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BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM 
CONSELHO DE SUPERVISÃO 

PLENO 
CONSELHEIRO- RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Nº 12/2016 

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

BENCHIMOL 
 

VOTO DO CONSELHEIRO HENRIQUE DE REZENDE VERGARA 
 

 

I.  Introdução 

1. Os Recorrentes interpuseram recurso ao Pleno do Conselho de Supervisão 

em face da decisão da Turma Julgadora que, com base na maioria de seus 

membros, entendeu configurada a infração ao art. 30, parágrafo único, da Instrução 

CVM nº 505/2011, em razão do mecanismo de execução de ordens com 

interposição da carteira própria da Corretora XP como contraparte em negócios 

decorrentes de ofertas geradas por seus clientes.  
 
2. No voto que proferi, na condição de integrante da Turma que emitiu a 

decisão ora recorrida, concluí que a conduta dos Recorrentes contrariava o art. 30, 

§ único, da Instrução CVM nº 505/2011, em razão da preterição de clientes da 

Corretora XP em operações realizadas com o uso do mecanismo que se discute 

nesse processo. A preterição constatada no Termo de Acusação foi por último 

retratada no Parecer SAM nº 166/2018.  
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3. De acordo com o referido Parecer, no período de 01/09/2016 a 29/06/2018, 

o mecanismo em questão: (i) gerou lucro de R$ 117 milhões para a Corretora XP 

(fls. 1.313); (ii) proporcionou um ganho de R$ 18 milhões para clientes (fls. 1.289); 

(iii) foi indiferente para os clientes da Corretora XP em 87% dos casos (fls. 1.311). 

Em outros casos, o mecanismo fez com que outro cliente da Corretora XP fosse 

executado por preço menor, não fosse executado, ou fosse executado mais tarde. 

Como destacado no item 28 do meu voto, os negócios em que o interesse da 

Corretora foi posto à frente do interesse de seus clientes geraram, para a Corretora 

XP, no período de 15/08/2016 a 31/08/2016, um ganho de R$ 73.662,86 (fls. 1.016), 

ao passo que, no período de 01/09/2016 a 29/06/2018, esse ganho foi de R$ 

7.525.702,43 (fls. 1.292). 
 
4. Os Recorrentes trouxeram novos argumentos para refutar os fundamentos 

da decisão da Turma Julgadora, alguns diretamente voltados para os fundamentos 

do voto por mim proferido. Ao questionarem as razões de sua condenação, os 

Recorrentes se reportam à decisão ora recorrida como se fosse uma reprimenda 

ao seu espírito inovador, criador de um novo modelo de negócios que poderá 

beneficiar todo o setor de intermediação. Tal crítica, porém, não reflete os 

verdadeiros motivos que orientaram a decisão da Turma Julgadora, razão pela qual 

me vejo compelido a expor em maiores detalhes, nessa manifestação, as razões 

que motivam meu voto pela condenação dos Recorrentes.   

 
5. Outro aspecto da decisão recorrida precisa ser desde logo esclarecido. A 

multa aplicada sobre os Recorrentes, correspondente a 1,5 vez o valor dos ganhos 

obtidos com preterição das ofertas de seus clientes, incide apenas sobre 3,36% do 

total dos ganhos obtidos pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“Corretora XP”) nos 

negócios gerados com o emprego do mecanismo de execução de ofertas com 

interposição de sua carteira própria. Como se vê, a penalidade guarda a devida 

proporção com a parte do mecanismo que infringiu a regulamentação em vigor, 
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resultando numa obrigação pecuniária para os Recorrentes de algo em torno de 

5% do total de seus ganhos. 

 

6. Não me parece razoável afirmar, como fazem os Recorrentes, que a decisão 

da Turma Julgadora seria um entrave à inovação, especialmente se considerarmos 

que a Corretora XP se apropriou de grande parte dos ganhos produzidos por seu 

mecanismo de execução de ofertas, ainda que esse mecanismo exigisse diversos 

aperfeiçoamentos, tal como feito na regulamentação editada pela B3 S.A. – Brasil, 

Bolsa, Balcão (“B3 S.A.”), para torná-lo mais equitativo e transparente.  

