apenas baseada na 

simples existência do produto, o que levaria a uma automática violação da regra, sem ter 

questionado sua diligência em relação à potencial ilegalidade do produto” (fls. 1471); e 

 

(iv) absolver o Sr. Felipe da imputação de infração ao inciso I da Instrução CVM nº 8/79, 

conforme definição do inciso II, alínea “d”, da mesma Instrução, uma vez que “o produto foi 

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

como teria um diretor estatutário, de se colocar contra o empregador” (fls. 1472). 

 

14. Diante das absolvições acima mencionadas, restou contra os RECORRENTES única e tão 

somente a imputação de suposta infração ao art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011, 

formulada pela acusação sob o argumento de que o mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP 

teria privilegiado os interesses da corretora em detrimento dos interesses de seus clientes. 

 

15. No que diz respeito a essa imputação, a Conselheira Aline de Menezes Santos acertadamente 

ressaltou que “o entendimento quanto aos usos possíveis do NDI [negócios diretos intencionais] 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” (fls. 1491). Por tais 

razões, a Conselheira Aline de Menezes Santos votou pela absolvição dos RECORRENTES, tendo 

concluído “pela existência de dúvida interpretativa legítima, por parte da Corretora e de Guilherme, 

quanto aos limites permissíveis de sua utilização, em razão de erro de proibição” (fls. 1491). 

 

16. No entanto, os demais membros da Turma do Conselho de Supervisão decidiram, por 

maioria, vencida a Conselheira Aline de Menezes Santos, (i) condenar a RECORRENTE XP à 

penalidade de multa no montante de 1,5 vezes o ganho com o suposto preterimento de clientes 

alegadamente causado pelo seu mecanismo de facilitation, abrangendo “o lucro decorrente das 

operações que fizeram com que clientes tivessem 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” (fls. 1471); e (ii) condenar o RECORRENTE GUILHERME à penalidade de multa no montante 

de R$500.000,00, na medida em que teria falhado quando supostamente desconsiderou os casos em 

que o interesse da RECORRENTE XP foi alegadamente privilegiado em detrimento do interesse dos 

seus clientes. 

 

17. Após a apresentação de recurso pelos RECORRENTES, a B3 e a CVM divulgaram as normas 

definitivas que passaram a reger a atuação da carteira própria do intermediário como contraparte do 
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fluxo de ordens agressoras de clientes de varejo, o que evidenciou (i) os diversos benefícios do 

mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP, e (ii) que vivemos em um mundo em que é necessária 

constante adaptação do autorregulador às inovações do mercado de capitais. 

 

III – DELIMITANDO O OBJETO E O PERÍODO ABARCADO PELO TERMO DE ACUSAÇÃO 

 

18. Antes de apresentar de forma resumida as diversas razões pelas quais a decisão de 

condenação dos RECORRENTES tomada pela maioria dos membros da Turma do Conselho de 

Supervisão merece ser integralmente reformada, é preciso que se tenha muito claro que o que está 

sendo discutido no presente processo é apenas e tão-somente se os RECORRENTES XP e GUILHERME 

privilegiaram seus próprios interesses em detrimento dos interesses dos clientes da RECORRENTE 

XP no período compreendido entre 15.08.2016 e 31.08.2016. 

 

19. Caso a intenção da área técnica da BSM fosse analisar a conduta dos RECORRENTES à luz das 

operações realizadas posteriormente a 31.08.2016, o teria feito por meio de um novo aditamento ao 

Termo de Acusação, o que não ocorreu.  

 

20. Ao se analisar os votos proferidos pelo Conselheiro Relator Henrique Vergara e pela 

Conselheira Maria Cecília Rossi, porém, o que se verifica é que tanto a decisão pela condenação dos 

RECORRENTES, como o balizamento da dosimetria da penalidade aplicada basearam-se, ao menos 

em parte, em fatos e operações ocorridas após o período abarcado pelo Termo de Acusação. 

 

21. Veja-se, por exemplo, o parágrafo 28 do voto do Conselheiro Relator Henrique Vergara, no 

qual este afirma que “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” (grifado). E 

conclui logo em seguida: “À luz deste resultado tampouco parece cabível reputar irrelevante ou 

imaterial o resultado da preterição de clientes”. 

 

22. No parágrafo 22, por sua vez, o Conselheiro Relator Henrique Vergara afirma que, entre 

15.08.2016 e 31.08.2016, “em 5.706 casos (fl. 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” e, no parágrafo 27, que “é preciso considerar mais de um milhão de negócios em que o interesse 

da Corretora foi posto à frente do interesse de seus clientes”. 
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23. Como se verifica, é o próprio Conselheiro Relator Henrique Vergara quem afirma que na 

análise da materialidade e relevância do suposto preterimento de clientes da RECORRENTE XP 

alegadamente causado pelo seu mecanismo de facilitation, foram consideradas não apenas as 

operações ocorridas entre 15.08.2016 e 31.08.2016 – as únicas que, de fato, deveriam ser 

consideradas –, como aquelas ocorridas entre 01.09.2016 e 29.06.2018, isto é, operações ocorridas 

em período que não foi objeto do Termo de Acusação6. 

 

24. Há, no entanto, uma passagem do voto do Conselheiro Relator Henrique Vergara ainda mais 

emblemática. 

 

25. No parágrafo 46 de seu voto, o referido Conselheiro busca afastar a configuração do erro de 

proibição no que diz respeito às operações realizadas entre 15.08.2016 e 31.08.2016 sob a 

justificativa de que teriam os RECORRENTES sido cientificados sobre estudo que evidenciaria a 

suposta irregularidade da prática por eles adotada. Confira-se: 

 

“No presente caso, a despeito da alegação inicial 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. 

 

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” (fls. 1467 - grifado). 

 

26.  Ocorre que a elaboração do estudo pela área técnica da BSM a que o Conselheiro Relator 

Henrique Vergara faz referência somente foi iniciada em janeiro de 2017, conforme relata a Decisão 

de Retificação do Termo de Acusação (fls. 468 e 469) que culminou com o aditamento ao Termo de 

Acusação Original: 

 

“2. Na Defesa apresentada, os Defendentes afirmaram que a utilização do negócio direto 

intencional, por meio do mecanismo de facilitation desenvolvido pela Corretora (‘Mecanismo’), 

com o objetivo de prover liquidez aos seus clientes, não difere da utilização do negócio direto 

intencional realizada pelos demais intermediários do mercado: [...] 

 

                                                        
6 O mesmo também se verifica do voto da Conselheira Maria Cecília Rossi, que, ao analisar os resultados financeiros gerados 
pelo mecanismo de facilitation para a RECORRENTE XP e para seus clientes, inclui nota de rodapé (vide nota de rodapé 1) 
tratando de operações realizadas não só no período de 15.08.2016 a 31.08.2016, como de operações realizadas entre 
01.09.2016 e 29.06.2018, ou seja, fora do período abarcado pelo presente processo. 
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3. Diante da referida afirmação, a BSM Supervisão de Mercados (‘BSM’) analisou a utilização de 

negócios diretos intencionais por parte dos participantes dos mercados de bolsa administrados 

pela B3 no período de 04.01.2016 a 30.11.2016 [...], para verificar se a prática do mercado com 

negócios diretos intencionais resultou em preterição de clientes e em materialização de conflito 

de interesses objeto do Termo de Acusação. 

 

4. Em 9.1.2017, a BSM enviou ofício a todos os Participantes que, conforme identificado no 

período de análise, executaram negócios diretos intencionais com contas de natureza de carteira 

própria em pelo menos uma das pontas do negócio e que, no milissegundo de registro do negócio 

direto na BM&FBOVESPA, possuíam ofertas de clientes pendentes de execução no livro de ofertas 

da BM&FBOVESPA que poderiam ter sido executadas pela oferta do cliente que foi parte do 

negócio direto intencional” (grifado). 

 

27. Os RECORRENTES, por sua vez, somente foram comunicados acerca dos resultados do 

referido estudo em 25.08.2017, quando, por meio do Ofício BSM/SJUR/PAD-277/2017, foram 

intimados a apresentar aditamento à defesa.  

 

28. Ao afastar a configuração do erro de proibição em relação às operações realizadas entre 

15.08.2016 e 31.08.2016 sob a justificativa de que teriam os RECORRENTES sido cientificados em 

agosto de 2017 sobre estudo da área técnica da BSM indicando em que situações a realização de 

negócios diretos por meio da interposição da carteira própria do intermediário seria ou não 

permitida, o Conselheiro Relator Henrique Vergara fundamentou sua decisão em fatos que não 

são objeto do presente processo. 

 

29. A extrapolação da decisão condenatória dos RECORRENTES para além do período abarcado 

pelo presente processo também se fez sentir na dosimetria da pena aplicada à RECORRENTE XP. Isso 

porque, em sua decisão, o Conselheiro Relator Henrique Vergara votou pela aplicação de penalidade 

de multa à RECORRENTE XP no montante de 1,5 vezes o ganho com o suposto preterimento de 

clientes alegadamente causado pelo seu mecanismo de facilitation, abrangendo “o lucro decorrente 

das operações que fizeram com que clientes tivessem 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” (fls. 1471 - grifado). 

 

30. Ao fundamentar a condenação e a dosimetria das penalidades aplicadas aos RECORRENTES 

em fatos, dados e operações relativas a período não abarcado pelo Termo de Acusação, sem que se 

tenha conferido aos RECORRENTES a oportunidade de sobre eles se manifestar e deles se defender 

de forma adequada, a decisão condenatória tomada pela maioria dos membros da Turma do Conselho 

de Supervisão violou importantes princípios processuais (notadamente o do devido processo legal e 
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o do direito ao contraditório e à ampla defesa), padecendo de vícios insanáveis que inquinam de 

nulidade a decisão em questão. 

 

31. Mas ainda que assim não se entenda – o que se admite apenas por amor ao debate –, os 

RECORRENTES requerem que as questões acima tratadas sejam consideradas pelos i. membros deste 

Pleno do Conselho de Supervisão na análise do mérito do presente processo. 

 

IV – A AUTORREGULAÇÃO FACE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS DO MERCADO 

 

32. Como visto, o mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP surgiu num contexto de 

adaptação às constantes inovações relativas a operações de alta frequência desenvolvidas no 

mercado de capitais no âmbito internacional. Adequando-se ao que dispunham as normas brasileiras 

existentes à época acerca dos negócios diretos intencionais, o mecanismo de facilitation da 

RECORRENTE XP foi então introduzido para executar tais operações por meio de algoritmos dentro 

de um curtíssimo intervalo de tempo (milissegundos). 

 

33.   Ao analisar essas operações, é preciso que se tenha em mente que conceitos como 

preterimento de clientes e atuação em conflito de interesses, pensados em um mundo no qual as 

operações eram executadas por seres humanos dentro de um intervalo de tempo de minutos ou até 

mesmo de horas, devem ser revistos, tomando-se cuidado para não aplicá-los de forma automática a 

operações que, por sua natureza, sequer comportam esse tipo de prática.  

 

34. Como muitas vezes já ressaltado pelos RECORRENTES, a capacidade de adaptação da 

regulação à realidade mais atual do mercado e a sua flexibilidade diante da inovação devem ser a 

regra, e não a exceção. A flexibilidade do regulador e – em proporção ainda maior, do autorregulador, 

em razão da sua própria natureza – deve vir acompanhada da capacidade de compreender que, em 

algumas situações, “old categories do not (always) fit the new market ecosystem”7, como explica o 

professor da Universidade de Georgetown, Chris Brummer, em seu artigo intitulado “Disruptive 

Technology and Securities Regulation”. 

 

35. Reforçando esse entendimento, foi editada a Medida Provisória nº 881/2019, a qual 

reconhece a importância da liberdade econômica para o desenvolvimento da tecnologia, da inovação 

                                                        
7 BRUMMER, Chris. Disruptive Technology and Securities Regulation. 84 Fordham L. Rev. 977, 2015. p. 1036. Disponível em 
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5158&context=flr. 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5158&context=flr
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5158&context=flr
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e da produtividade do país e, nesse sentido, afirma a necessidade de a autorregulação acompanhar a 

evolução do mercado e não se prender a conceitos antigos que muitas vezes acabam se revelando 

ultrapassados face às novas dinâmicas existentes. Isso se coaduna com o que já vem sendo 

constantemente repetido pelos RECORRENTES quando, respeitando os limites regulatórios 

existentes à época acerca dos negócios diretos intencionais, resolveram implementar o mecanismo 

de facilitation. 

 

36. Nesse sentido, o artigo 3º, inciso VI, da aludida Medida Provisória nº 881/2019, prevê: 

 

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o 

crescimento econômicos do País, 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. (grifos nossos) 

 

37.  É o caso das regras sobre preterimento de clientes e conflito de interesses em um contexto 

de negócios diretos intencionais, algoritmos de alta frequência e operações executadas em milésimos 

de segundo. 

 

38. Endossando a preocupação dos RECORRENTES, a própria B3 reconheceu a necessidade de 

atualizar regras pensadas para um contexto fático absolutamente distinto do presente, o que 

culminou na publicação das normas referentes às ofertas RLP. 

 
39. Conforme explicado no Ofício Circular nº 050/2018-VOP, a motivação para a atualização das 

regras relativas à realização de negócios diretos intencionais e para a regulamentação, pela primeira 

vez, da oferta RLP – cuja dinâmica de funcionamento e características são em tudo semelhantes (se 

não idênticas) ao mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP – partiu da constatação de que “nos 

últimos anos, houve grande evolução da negociação eletrônica, destacando-se o aumento da 

utilização de algoritmos de alta frequência (high frequency trading – HFT) e algoritmos de 

execução (por exemplo, algoritmos de volume-weighted average price – VWAP e time-weighted 

average price – TWAP), bem como a maior participação de formadores de mercado em diversos 

produtos e a sofisticação dos sistemas utilizados pelos participantes para a administração das 

ordens recebidas de seus clientes (order management system – OMS)” (fls. 3 – grifado). 
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40. E da mesma forma que a Bolsa buscou adequar seu arcabouço normativo à nova realidade de 

mercado, a análise da conduta dos RECORRENTES no âmbito do presente processo não pode fugir de 

fazer o mesmo. É preciso, assim, que sem prejuízo da verificação do atendimento, pelos 

RECORRENTES, às (poucas) normas existentes à época dos fatos, se analise em que medida sua 

conduta caminhou na direção das novas tendências regulatórias, de modo que preocupações 

legítimas, porém ultrapassadas, sejam colocadas sob uma perspectiva adequada. 

 

V – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS RECORRENTES POR SUPOSTA INFRAÇÃO 

AO ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 505/2011 

 

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

condenação dos RECORRENTES 

 

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

alegação de que em algumas situações nas quais o mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP 

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

determinado cliente, haveria, naquele exato milissegundo, uma ordem de outro cliente da 

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

 

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

causar o preterimento de clientes, o mecanismo de facilitation deveria se certificar de que no 

momento em que o negócio direto era registrado no sistema de negociação da B3, não haveria 

nenhum outro cliente da corretora no livro de ofertas da Bolsa que atenderia às especificações da 

ordem agressora atendida pelo facilitation. 

 

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

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

em que o mecanismo de facilitation verifica o livro de ofertas da B3 e, conforme o caso, interpõe a 

carteira própria da corretora contra a ordem agressora, mas sim o momento em que o negócio direto 

é registrado nos sistemas de negociação da Bolsa (quando a configuração do livro de ofertas pode ser, 

e normalmente é, inteiramente distinta do momento anterior). 

 

44. Conforme já restou amplamente demonstrado ao longo do presente processo e reconhecido 

pela própria Gerência Jurídica da BSM no Parecer Jurídico por ela elaborado (“Parecer Jurídico”), 
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existe uma latência “inerente aos sistemas operacionais utilizados pela B3 e pelos intermediários”8, que 

corresponde a um lapso temporal de alguns milissegundos entre o momento em que o mecanismo de 

facilitation, ainda no Order Management System (“OMS”) da RECORRENTE XP, decide solicitar a 

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

momento em que esse negócio direto é efetivamente registrado no sistema de negociação da B3 

(“PUMA”). 

 

45. Ora, se esse lapso temporal de alguns milissegundos é inerente aos sistemas da Bolsa e dos 

intermediários, o que significaria, em termos práticos, a obrigação da RECORRENTE XP de “zelar pelo 

interesse do cliente até a execução da operação” (fls. 1463 - grifado) referida pelo Conselheiro Relator 

Henrique Vergara em seu voto? 

 

46. Por impossibilidade prática de se prever o futuro – no sentido de evitar que, no momento do 

registro do negócio direto intencional no PUMA, existam outros clientes da corretora com ofertas 

pendentes no livro –, o momento em que o mecanismo de facilitation verifica o livro de ofertas da B3 

com o objetivo de “zelar pelo interesse do cliente” é e só pode ser um, qual seja, no momento em que o 

mecanismo recebe a ordem agressora e toma a decisão de interpor ou não a carteira própria da 

corretora, a depender da configuração do livro naquele momento. 

 

47. E o mesmo se pode dizer de toda e qualquer outra modalidade de negócio direto intencional 

realizada mediante a interposição da carteira própria do intermediário ou de parte a ele relacionada, 

envolvendo ou não a utilização de algoritmos de alta frequência, tal como o mecanismo da 

RECORRENTE XP. 

 

48. Condicionar a legalidade dos negócios diretos intencionais envolvendo a interposição da 

carteira própria da corretora para fins de cumprimento do disposto no art. 30, parágrafo único, da 

Instrução CVM nº 505/2011, seria o mesmo que, na prática, inquinar todos os negócios diretos 

intencionais executados nessas condições de uma espécie de ilegalidade em potencial, que 

dependeria da configuração do livro de ofertas da B3 no momento em que referido negócio chega aos 

sistemas da Bolsa para registro. 

 

49. Com toda franqueza, e prestando-se as devidas vênias aos ilustres membros da Turma do 

Conselho de Supervisão da BSM, o entendimento acima, além de carecer de um mínimo de sentido 

                                                        
8 Vide §69 do Parecer Jurídico. 
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lógico, jamais foi expresso, seja explícita ou implicitamente, por qualquer normativo da B3, da CVM 

ou de quem quer que seja. Pelo contrário, a realização de negócios diretos intencionais por meio da 

interposição da carteira própria é prática comum em todo o mercado, nunca tendo sido aventada a 

possibilidade de tal prática configurar, por si só, um ilícito, pelo simples fato de a configuração do 

livro de ofertas da B3 sofrer alterações entre o momento em que o intermediário executa o negócio 

direto intencional contra sua carteira própria, e o momento em que referido negócio é registrado nos 

sistemas da Bolsa. 

 
50. Tendo o Termo de Acusação – e, consequentemente, a decisão pela condenação dos 

RECORRENTES – considerado a configuração do livro de ofertas da B3 não no milissegundo em que 

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

operações chegam ao sistema da Bolsa, fica evidente que o suporte probatório utilizado para 

condenar os RECORRENTES se mostra imprestável, razão pela qual a decisão tomada pela maioria 

dos membros da Turma do Conselho de Supervisão da BSM merece ser integralmente reformada, de 

modo a absolver os RECORRENTES. 