 

7. O voto que proferi como membro da Turma Julgadora – que reitero após 

atenta apreciação dos argumentos postos no presente Recurso – se justifica não 

pelo simples ato de punir os Recorrentes por uma infração às regas de conduta 

impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), mas pela necessidade 

imperiosa de preservar um preceito de conduta que possui fundamental importância 

para o funcionamento regular dos mercados administrados pela B3 S.A. Essa é, a 

meu sentir, a missão confiada ao Conselho de Supervisão da BSM, que deve ser 

desempenhada de forma serena e independente, com vistas à preservação da 

confiabilidade do mercado.  

 
8. Não pretendo rebater todas as críticas e argumentos manejados pelos 

Recorrentes em seu Recurso, detendo-me, nesta manifestação de voto, aos 

aspectos fundamentais que formaram minha convicção quando da prolação de meu 

voto na Turma Julgadora, e que continuam me fazendo crer no acerto da decisão 

ora Recorrida.  

 
9. Passo, então, à análise dos pontos que me parecem mais centrais no caso 

em análise e que, a meu ver, justificam plenamente a condenação dos Recorrentes, 

nos exatos termos da decisão proferida pela Turma Julgadora. 
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II.   Sobre o Papel da Autorregulação  

10. Os Recorrentes afirmaram, em memoriais distribuídos aos membros deste 

Conselho de Supervisão, que o presente processo atentaria contra o espírito 

inovador dos participantes do mercado. Seria nada mais que um entrave, “na 

contramão de tudo e de todos”. Após quatro anos de discussão, a celebração de 

um termo de compromisso com a BSM no valor de R$ 5 milhões e “a consagração 

do produto importado pela XP de outros mercados”, não haveria, na opinião dos 

Recorrentes, um fim a ser atingido pelo meio processual.  

 

11. A autorregulação – prosseguem os Recorrentes – tem um papel 

primordialmente educativo. A função punitiva seria apenas um meio para se atingir 

a finalidade educativa. Por outro lado, ainda segundo eles, a conduta dos 

Recorrentes “está substancialmente consagrada no novo direito posto”, não 

havendo mais causa ou finalidade que justifique a própria existência do presente 

processo.  

 

12. Por certo que o caráter educativo está entre as mais relevantes formas de 

exercício das funções da autorregulação para alcançar seus objetivos1, mas nisso 

não se resume seu papel. Ao contrário, como preconizado pela própria Internatinoal 

Organization of Securities Regulators - IOSCO, a função primordial da 

autorregulação reside na fiscalização dos participantes do mercado, o que pode ser 

verificado pelo documento “Princípios e Objetivos da Regulação do Mercado de 

Valores Mobiliários”. De acordo com a IOSCO, 

 

 
1 Sobre esses argumentos apresentados, devemos lembrar que os objetivos da autorregulação são 
essencialmente os mesmos perseguidos pela regulação estatal, conforme descritos no art. 4º da Lei 
nº 6.385/1976. Segundo a IOSCO, os objetivos em questão consistem em: (i) conferir adequada 
proteção aos investidores; (ii) assegurar que os mercados sejam justos, eficientes e transparentes; 
e (iii) reduzir o risco sistêmico. 
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“The regulatory regime should make appropriate use of Self-

Regulatory Organizations (SROs) that exercise some direct oversight 

responsibility for their respective areas of competence and to the 

extent appropriate to the size and complexity of the markets.”2 

 
13. Nesse mesmo documento, a IOSCO faz constar orientação no sentido de 

que uma self-regulatory organization, ou SRO, conceito equivalente às entidades 

administradoras de mercados organizados, somente recebam autorização para 

funcionar caso demonstrem estar em condições de fazer valer os propósitos das 

leis, das normas infralegais e de suas próprias normas, e tenham capacidade para 

exigir o seu cumprimento pelos participantes de seus mercados3.  