 

5.2. A absoluta ausência de dolo na conduta dos RECORRENTES e a impossibilidade de 

responsabilização objetiva em sede disciplinar 

 

51. Também careceu de um exame mais detido por parte da E. Turma do Conselho de Supervisão 

da BSM a questão relativa à absoluta ausência de dolo ou culpa direcionada a privilegiar os próprios 

interesses dos RECORRENTES, em detrimento dos interesses dos clientes da RECORRENTE XP. 

 

52. Não há dúvidas quanto ao fato de que a sanção administrativa sempre exige o elemento 

subjetivo. Para se imputar responsabilidade a quem quer que seja, necessário se faz evidenciar o 

liame de causalidade entre o agente e o fato. Não basta a mera verificação da ocorrência objetiva de 

uma irregularidade, sendo, ao contrário, obrigatório avaliar a dimensão subjetiva da culpa do agente, 

tendo em vista, fundamentalmente, o princípio da presunção de inocência9. 

 

                                                        
9 A esse respeito, veja-se a lição de Fábio Medina Osório: “Repele-se, fundamentalmente, a responsabilidade pelo fato de 
outrem e a responsabilidade objetiva. O delito é obra do homem, como o é a infração administrativa praticada por pessoa 
física, sendo inconstitucional qualquer lei que despreze o princípio da responsabilidade subjetiva” (OSÓRIO, Fábio 
Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 382. - grifado). 
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53. Ao se analisar os trechos do Termo de Acusação Aditado – nesse ponto, idêntico ao Termo de 

Acusação Original – que mencionam o suposto dolo eventual dos RECORRENTES em preterir clientes 

da corretora –, o que se constata é que a construção da acusação no sentido de que os RECORRENTES 

teriam atuado com o intuito de prejudicar os clientes da corretora abarcou somente as operações 

ocorridas à época em que o mecanismo de facilitation ainda estava programado para atuar de forma 

cega, isto é, sem checar previamente o livro de ofertas da B3 antes de executar um negócio direto 

intencional contra a carteira própria da RECORRENTE XP (período esse compreendido entre 

02.01.2015 e 14.08.2016)10. 

 

54. Não há uma linha sequer do Termo de Acusação dedicada a demonstrar ou ao menos indiciar 

em que medida teriam os RECORRENTES atuado com dolo eventual em privilegiar seus próprios 

interesses após as alterações implementadas ao seu mecanismo de facilitation em 15.08.2016. 

 

55. Diferente do que consta tanto do Termo de Acusação Original quanto do Termo de Acusação 

Aditado, o Parecer Jurídico elaborado pela Gerência Jurídica da BSM passou a sustentar a inédita tese 

de que o dolo eventual dos RECORRENTES em preterir clientes após 15.08.2016 estaria configurado 

na medida em que sabiam que a latência inerente ao mecanismo de facilitation e aos sistemas da Bolsa 

poderia causar alterações na configuração do livro de ofertas no curso da execução de operações via 

facilitation, e mesmo assim decidiram manter o mecanismo em funcionamento. 

 

56. Essa tentativa do Parecer Jurídico de formular nova acusação baseada em pressupostos 

fáticos nunca antes considerados pela área técnica da BSM e nunca antes submetidos ao contraditório 

pelos RECORRENTES, além de ilegal e violadora dos mais básicos princípios constitucionais do 

contraditório, ampla defesa e devido processo legal, evidencia que nem mesmo a área técnica da BSM 

tem claro em que situações e sob quais condições a realização de negócios diretos por meio da 

interposição da carteira própria do intermediário poderia ocorrer. 

 

57. Nesse ponto, as considerações do Conselheiro Relator Henrique Vergara foram, renovadas as 

vênias, econômicas, tendo ele se limitado a afirmar que “Não identifico, contudo, tal vínculo entre dolo 

eventual e atuação cega: a imputação é de atuar em conflito ao realizar negócios que acarretaram 

                                                        
10 Confira-se o que dispõem os parágrafos 168, 188, 190 e 211 do Termo de Acusação Aditado. A título de exemplo, 
transcreva-se o parágrafo 188 do Termo de Acusação Aditado: “A descrição do funcionamento do Mecanismo apresentada 
pela XP, demonstra que a Corretora atua com cegueira deliberada para os Clientes XP que estão com ofertas registradas no 
livro da BM&FBOVESPA. O resultado da atuação dessa forma é que a XP assume o risco de haver Clientes XP no livro de ofertas 
da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço, no milissegundo do registro do negócio 
direto intencional. O risco assumido pela XP se caracteriza como o dolo eventual para fins de responsabilidade pelo uso de 
práticas não equitativas e atuação em conflito de interesses” (grifado). 
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preterição de clientes que tinham ordens no livro, e isto continuou ocorrendo após o período de Atuação 

Cega” (fls.1468). 

 

58. Ora, se não há vínculo entre dolo eventual e a atuação cega do mecanismo de facilitation da 

RECORRENTE XP, como afirmado pelo Conselheiro Relator Henrique Vergara, o que explicaria o fato 

de não haver uma linha sequer do Termo de Acusação demonstrando ou ao menos indicando em que 

medida o dolo eventual dos RECORRENTES em preterir clientes também estaria presente após a 

mudança na dinâmica de atuação do mecanismo de facilitation, para deixar de atuar de forma cega? 

 

59. A explicação é simples: conforme explicitado no parecer elaborado pelo ex-diretor da CVM, 

Marcos Pinto, especificamente para o presente caso (“Parecer Marcos Pinto”), a imputação formulada 

pela acusação está baseada “num equivocado entendimento do conceito de dolo eventual”. Segundo o 

ilustre parecerista: 

 

“Embora o art. 18, I, do Código Penal conceitue a conduta como dolosa quando o agente ‘assume 

o risco de produzir’ um determinado resultado, ‘assumir o risco’ tem nesse dispositivo legal um 

significado técnico muito distinto da linguagem comum. No direito penal, para que se possa 

falar propriamente em ‘assunção de risco’, não basta que o agente tenha consciência de 

correr um risco; ele precisa consentir previamente no resultado; ele precisa estar de 

acordo com o resultado caso ele aconteça. 

 

De outra forma, o dolo eventual teria uma abrangência absurda, abarcando hipóteses 

em que não se pode nem mesmo cogitar de culpa, muito menos de dolo” (fls. 1269 - 

grifado). 

 

60. Em momento algum os RECORRENTES agiram com dolo eventual, isto é, assumiram e 

aceitaram o risco de preterir clientes. Desde que os primeiros questionamentos acerca do mecanismo 

de facilitation foram apresentados pela BSM ainda em 2015, tudo o que os RECORRENTES fizeram foi 

direcionado justamente a evitar que o facilitation da RECORRENTE XP incorresse naquilo que, 

segundo o entendimento da área técnica da BSM, representava preterimento de clientes. 

 

61. Como se sabe, o mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP foi originalmente 

desenvolvido para atuar de forma cega, isto é, sem considerar a eventual existência de outros clientes 

da corretora no livro de ofertas da Bolsa. Baseada nas práticas internacionais e nas regras existentes 

nos mercados mais desenvolvidos do mundo – como Estados Unidos e Europa –, acreditava a 

RECORRENTE XP que, dessa forma, evitaria justamente aquilo pelo que agora está sendo acusada, isto 

é, o preterimento de clientes e a atuação em conflito de interesses. 
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62. Após diversos entendimentos mantidos ao longo dos anos de 2015 e 2016, a RECORRENTE 

XP, em respeito à posição manifestada pela BSM, alterou a dinâmica de funcionamento do seu 

mecanismo de facilitation que, a partir de 15.08.2016, passou a realizar a checagem prévia do livro 

de ofertas da Bolsa antes de executar uma operação via facilitation. Visando reduzir cada vez mais a 

possibilidade de ocorrência do suposto preterimento (no conceito utilizado pela área técnica), a 

RECORRENTE XP inclusive implementou posteriormente diversos aprimoramentos que, ainda que 

não exigidos pela regulamentação, objetivavam adequar-se a um modelo com o qual a área técnica 

desta BSM estivesse confortável. 

 

63. Note-se que a corretora chegou a solicitar à Bolsa que desenvolvesse alguma ferramenta em 

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

que esses negócios chegassem aos sistemas da B3 para execução, houvesse clientes da RECORRENTE 

XP com ordens pendentes de execução no livro que atenderiam às especificação da ordem executada 

via negócio direto contra a carteira própria da corretora. Esse pleito da RECORRENTE XP por si só já 

demonstra que o funcionamento do mecanismo de facilitation não só não era direcionado a, como 

independia totalmente do suposto preterimento de clientes. Diante dessa solicitação por parte da 

RECORRENTE XP – que só não pôde ser implementado à época em razão de limitações operacionais 

da própria B3 –, como se pode sequer cogitar haver por parte dos RECORRENTES dolo (seja direto ou 

eventual) em preterir clientes?  

 

64. Como muito bem observado pelo Parecer Marcos Pinto, “não se pode falar em dolo quando o 

agente faz todo o possível para evitar o resultado que se julga ilícito”. E conclui: 

 

“Em vista disso, é absurdo cogitar de dolo eventual na conduta da XP, pois ela jamais 

consentiu em causar prejuízo a seus clientes; ao contrário, ela sempre tentou impedir 

esses prejuízos. Na primeira etapa de funcionamento do mecanismo, ela parametrizou seu 

sistema de forma cega justamente para evitar que seus clientes fossem prejudicados. Nesse 

momento, é possível que a XP tivesse consciência de que algumas ofertas de seus clientes 

poderiam ser preteridas, embora nem mesmo isso esteja evidenciado no processo. Seja como for, 

a XP entendeu, plausivelmente, que essa era a melhor forma de evitar prejuízos para todos os 

seus clientes, prevenindo-se contra práticas não-equitativas. Logo, ela não consentiu com 

eventuais prejuízos, ainda que estivesse ciente de sua possibilidade. 

 

Num segundo momento, instada pela BSM, a XP alterou o funcionamento do sistema. Com isso, 

ela acreditava que o problema do preterimento seria resolvido. A única razão pela qual os casos 

de preterimento podem continuar existindo é técnica e insuperável: a transmissão e 

processamento de informações entre bolsa e CVM demora alguns milissegundos. Portanto, não 

houve sequer culpa da XP, que agiu sempre de forma diligente, muito menos dolo 

eventual, que exige assentimento do agente com o resultado danoso” (fls. 20 - grifado). 
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65. Assim, seja pelo fato de (i) não ter a acusação se desincumbido de demonstrar o dolo eventual 

dos RECORRENTES em preterir clientes no que se refere às operações executadas via mecanismo de 

facilitation da RECORRENTE XP entre 15.08.2016 e 31.08.2016; e (ii) ter restado uma vez mais 

demonstrado que os RECORRENTES em momento algum agiram com dolo eventual, tendo, pelo 

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

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

responsabilização dos RECORRENTES por infração ao art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 

505/2011. 

 

VI – O PRETERIMENTO (NO CONCEITO UTILIZADO PELA ÁREA TÉCNICA DA BSM) ERA 

CAUSADO PELAS NORMAS DA PRÓPRIA BOLSA, E NÃO PELO MECANISMO DE FACILITATION 

 

66. Ao afirmar que o mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP preteriu determinados 

clientes da corretora, a acusação simplesmente ignorou o fato de que a mecânica de execução de 

negócios diretos seguida pelo mecanismo da corretora refletia as disposições normativas da própria 

B3 existentes à época dos fatos. 

 

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

ordem executada via apregoação por oferta e uma ordem executada via apregoação direta 

intencional11. Como descrito no Parecer elaborado pelo ex-diretor de autorregulação da BM&F 

Bovespa e ex-diretor da CVM, Otávio Yazbek (“Parecer Yazbek”), negócios diretos constituem exceção 

legítima ao critério preço-tempo. Confira-se:  

 

“Como se descreveu, as regras sobre concorrência entre ordens se aplicam a ordens de 

mesma natureza, pendentes de execução no book de ofertas, que concorreriam, assim, 

pela liquidez existente. Em outras palavras, as regras sobre concorrência não se destinam a 

proteger a outra ponta do book. Assim, as ordens em sentido oposto, correspondentes àquela 

outra ponta do book, devem ser encaminhadas a mercado e submeter-se à dinâmica regular de 

fechamento de operações. 

 

Caso se entendesse tal processo de outra maneira, qualquer negócio direto seria 

irregular, por não respeitar as regras estabelecidas para a concorrência com as demais 

ofertas existentes no mercado” (fls. 21 - grifado).  

                                                        
11 Apesar de a regra geral prevista no Regulamento de Operações do Segmento Bovespa (item 13.2.3) ser a de que em caso 
de concorrência de ofertas a preços iguais no livro, deve-se respeitar a ordem cronológica de registro para fins de prioridade 
na execução, há exceção expressa a essa regra, prevista pelo item 13.2.2, que estabelece que “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” 
(grifado). A mesma regra encontra-se prevista nos Parâmetros de Negociação estabelecidos pela B3, que estabelecem que 
“o negócio direto intencional terá prioridade de fechamento mesmo quando seu preço for igual ao melhor preço da oferta 
registrada no mercado”. O Regulamento de Operações do Segmento BM&F replica os mesmos conceitos, trazendo apenas 
menos detalhes quanto à dinâmica operacional. 
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68. Continua o Parecer Yazbek: 

 

“Desde um ponto de vista formal, não há que se falar em concorrência indevida porque (i) a 

ordem que faz jus ao procedimento de facilitation não está concorrendo com a ordem 

levada a mercado (porque, em razão de suas características, ela encontrou uma contraparte 

ainda na ‘mesa’ da corretora e, mais do que isso, por parte de um agente que, de outra maneira, 

não iria a mercado como potencial contraparte de outras ordens); e (ii) a oferta levada a 

mercado pela própria corretora, em razão da exposição assumida, deve se submeter às regras 

de preferência estabelecidas pela própria consulente, conforme o regime criado pela CVM” (fls. 

22 – grifado). 

 

69. Ordens administradas também não concorrem entre si nem com as demais ordens recebidas 

pela corretora, motivo pelo qual não se aplicam a tais ordens as regras sobre concorrência de ordens 

e prioridade na sua execução, conforme estabelecia o item 4.3.14 do Regulamento de Operações do 

Segmento Bovespa12. 

 

70. Se não há que se falar em concorrência entre negócios diretos e ordens executadas via 

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

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

por meio do mecanismo de facilitation, pois não só “a operação [de facilitation] entre cliente e 

corretora é caracterizada como um negócio direto” (fls. 16 do Parecer Yazbek), como é, por questões 

de administração de risco, do tipo “administrada”13, já que “especifica somente a quantidade e as 

características dos ativos a serem comprados ou vendidos, cabendo ao Intermediário, a seu critério, 

determinar o momento e o Sistema de Negociação em que ela será executada”14.  

  

71. Em linha com esse raciocínio, a própria Superintendência de Relações com o Mercado e 

Intermediários (“SMI”) afirmou que, em virtude de se assemelharem aos negócios diretos, as ofertas 

RLP estariam contempladas como uma das hipóteses de exceção ao critério preço-tempo, estando em 

perfeita sintonia com o arcabouço regulatório atual da Instrução CVM nº 461/2007. Confira-se trecho 

do Memorando nº 18/2019-CVM/SMI (“Memorando nº 18/2019”): 

 

“O primeiro aspecto a ser avaliado é o cabimento desse tipo de priorização em negócios de bolsa 

à luz do disposto na Instrução CVM nº 461/2007. A SMI entende que a norma permite 

                                                        
12 Art. 14. As Ordens caracterizadas como Administradas, Discricionárias e Monitoradas não concorrem entre si nem com 
as demais Ordens recebidas pelo Intermediário, não lhes sendo aplicável o regime definido nos termos do item anterior. 
13 Conforme consta das Regras de Conduta e Atuação da Corretora no Relacionamento com os Clientes e com as Bolsas de 
Valores e Bolsas de Mercadorias e Futuros (“Parâmetros de Atuação XP”), disponível no site da RECORRENTE XP. 
14 Conforme definição extraída do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa. 
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exceções ao critério preço-tempo para casos em que se deva aplicar procedimentos 

especiais de negociação. 

  

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. 

  

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 nº 461/2007, sem prejuízo da avaliação de uma alteração na mencionada Instrução, que 

se encontra em processo de revisão.  

  

Superada a questão da regularidade da oferta RLP, é importante avaliar a conveniência 

dessa categoria de oferta e sua adequação ao mercado brasileiro” (fls. 8/9 - grifado). 

 

72. Como se vê, a alteração normativa decorrente da aprovação do RLP possui a única função de 

regulamentar de forma mais clara a questão, e não o objetivo de torná-lo possível à luz dos 

dispositivos vigentes. Nesse sentido, tanto as ofertas RLP como o mecanismo de facilitation da 

RECORRENTE XP – cuja dinâmica de funcionamento e características são em tudo semelhantes (se 

não idênticas) às das ofertas RLP –, ao concederem prioridade ao intermediário sobre as demais 

ofertas existentes no livro, conforme o critério preço-intermediário-tempo, já estão em conformidade 

com o disposto na Instrução CVM nº 461/2007, sem necessidade de alteração da referida Instrução.   

 

73. Quando muito, o que se pode dizer no presente caso é que se essa suposta preterição alegada 

pela acusação existia, seria a própria norma do Regulamento de Operações que a estabelece, já que 

previa expressamente que ordens diretas intencionais gozavam de prioridade sobre as ordens via 

apregoação por oferta em caso de coincidência de preços (figurando o intermediário como 

contraparte em uma das pontas ou não). 

 

74. Pelo exposto, fica claro que a dinâmica de funcionamento do mecanismo de facilitation está 

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

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

modo que, se algum preterimento foi causado pelo facilitation da RECORRENTE XP (o que se admite 

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

execução de negócios diretos da própria B3. 
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75. Como constantemente repetido pelos RECORRENTES e reconhecido pela própria SMI nos 

parágrafos 31 e 41 do Memorando a seguir transcritos, o client facilitation direcionado a atender o 

fluxo de ordens de clientes de varejo é permitido e fomentado em diversos países do mundo. Cite-se:  

 

“Quanto às ofertas RLP é importante destacar que se trata de uma inovação no mercado 

nacional, embora, como será explicitado mais adiante, existam exemplos de utilização de 

mecanismos similares em outros mercados”. 

  

“Como dito anteriormente, o critério de priorização dos algoritmos de fechamento de negócios 

utilizados pelas bolsas internacionais não é uniforme, embora prevaleça o FIFO. No Canadá e 

na Austrália, por exemplo, há mecanismos que se assemelham enormemente à oferta RLP 

proposta pela B3, motivo pelo qual elegemos esses mercados para uma análise 

comparativa” (grifado). 