 

14. Fiel a essa orientação, a CVM editou a Instrução CVM nº 461/2007, tendo 

instituído o Departamento de Autorregulação – papel atualmente desempenhado 

exclusivamente pela BSM –, ao qual foi encarregada a tarefa de “exercer 

permanentemente (...) a fiscalização e supervisão das operações cursadas nos 

mercados organizados de valores mobiliários que estejam sob sua 

responsabilidade e das pessoas ali autorizadas a operar” (art. 43 da Instrução CVM 

nº 461), devendo, ainda, “instaurar, instruir e conduzir processos administrativos 

disciplinares para apurar as infrações das normas que lhe incumbe fiscalizar” (art. 

44, inciso IV,  da Instrução CVM nº 461/2007). 

 
2 Disponível em https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf. 
3 De acordo com a IOSCO, a existência de poderes de fiscalização deve ser uma condição para se 
concede autorização de funcionamento a uma entidade de autorregulação (“As a condition to 
authorization, the legislation or the regulator should require an SRO to: • have the capacity to carry 
out the purposes of governing laws, regulations and SRO rules, and to enforce compliance by its 
members and associated persons with those laws, regulations, and rules; (…) • enforce its own rules 
and impose appropriate sanctions for non-compliance; (…)”). Demais disso, os órgãos de regulação 
devem exigir das entidades de autorregulação a adoção de medidas efetivas de fiscalização das 
normas que regem o funcionamento de seus mercados (“(…) once the SRO is operating, the 
regulator should assure itself that the exercise of this power is in the public interest, and results in 
fair and consistent enforcement of applicable securities laws, regulations and appropriate 
SRO rules”). 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf
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15. As competências assinaladas à BSM – que incluem seu poder de aplicar 

sanções aos participantes dos mercados administrados pela B3 S.A. – devem ser 

exercidas com a finalidade de preservar o regular funcionamento dos mercados sob 

sua supervisão. Trata-se de uma função instrumental, pois visa resguardar certos 

princípios e valores fundamentais para que os mercados se desenvolvam de forma 

íntegra e sadia, preservando, acima de tudo, sua confiabilidade perante os 

investidores. 

 
16. A fiscalização dos participantes e a eventual punição daqueles que 

descumprem as referidas normas de conduta confere efetividade e dá sustentação 

à função normativa desempenhada pela entidade administradora, ao criar 

incentivos para que todos, sem exceção, sigam fielmente as prescrições contidas 

em suas normas de conduta. O enfraquecimento dessa função resulta no igual 

enfraquecimento da autoridade da entidade administradora frente aos participantes 

do mercado. Não houvesse quem fiscalizasse e aplicasse sanções àqueles que 

descumprem as normas da entidade administradora, essas não seriam mais do que 

meras sugestões de condutas desejadas4, uma espécie de soft law que não teria 

aptidão para impor, de forma cogente, os comportamentos necessários para 

conferir coesão e integridade aos ambientes de negociação mantidos pela bolsa.  

 
17. Assim, a aplicação de sanções pela autorregulação tem uma finalidade bem 

delimitada, consistindo num importante instrumento de desestímulo a práticas 

 
4 A regulação baseada em preceitos de conduta sujeitas a sanções é característica predominante 
da regulação do mercado de valores mobiliários, sendo as sanções uma consequência natural do 
descumprimento dos preceitos que definem o comportamento desejado dos agentes econômicos 
que atuam nesse mercado. Como assinala Gustavo Binenbojm: “As prescrições são formas de 
ordenação da vida econômica e social baseadas em normas de comando e controle; sua efetividade 
é calcada numa estrutura punitiva que represente a retribuição adequada a quem infringe a lei, 
assim como um desestímulo à reincidência – do infrator e de outros membros da coletividade” (in 
Poder de Polícia. Ordenação e Regulação – Transformações Político-Jurídicas, Econômicas 
e Institucionais do Direito Administrativo Ordenador. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 104). 
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reprováveis, que atentam contra os objetivos comuns dos que atuam no mercado 

de valores mobiliários, mediante a imposição de consequências desfavoráveis a 

quem infringe as normas de conduta que disciplinam a atuação dos participantes. 

Trata-se de uma medida direcionada não somente ao infrator, mas também aos 

demais participantes do mercado, que enxergam nas sanções aplicadas aos seus 

pares um desincentivo à adoção de práticas semelhantes.    