 

76. É curioso notar que apesar de por vezes a SMI parecer entender que a facilitation da 

RECORRENTE XP e o RLP são mecanismos distintos, a própria SMI usa algumas das mesmas 

características que facilitation e RLP têm em comum para aproximar a funcionalidade existente no 

Canadá e as ofertas RLP, conforme parágrafos 42 e 44 do Memorando. Veja-se: 

 

“No Canadá, existe uma funcionalidade denominada broker preferencing que permite que uma 

oferta enviada a um determinado mercado seja fechada contra outras ofertas do mesmo 

intermediário ou seus clientes, com preferência sobre ofertas de outros intermediários 

que tenham o mesmo preço, mas que teriam prioridade temporal. 

 

Historicamente, esse tipo de oferta tinha como objetivo incentivar os intermediários a enviar 

ofertas para o livro em vez de casá-las fora do mercado de bolsa e apenas registrar negócios 

diretos intencionais na bolsa. A funcionalidade é vista pelos reguladores canadenses como uma 

forma de internalização, uma vez que, naquele país, são considerados internalizados os negócios 

em que clientes do mesmo intermediário atuem nas pontas compradora e vendedora 

(com a atuação ou não da carteira própria do intermediário). 

 

Como se nota, sob o ponto de vista conceitual, há enormes semelhanças entre a 

funcionalidade canadense broker preferencing e a proposta da B3 para a oferta RLP” 

(grifado). 

 

77. Assim como o critério de priorização dos algoritmos de fechamento de negócios adotado pelo 

Canadá aproxima-se das ofertas RLP por constituir exceção ao First In First Out, também o mecanismo 

de facilitation assemelha-se à proposta formulada pela B3.  Não faria sentido esse aspecto ser 

utilizado para assemelhar a funcionalidade canadense ao RLP, mas não o facilitation às ofertas RLP. 
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78. Como visto, 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 Instrução CVM nº 461/2007, sem necessidade de alteração da referida Instrução. 

 

VII – QUANDO MUITO, OS RECORRENTES INCORRERAM EM ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL 

 

79. Os RECORRENTES já cabalmente demonstraram que as operações realizadas no âmbito de 

sua client facilitation eram absolutamente lícitas, e decorrentes de uma razoável interpretação da 

legislação vigente, em um mercado onde a inovação vem se fazendo cada vez mais presente.    

 

80. Em absoluta consonância com o que vem sendo dito e redito pelos RECORRENTES, a área 

técnica da CVM, em seu Memorando, no parágrafo 29, reconheceu que à época dos fatos a utilização 

de negócios diretos intencionais não era disciplinada pela legislação. Cite-se: 

 

“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” 

(grifado). 

  

81. No mesmo sentido manifestou-se a B3, segundo o parágrafo 19 do referido Memorando: 

 

“A despeito de entender que a regra relativa aos negócios diretos intencionais merece o reparo 

proposto [no sentido de limitar o uso das ofertas diretas a quatro hipóteses específicas], a B3 

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” (grifado). 

 

82. Ao afirmar que o referido reparo é devido, ou seja, que a regra relativa aos negócios diretos 

intencionais merece reparo, a B3 admite que não havia disposição específica que vedasse ou 

limitasse o seu uso. Se a própria B3 entendeu necessário formular proposta para restringir a 

utilização dos negócios diretos intencionais, é porque a norma, no mínimo, não era suficientemente 

clara, e, portanto, permitia mais de uma interpretação razoável. 

  

83. Como reconhecido pela Conselheira Aline de Menezes Santos, o que os RECORRENTES 

fizeram foi apenas e tão somente utilizar-se “de uma ferramenta constante do quadro normativo 

atual, editado pela B3 e aprovado pela CVM, sem ferir os limites impostos” (fls. 1488 – grifado). 
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84. Nesse sentido, a Conselheira explicou em seu voto que “não havia clareza, e acredito que só 

existirá a partir de um novo marco normativo, sobre os limites do uso do NDI”, de modo que “XP 

e Guilherme incorreram em erro de proibição inevitável” (fls. 1488 - grifado). 

 

85. Se preterição existisse, teria sido a própria norma do Regulamento de Operações que a 

estabeleceu, já que previu expressamente, sem realizar qualquer ressalva, que as ordens 

diretas intencionais gozam de prioridade sobre as ordens apregoadas por oferta em caso de 

coincidência de preços.  

 

86. Nesse contexto, punir os RECORRENTES se mostraria medida absolutamente injusta, além de 

ilegal. Afinal, conforme ressaltado pelo Parecer elaborado pelo ex-presidente da CVM, Marcelo 

Trindade (“Parecer Trindade”), “a Acusação não encontra respaldo nas regras específicas que 

tratam da realização de negócios diretos ou da atuação das corretoras por conta própria, 

pretendendo enunciar, por meio de processo sancionador – e não de norma previamente editada 

ou interpretação previamente comunicada – uma nova regra específica” (fls. 1236 – grifado). 

 

87. Foi o que também concluiu a Conselheira Aline de Menezes Santos, tendo ressaltado em seu 

voto que “atualmente, a norma da B3 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” (fls. 1488 

– grifado). 

 
88. Nesse sentido, prossegue a Conselheira, “não há, atualmente, um quadro institucional 

dentro do qual se insira 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” 

(fls.1488 - grifado). 

 

89. “Prova disso”, explicou a referida Conselheira, “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” (fls. 1489 - grifado). E continua: “a mera existência do estudo 

demonstra o desconhecimento e inexistência de consenso quanto à licitude das modalidades de 

utilização prática do NDI” (fls. 1489 - grifado). 
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90. Como mencionado, a CVM, por unanimidade, deliberou por aprovar, no dia 21.05.2019, a 

proposta da B3 no sentido de restringir o uso dos negócios diretos intencionais a apenas quatro 

hipóteses específicas descritas no parágrafo 16 do Memorando nº 18/2019, às fls. 3. Nesse contexto, 

a SMI concluiu, às fls. 4 do aludido memorando, que, “com a restrição ao uso das ofertas diretas, o 

mecanismo denominado client facilitation utilizado pelo intermediário fica inviabilizado, uma 

vez que não há hipótese de realização de negócios diretos intencionais para ordens de varejo, como 

ocorre atualmente” (grifado).  

  

91. Como se extrai do trecho destacado acima, o mecanismo de client facilitation ficaria 

inviabilizado apenas e tão somente a partir da restrição ao uso das ofertas diretas, situação que ainda 

não havia ocorrido à época dos fatos em questão. A contrario sensu conclui-se que, enquanto não 

haviam sido editadas as referidas normas limitando o uso dos negócios diretos intencionais, o próprio 

regulador entendia haver espaço para o modo como atuavam os RECORRENTES no que diz respeito 

à utilização dos negócios diretos intencionais, inclusive no que tange ao mecanismo de facilitation.  

 

92. A esse respeito, Rafael Munhoz de Mello explica que “se a norma jurídica é obscura ou 

contraditória, permitindo mais de uma interpretação razoável, o erro de proibição é inevitável. 

O particular, atuando de modo diligente, procura saber se a conduta que deseja praticar é ou não 

permitida pelo ordenamento jurídico, mas encontra resposta obscura e dúbia. Em tal situação, o erro 

de proibição não decorre de culpa do agente, não sendo cabível a imposição da sanção 

administrativa”15. 

 

93. Conforme ressaltado pela Conselheira Aline de Menezes Santos em seu voto, a CVM já decidiu 

em diversas oportunidades que a regra do erro de proibição é plenamente aplicável aos processos 

administrativos sancionadores16 (fls. 1491/1496).  

 

94. Portanto, ainda que este Pleno do Conselho de Supervisão venha a entender que as operações 

realizadas por meio do mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP no período de 15.08.2016 a 

31.08.2016 violaram a regra contida no artigo 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011 – 

                                                        
15 MELLO, Rafael Munhoz de. Sanção Administrativa e o Princípio da Culpabilidade. Revista de Direito Administrativo e 
Constitucional. ano 3, n. 11, jan./mar. 2003. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 51. 
16 Sobre o tema, a Conselheira destacou: (i) PAS CVM nº RJ2003/12312, julgado em 27.06.2006; (ii) PAS CVM nº 
RJ2003/5058, julgado em 20.06.2005; e (iii) PAS CVM nº 25/2003, julgado em 25.03.2008.  
Além dos precedentes mencionados pela Conselheira Aline de Menezes Santos, confira-se também: (i) PAS CVM nº 
RJ2014/2426, julgado em 12.07.2018; (ii) PAS CVM nº RJ2003/6894, julgado em 08.11.2005; (iii) PAS CVM nº RJ2003/5849, 
julgado em 21.12.2005; e (iv) PAS CVM nº 08/05, julgado em 12.12.2007.  
A matéria é igualmente pacificada no âmbito do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), conforme 
se verifica dos seguintes precedentes: (i) Acórdão CRSFN 8922/09, julgado em 21.07.2009; (ii) Acórdão CRSFN 10616/11, 
julgado em 31.05.2011; (iii) Acórdão CRSFN 10754/11, julgado em 20.09.2011; (iv) Acórdão CRSFN 11483/15, julgado em 
24.03.2015; e (v) Acórdão CRSFN 93/2018, julgado em 08.06.2018. 
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o que se admite apenas para fins de argumentação –, deve-se reconhecer que a suposta violação em 

que incorreram os RECORRENTES decorreu de erro de proibição inevitável. 

 

95. Afinal, a interpretação conferida pelos RECORRENTES às normas acerca da realização de 

negócios diretos intencionais, apesar de divergir daquela que foi adotada pela maioria dos membros 

da Turma do Conselho de Supervisão, era perfeitamente legítima, não podendo, por conseguinte, ser 

punida em sede disciplinar.  

 

VIII – REFORÇO DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVA INTERPRETAÇÃO 

 

96. Como já visto, à época dos fatos existiam apenas normas genéricas acerca do uso dos negócios 

diretos intencionais – todas devidamente cumpridas pela RECORRENTE XP – e regras gerais de 

conduta previstas na Instrução CVM nº 505/2011, como aquela que veda a atuação do intermediário 

em conflito de interesses. Não havia qualquer interpretação da CVM, da BSM, ou da B3 no sentido de 

limitar o uso dos negócios diretos intencionais. Esse foi, inclusive, o entendimento expresso pelo 

Parecer Trindade. Transcreva-se: 

 

“[...] não se tem notícia de um precedente da BSM ou da CVM em que uma corretora tenha sido 

punida por violar as regras de prioridade na execução de ordens pelo simples fato de ter 

realizado um negócio direto por conta própria. 

 

E essa é, também provavelmente, a razão pela qual a Acusação optou por não afirmar que a 

Corretora teria descumprido o dever de priorizar as ordens de seus clientes. 

 

A Acusação recorreu, no lugar disso, a uma amplíssima cláusula geral para pretender 

sancionar, pela primeira vez, uma conduta não disciplinada previamente de forma 

específica. [...] 

 

Ocorre que essa interpretação da cláusula geral aplicada pela Acusação é, ela própria, 

inédita. Até examinar o Mecanismo [de facilitation] no âmbito do Processo Administrativo, a 

BSM não havia enfrentado o tema dos sistemas de facilitação de ordens de clientes” (fls. 

1236/1237 – grifado). 

 

97. Prossegue o Parecer Trindade, afirmando que não há precedentes a partir dos quais os 

RECORRENTES poderiam ter extraído a interpretação que a acusação pretende conferir aos 

dispositivos legais em questão. Transcreva-se: 

 

“No caso concreto, seria impossível à XP, a nosso ver, inferir a proibição sustentada pela 

Acusação da cláusula geral, dado que: (a) as normas específicas pertinentes aos negócios 
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diretos intencionais lhe autorizavam a agir como agiu; e (b) não há precedentes em 

situações substancialmente semelhantes” (fls. 1239 – grifado). 

 

98. Num contexto de amplo espaço interpretativo conferido pela existência de cláusulas gerais 

regulando os negócios diretos intencionais e pela ausência de qualquer interpretação no sentido de 

restringir o seu uso, deve-se aplicar a regra de interpretação que privilegie a livre iniciativa e a 

autonomia da vontade. Não se pode permitir que, na dúvida sobre a interpretação de um dispositivo, 

adote-se interpretação restritiva ao livre exercício da atividade econômica, como prevê o artigo 3º, 

inciso V, da Medida Provisória nº 881/2019. Confira-se: 

 

“Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o 

crescimento econômicos do País, 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” (grifado). 

 

99. Nesse contexto de dúvida interpretativa, uma decisão administrativa que estabelecer 

interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado deve prever regime de 

transição, jamais podendo ser aplicada retroativamente caso venha a prejudicar os interesses dos 

particulares. É o que dispõem os arts. 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(“LINDB”) a seguir transcritos e os arts. 3º17 e 6º18 do Decreto 9.830/2019: 

 

“Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação 

ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo 

condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para 

que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, 

equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais” (grifado). 

 

                                                        
17 Art. 3º A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos observará o disposto no art. 2º e as 
consequências práticas da decisão. 
§ 1º Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas 
jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. 
§ 2º 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. 
§ 3º 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. 
18 Art. 6º 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. 
§ 1º A instituição do regime de transição será motivada na forma do disposto nos art. 2º, art. 3º ou art. 4º. 
§ 2º 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 prejuízos aos interesses gerais. 
§ 3º Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que altera o entendimento anterior consolidado.  
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“Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade 

de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver 

completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base 

em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 

constituídas. 

Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas 

em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, 

e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público” 

(grifado).  

 

100. Portanto, diante da dúvida interpretativa gerada pela ausência de normas específicas que 

vedassem o uso dos negócios diretos intencionais tal como idealizado pelo mecanismo de facilitation 

desenvolvido pela RECORRENTE XP, deve ser aplicada regra de interpretação que privilegie a 

liberdade econômica e a livre iniciativa. A restrição à autonomia da vontade do particular é exceção, 

que apenas deve prevalecer diante de expressa disposição legal – o que não existia à época dos fatos 

– e jamais de forma retroativa.  

 

IX – O MECANISMO DE FACILITATION DA RECORRENTE XP FRENTE À INÉDITA 

REGULAMENTAÇÃO DA B3 

 

9.1. Breves considerações sobre algumas preocupações levantadas pela Turma do Conselho de 

Supervisão acerca do mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP 

 

101. Como ressaltado pelos RECORRENTES, a preocupação manifestada pela Conselheira Aline de 

Menezes Santos quanto à desvirtuação dos negócios diretos intencionais supostamente causada pelo 

facilitation da corretora merece um breve comentário. 

 

102. Em seu voto, a Conselheira Aline de Menezes Santos, após explicar que “no produto da XP, as 

ordens agressoras do livro central da Bolsa são casadas, na ponta oposta, com a carteira própria da 

Corretora, que, fechado o negócio, igualmente o registra mediante comando único na B3”, afirma que 

“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 [...] e 

de privilegiar a formação competitiva de preços em mercados organizados como bolsas” (fls. 1487). 

 

103. No entanto, conforme consignado pela própria Conselheira em nota de rodapé que segue o 

trecho acima transcrito, à época das discussões havidas na audiência pública que culminou com a 

edição da Instrução CVM nº 461/2007, a preocupação relacionada à internalização de ordens – e a 
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vedação contida na referida Instrução que daí decorreu – estava relacionada principalmente à 

“redução da transparência no processo de formação de preços” (fls. 1487). 

 

104. Tendo em vista que, por força da regulamentação aplicável aos negócios diretos intencionais 

no Brasil, os negócios fechados entre a carteira própria da corretora e seus clientes por meio do 

mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP são posteriormente levados a registro nos sistemas da 

Bolsa, a preocupação quanto à eventual falta de transparência no processo de formação de preços 

perde muito da sua relevância, já que há ampla divulgação ao mercado dos preços praticados em tais 

transações. 

 

105. Tal fato é, mais uma vez, reconhecido pela B3 em seu Ofício Circular 050/2018-VOP e 

confirmado em seu Ofício Circular 019/2019-VOP, quando afirma que “por não ser agredida por 

qualquer oferta de mercado, a RLP não contaria com transparência pré-negociação”, mas, por outro 

lado, “a divulgação de informações ao mercado (market data) ocorreria imediatamente após o 

fechamento dos negócios” (fls.9 do Ofício Circular 050/2018-VOP). 

 

106. Mais uma vez pedindo todas as vênias, não se pode também concordar com o entendimento 

manifestado pela Conselheira Maria Cecília Rossi de que “ao usar ‘client 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 B3 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 [...]” (fls. 1475). 

 

107. O client facilitation direcionado a atender o fluxo de ordens de clientes de varejo é, conforme 

reconhecido pela própria B3, permitido e fomentado em diversos países do mundo, não se destinando 

exclusivamente a atender ordens muito grandes ou envolvendo ativos pouco líquidos, como entendeu 

a referida Conselheira. 

 

108. Cumpre afastar também a afirmação da Conselheira Maria Cecília Rossi no sentido de que a 

RECORRENTE XP teria “um forte incentivo financeiro para manter em funcionamento o Mecanismo que 

lhe proporciona ganho garantido e risco zero para a sua carteira própria” (fls. 1475). 

 

109. Isso porque, ao contrário do que entendeu a ilustre Conselheira, o mecanismo de facilitation 

da RECORRENTE XP não implica em “risco zero para a sua carteira própria”, atuando, na realidade, 

dentro de parâmetros de risco pré-definidos que fazem com que o mecanismo pare de funcionar caso 

identifique a materialização de riscos previamente parametrizados.  
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110. A própria B3 reconhece em seu Ofício Circular 050/2018-VOP situações de potencial risco 

para o intermediário que atua por meio de sua carteira própria provendo liquidez aos seus clientes, 

conforme se verifica do seguinte trecho do referido Ofício: 

 

“A exemplo da situação enfrentada por formadores de mercado que atuam no livro, nem sempre 

o fluxo de ordens agressoras de clientes-varejo seria simétrico e simultâneo, o que poderia fazer 

que o intermediário assumisse posição liquidamente comprada ou liquidamente vendida. Por 

essa razão, o algoritmo utilizado pelo intermediário deveria estabelecer um limite de 

risco para a posição comprada e vendida. Quando tal limite fosse atingido, o algoritmo 

passaria a aceitar somente as ofertas que reduzissem a posição em aberto e as demais 

ofertas seriam direcionadas para o livro. Dessa forma, a capacidade do intermediário de 

oferecer liquidez aos clientes e melhorar o preço médio de execução seria função do limite 

de risco utilizado. Quanto maior fosse o limite, menor tenderia a ser o “afundamento” do livro 

causado por grandes ofertas ou rajadas de pequenas ofertas” (fls. 10/11 - grifado). 

 

9.2. O mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP está em perfeita sintonia com a nova 

regulamentação que foi editada pela B3 

 

111. A partir da divulgação da nova regulamentação sobre atuação da carteira própria do 

intermediário como contraparte do fluxo de ordens agressoras de clientes de varejo, percebe-se que 

o mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP já atendia a todas as condições impostas pela B3 ao 

intermediário que se utilizar das ofertas RLP. 

 

112. Apenas faltaria ao mecanismo de facilitation uma única condição sobre a qual a corretora não 

possui qualquer ingerência e que decorre da latência inerente ao sistema da B3, qual seja, a 

possibilidade de impedir que um negócio direto intencional envolvendo a carteira própria do 

intermediário seja executado pelos sistemas da Bolsa caso existam outros clientes que poderiam 

atender à ordem fechada contra a carteira própria.  

 

113. Agora, com a regulação das ofertas RLP, a Bolsa finalmente adota aquilo que a XP já vinha há 

muito pleiteando, de modo que essa limitação técnica e alheia à vontade da RECORRENTE XP fica 

superada. 

 

114. Como já demonstrado pelos RECORRENTES, não seria exagero algum dizer que muito do que 

consta da nova norma editada pela B3 é fruto das discussões havidas entre a RECORRENTE XP, a B3 

e a BSM ao longo dos últimos quatro anos.  
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115. Seguindo seu objetivo de constante aprimoramento do mecanismo de facilitation, a 

RECORRENTE XP adotou ao longo dos anos diversas medidas no sentido de mitigar os supostos 

conflitos associados ao aludido mecanismo, medidas essas que, agora, constam nas normas das 

ofertas RLP propostas pela Bolsa e aprovadas pela CVM.   

 

116. Além de garantir transparência a seus clientes acerca da possibilidade de a carteira própria 

da corretora atuar como contraparte nas operações e de disponibilizar a eles mecanismos de opt-in e 

opt-out, a RECORRENTE XP já divulgava em seu website (i) informações relativas ao produto 

facilitation e seus benefícios; e (ii) estatísticas relevantes sobre o produto, tais como número de 

clientes beneficiados, percentual de ordens beneficiadas e benefício financeiro gerado para os 

clientes; conforme exigem as novas regras divulgadas pela B3 e como evidencia a tela abaixo19: 

 

 

 

                                                        
19 Acesso em 05.04.2019. 
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117. Assim como essas, todas as demais condições e características a serem observadas pelas 

ofertas RLP já são plenamente cumpridas pelo mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP, 

conforme destacado no quadro abaixo:  

 

Característica/condições das ofertas RLP (Ofício 

Circular 019/2018-VOP) 
Mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP 

(i) Pode ser agredida exclusivamente por ofertas de 

clientes do mesmo intermediário e que sejam 

marcadas com flag de varejo. 

Apenas ordens de varejo são executadas por meio do 

mecanismo de facilitation. 

(ii) É uma oferta pegged (o intermediário indica a 

quantidade na compra e/ou na venda e o preço da 

oferta é contínua e automaticamente ajustado pelo 

PUMA Trading System BM&FBOVESPA para o 

melhor bid ou o melhor ask). 

O mecanismo do facilitation é semelhante a uma ordem 

pegged (oferta no melhor bid/ask sempre) no OMS da 

XP. A única diferença neste caso é que, a partir da 

regulamentação, a ordem pegged no RLP passa a ser no 

OMS da B3. 

(iii) Se a diferença entre o melhor ask e o melhor bid 

for de dois ou mais tick sizes, o preço da oferta pegged 

seria melhorado em um ou mais tick sizes, a critério 

do intermediário (a exemplo da regra atualmente 

vigente para as ofertas diretas do segmento BM&F). 

O mecanismo de facilitation segue exatamente a mesma 

lógica, não havendo nenhuma diferença entre as ordens 

RLP regulamentadas pela B3 e o referido mecanismo. 

(iv) Considerando o 1º nível de preços do livro de 

ofertas em um dado instante e a chegada de uma 

oferta agressora de um cliente do intermediário: 

O mecanismo de facilitation segue exatamente a mesma 

lógica, não havendo nenhuma diferença entre as ordens 

RLP regulamentadas pela B3 e o referido mecanismo. 

(a) a RLP passa na frente de todas as ofertas dos 

demais intermediários (critério de price-broker-time 

priority ao invés de price-time priority). Nesse caso, a 

oferta agressora é encaminhada para a RLP. Caso 

exista saldo após a execução na RLP, este é 

encaminhado para o livro 

(b) a RLP não passa na frente de ofertas de clientes 

do próprio intermediário que possam ser fechadas 

pela oferta agressora (não preterição de clientes do 

intermediário). Dessa forma, se existir na ponta 

oposta do livro uma oferta de outro cliente do mesmo 

intermediário que seria agredida, a oferta agressora 

será direcionada para o livro de ofertas e atenderá às 

ofertas existentes de todas as corretoras até a última 

oferta do cliente do mesmo intermediário 

(inclusive). Havendo saldo remanescente, a oferta 

agressora é encaminhada para a RLP. Caso exista 

saldo após a execução na RLP, este é encaminhado 

para o livro 

O mecanismo de facilitation segue exatamente a mesma 

lógica, não havendo nenhuma diferença entre as ordens 

RLP regulamentadas pela B3 e o referido mecanismo. A 

única particularidade nesse caso é que, por não ter 

acesso à configuração do livro de ofertas da B3 no 

momento em que um negócio direto intencional chega 

aos seus sistemas para execução, o mecanismo de 

facilitation da RECORRENTE XP verifica a eventual 

ocorrência de preterimento com base na configuração 

do seu OMS. Com as ordens RLP, o suposto preterimento 

decorrente da latência já explicada acima deixa de 

existir, pois a própria Bolsa passa a realizar essa 

verificação antes de executar negócios diretos 

intencionais em seus sistemas. 

(v) O volume de RLP agregado do mercado não pode 

superar Y% do volume total do instrumento (por 

A característica descrita no item “v” consiste em medida 

que cabe à própria B3 adotar para assegurar o aumento 

de liquidez caso um número elevado de participantes 

opte por realizar ofertas na modalidade RLP. Ainda 

assim, a RECORRENTE XP tem, historicamente, 
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exemplo, 15%)20. Dada a regra acima e considerando 

que a RLP se refere, exclusivamente, a clientes de 

varejo, cada corretora pode submeter à RLP no 

máximo Y/X de seu volume de varejo, sendo X o 

market share dos clientes de varejo no instrumento 

considerando-se o mercado como um todo. 

executado ordens em quantidades próximas a esse 

percentual. 

(vi) Por não poder ser agredida por qualquer oferta 

de mercado, a RLP não conta com transparência pré-

negociação; a divulgação de informações ao mercado 

(market data) ocorre imediatamente após o 

fechamento dos negócios. 

O mecanismo de facilitation segue exatamente a mesma 

lógica, não havendo nenhuma diferença entre as ordens 

RLP regulamentadas pela B3 e o referido mecanismo. 

(vii) A princípio, a RLP pode ser utilizada 

exclusivamente nos casos dos minicontratos futuros 

de dólar (WDO) e Ibovespa (WIN). Futuramente, 

mediante avaliação dos resultados da nova 

funcionalidade, a lista dos produtos autorizados 

pode ser reavaliada pela B3. 

O mecanismo de facilitation segue exatamente a mesma 

lógica, não havendo nenhuma diferença entre as ordens 

RLP regulamentadas pela B3 e o referido mecanismo. 

 

118. Não só o mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP já atendia a todas as condições 

impostas pela B3 para o uso das ofertas RLP, como os diversos benefícios trazidos pelo mecanismo 

que já vinham sendo destacados pela corretora também foram expressamente reconhecidos pela B3. 

A própria Bolsa, após analisar os aspectos positivos e negativos das ofertas RLP, explica em seu Ofício 

Circular  nº 050/2018-VOP que “a conclusão da B3 é de que a introdução da oferta RLP seria 

benéfica para os clientes e o mercado em geral, desde que sujeita a um limite máximo de utilização 

(cap), o qual teria o objetivo de limitar e mitigar os seus riscos para o processo de formação de preços” 

(fls. 12 – grifado). 

 

119. Das 30 (trinta) manifestações apresentadas no âmbito da audiência pública acerca do RLP e 

das novas regras para registo de ofertas diretas em ambiente de Bolsa, 18 (dezoito) foram favoráveis 

à adoção da oferta RLP sem condicioná-la a ajustes relevantes nas suas regras21, tendo a maioria das 

manifestações apresentadas no âmbito da audiência pública do RLP ressaltado as diversas qualidades 

do direto intencional e elogiado a sua iniciativa. 

 

120. Com a regulamentação das ofertas RLP pela Bolsa, tornou-se ainda mais evidente que (i) o 

mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP alinha-se perfeitamente às normas acerca das 

referidas ofertas; e (ii) os benefícios do referido mecanismo superam suas eventuais desvantagens, 

tendo as ofertas RLP sido regulamentadas para orientar os participantes do mercado quanto às 

condições e limites da sua utilização. 

                                                        
20 Excluem-se dos cálculos do “volume total do instrumento” e do “volume de RLP” os contratos negociados pela conta 
própria do participante na RLP, e incluem-se os contratos negociados pelos clientes do participante na RLP. 
21 Confira-se, nesse sentido, o Relatório sobre os resultados da Consulta Pública, via Ofício Circular 050/2018-VOP, de 

19.12.2018 (fls.2). 
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9.3. A inafastável aplicação do princípio constitucional da retroatividade da norma nova mais benéfica 

ao presente caso 

 

121. Para além da já mencionada observância obrigatória da LINDB no âmbito de processos de 

qualquer natureza, deve-se ter em conta também que, no caso especificamente dos processos 

administrativos de natureza sancionadora/disciplinar, devem ser igualmente observados os 

princípios gerais de direito penal, bem como os princípios constitucionais consagrados em nosso 

ordenamento22. 

 

122. O efeito prático dessa constatação é que as novas normas editadas pela Bolsa acerca da 

realização de negócios diretos intencionais devem ser aplicadas retroativamente naquilo que forem 

mais benéficas aos RECORRENTES, não podendo retroagir no que tange à imposição de eventuais 

restrições ou regras que de alguma forma tornem a situação dos RECORRENTES mais gravosa. 

 

123. É o que prevê não só o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei penal 

não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, como também o parágrafo único do art. 2º do Código 

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

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

 

124. Como já amplamente demonstrado no presente processo, a conduta dos RECORRENTES se 

adequa perfeitamente à nova norma editada pela B3, razão pela qual penalizar os RECORRENTES é 

medida que contraria os mais básicos princípios constitucionais e preceitos processuais aplicáveis ao 

direito administrativo sancionador. 

 

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

oportunidades, valendo-se conferir, por todos, o voto proferido pelo I. Conselheiro Relator, Wladimir 

Castelo Branco, à época em que ocupava o cargo de diretor da referida autarquia23: 

 

“Não é supérfluo mencionar que, à época da ocorrência dos fatos aqui apurados, a Lei nº 

9.873/99 ainda não estava em vigor. Tal lei resultou da conversão da Medida Provisória nº 

1.858-17, em face de sua aprovação, pelo Congresso Nacional. A Medida Provisória que viria a 

se converter em lei fora editada, em sua primeira versão, em 1997, modificando o Art. 33 da Lei 

                                                        
22 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HERIQUES, Marcus de Freitas. Mercados de Capitais – regime 
jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. pg. 270-271. 
23 PAS CVM nº 20/98, julgado em 24.05.2001. No mesmo sentido, confira-se, ainda, o (i) IA CVM nº 05/98, julgado em 
16.11.2000; (ii) IA CVM nº 12/97, julgado em 07.12.2000; (iii) PAS CVM nº 12/03, julgado em 23.11.2004; (iv) PAS CVM nº 
2012/1730, julgado em 19.05.2015; (v) PAS CVM nº 2013/11113, julgado em 11.08.2015; e (vi) PAS CVM nº 11/2013, 
julgado em 30.01.2018. 
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nº 6.385/76, que instituía o prazo prescricional de oito anos para as infrações às normas legais 

de incumbência da CVM. E, por sua vez, a disposição prescricional de oito anos surgira, dando 

nova redação à Lei nº 6.385 em sua versão original.  

 

Anteriormente a junho de 1997, porém, não havia nenhuma lei que determinasse qualquer prazo 

prescricional para irregularidades na órbita de atuação da CVM. Por conseqüência, a regra era 

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

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

 

Diante do silêncio legal, que permaneceu até junho de 1997, implicando a 

imprescritibilidade até então, tem-se que todas as alterações que se lhe sucederam foram 

benéficas aos indiciados, tanto a primeira, que introduziu o prazo de oito anos, quanto a 

atual, que fixa esse mesmo prazo em cinco. Embora os atos tenham sido praticados sob a 

égide da lei anterior, certamente se aplicam a este caso concreto as disposições da lei 

atual, em face do princípio da retroatividade benigna” (grifado). 

 

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

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

CVM e do STJ24 acerca do assunto, a decisão deste E. Pleno do Conselho de Supervisão que vier a ser 

proferida no âmbito do presente processo deverá observar o princípio da retroatividade da lei mais 

benéfica, de modo que os efeitos da norma editada pela B3 acerca das questões aqui discutidas 

retroajam naquilo que forem mais benéficas aos RECORRENTES. 

 

X – DOSIMETRIA DA PENA 

 

127. Como já externado pelos RECORRENTES, ao decidir pela aplicação à corretora da penalidade 

de multa “no montante de 1,5 vez o ganho com preterição, entendido como abrangendo o lucro 

decorrente das operações que fizeram com que clientes tivessem 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” (fls. 1471 - grifado), o Conselheiro Relator Henrique Vergara conferiu à 

multa disciplinar – única que pode ser aplicada no âmbito dos processos administrativos disciplinares 

– natureza de multa cominatória, vinculando sua quantificação à cessação de determinada prática 

que, em seu entendimento, seria irregular. 

 

                                                        
24 Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados paradigmáticos: (i) STJ, REsp 1153083/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 
Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. em 06.11.2014, publicado em 19.11.2014, e (ii) STJ, Recurso 
Especial nº 1.605.661/MG, Min. Rel. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. em 20.05.2017. 
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128. Como se sabe, o suposto ilícito que atualmente se discute no âmbito do presente processo – e 

sobre o qual poderia incidir eventual penalidade, o que se admite apenas para fins de argumentação 

– diz respeito única e exclusivamente à acusação de terem os RECORRENTES alegadamente 

privilegiado seus interesses em detrimento dos interesses dos clientes da RECORRENTE XP no 

período de 15.08.2016 a 31.08.2016. Eventual multa jamais pode ser fixada com base em período 

posterior a este, sob pena de violação não só dos mais básicos princípios processuais, como do próprio 

Regulamento da BSM25. 

 

129. E ainda que fosse possível se basear em fatos ocorridos em período posterior àquele que fora 

objeto do presente processo, os números do mecanismo de facilitation no período pós acusação falam 

por si só. 

 

130. A esse respeito, os RECORRENTES remetem à manifestação por eles apresentada ao Parecer 

SAM nº 166/2018, na qual demonstraram que: 

 

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

mecanismo de facilitation é absolutamente irrelevante para a discussão objeto do presente 

processo, sendo muito mais relevante verificar os ganhos gerados e a liquidez conferida pelo 

referido mecanismo aos clientes da corretora; 

 

(ii) ao passo que, no período de 01.09.2016 a 29.06.2018, 31.114.534 negócios diretos 

intencionais se enquadraram em uma das 3 situações em que não houve a ocorrência de 

preterimento (denominada pelo Parecer de “Situação 1”), 1.152.749 negócios se 

enquadraram em uma das 3 situações que supostamente causaram preterimento de clientes 

(denominada pelo Parecer de “Situação 2”), o que significa que o número de casos em que 

não houve preterimento de clientes supera o número de ocorrências de suposto 

preterimento em aproximadamente 27 vezes; 

 

(iii) dos cerca de 1,15 milhões de negócios enquadrados em uma das situações de suposto 

preterimento, 99,37% (ou aproximadamente 1,14 milhões) referem-se a negócios em que as 

                                                        
25 Conforme disposto no §1º, inciso III, do art. 62 do Regulamento Processual da BSM, a multa ““não excederá o maior dos 
seguintes valores: [...] III – 3 vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito” 

(grifado). 
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ordens apenas permaneceram por mais tempo no livro de ofertas e foram devidamente 

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

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

 

(iv) desconsiderando-se a Situação 2C, as ocorrências de suposto preterimento (2A e 2B) 

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

Situação 2; 

 

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

deles teria ocorrido o suposto preterimento de clientes da RECORRENTE XP26; 

 

(vi) apesar de o Parecer SAM nº 166/2018 não deixar claro em qual das 3 situações de 

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

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

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

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

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

 

(vii) ao passo em que cerca de 2,2 milhões de negócios executados por meio do 

facilitation conferiram um benefício financeiro total de aproximadamente R$18,5 

milhões para os clientes da RECORRENTE XP, insignificantes 1.327 negócios27 

supostamente geraram um prejuízo total de R$31.332,00. 

 

131. Portanto, ainda que fosse o caso de se falar em aplicação de penalidade de multa à 

RECORRENTE XP com base nos ganhos por ela auferidos em razão do seu mecanismo de facilitation 

– o que, por todo o exposto, resta mais do que evidenciado não ser o caso –, eventual multa a ser 

aplicada somente poderá considerar os ganhos relativos ao período de 15.08.2016 a 31.08.2016, 

sendo flagrantemente ilegal considerar ganhos obtidos em período posterior a este e que jamais 

foram objeto de apuração no âmbito do presente processo. 

 

                                                        
26 Diferentemente do Parecer SAM nº 166/2018, que chegou ao percentual de 3,36% de preterimento equivocadamente 
dividindo o número total de negócios classificados na Situação 1C (cerca de 27 milhões) pelo número total de negócios em 
que supostamente houve preterimento (912.943), o percentual de 2,93% mencionado acima foi obtido dividindo-se a 
quantidade total de negócios classificados na Situação 1 como um todo pela quantidade total de negócios supostamente 
envolvendo preterimento (912.943), não havendo a menor razão para que o cálculo seja feito da forma como apresentado 
pelo Parecer. 
27 Esses 1.327 negócios se aproximam justamente do número de ocorrências (i) que se enquadram na Situação 1C (cerca de 
27 milhões); (ii) em que supostamente houve preterimento de clientes (3,36%, utilizando-se o critério equivocado do 
Parecer); e (iii) em que esse suposto preterimento se enquadra nas Situações 2A ou 2B (cerca de 0,02%). 
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132. E mesmo nesse caso, diante dos números acima relativos aos benefícios conferidos pelo 

mecanismo de facilitation da RECORRENTE XP aos seus clientes, é preciso que se tenha em conta que 

tais benefícios em muito superam os supostos malefícios alegados pela acusação, devendo tal fato ser 

refletido na dosimetria de eventual penalidade aplicada aos RECORRENTES. 

 

***** 

 

133. Por todo o acima exposto, bem como por tudo quanto consta dos autos, os RECORRENTES 

estão convictos de que este E. Pleno do Conselho de Supervisão da BSM fará justiça, reformando a 

decisão condenatória tomada pela maioria dos membros da Turma do Conselho de Supervisão em 

13.12.2018, e absolvendo os RECORRENTES da única acusação que ainda pende contra eles no PAD 

BSM nº 12/2016. 

 

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2019. 

 