 

18. Por outro lado, é certo que as atividades de supervisão conduzidas pela 

autorregulação não devem, necessariamente, resultar na instauração de processos 

sancionadores, sendo preferível, em muitas situações, a simples orientação dos 

participantes acerca da conduta deles esperada, sempre que tal orientação se 

mostre suficiente e adequada para se atingir os objetivos da autorregulação. A 

orientação dos participantes, como expressão da função educativa da 

autorregulação, tem a virtude de permitir que os referidos objetivos sejam atingidos 

de forma mais flexível e a um menor custo para todos os envolvidos.  

 
19. Nesse sentido, com a nova redação do art. 9º, § 4º, da Lei nº 6.385/1976, 

conferida pela Lei nº 13.506/20185, consagrou-se uma orientação, que tanto a CVM 

como a BSM já haviam incorporado em suas rotinas de supervisão, com inspiração 

no princípio da insignificância, de ampla aceitação no Direito Penal6, segundo a 

 
5 “§ 4º Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão 
priorizará as infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e 
preventivo para os participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo 
sancionador, consideradas a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem 
jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais 
efetivos”.   
6 Como afirma Damásio de Jesus, referido princípio “recomenda que o Direito Penal, pela 
adequação típica, somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo 
a atipicidade do fato nas hipóteses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssima relevância 
material). Esse princípio tem sido adotado pela nossa jurisprudência nos casos de furto de objeto 
material insignificante, lesão insignificante ao Fisco, maus--tratos de importância mínima, 
descaminho e dano de pequena monta, lesão corporal de extrema singeleza etc. Hoje, adotada a 
teoria da imputação objetiva, que concede relevância à afetação jurídica como resultado normativo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm#art9%C2%A74...
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qual é desnecessária a instauração do processo sancionador nos casos de pouca 

relevância da conduta, baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, bem 

como nas situações em que a utilização de outros instrumentos e medidas de 

supervisão se mostrar mais efetiva. O Colegiado da CVM tem igualmente se 

manifestado nessa direção, como se observa em vários votos proferidos por seus 

membros, asseverando a necessidade de se instaurar processos sancionadores 

somente nos casos em que tal medida se mostre estritamente necessária7. 

 

20. Desse modo, a aplicação de sanções aos participantes mantém-se como 

alternativa necessária apenas nos casos para os quais não seja possível o emprego 

de outros instrumentos consensuais de persuasão, a exemplo da celebração de 

termo de compromisso, ou quando a conduta observada apresenta alguma 

gravidade, implicando ofensa ao bem jurídico tutelado com algum nível de 

expressividade que exija um pronunciamento em sede de julgamento.  

 
21. Esse é, a meu juízo, o caso desse PAD 12/2016, em que os Recorrentes – 

além de não se disporem a celebrar termo de compromisso, o que exigiria, 

necessariamente, a cessação do uso do mecanismo objeto dos questionamentos 

formulados no Termo de Acusação – persistiram, conscientemente, na adoção de 

conduta contrária à regulamentação em vigor, com infração a uma norma de 

 
do crime, esse princípio apresenta enorme importância, permitindo que não ingressem no campo 
penal fatos de ofensividade mínima” (in Direito Penal. Vol. 1: parte geral. São Paulo: Saraiva, 
2015, 36ª edição, p. 81). 
7 Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Diretor Gustavo Gonzales no 
PAS CVM nº 13/2010: “78. Não são todas as infrações administrativas que apresentam justa 
causa para instauração de processo sancionador, mas, somente aquelas em que a punição 
se mostre como medida necessária e adequada, tendo em vista as finalidades da CVM em 
sua atividade sancionadora. Nesse sentido, vale notar que o legislador prestigiou e reforçou, por 
meio da alteração do §4º do artigo 9º da Lei nº 6.385/1976 pela recente Lei nº 13.506/2017, a 
utilização de outros instrumentos de supervisão que se mostrem mais adequados a casos que 
envolvam pouca relevância da conduta e a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado”. 
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conduta de grande relevância para o setor de intermediação de operações com 

valores mobiliários. 

 

III.   A Nova Regulamentação sobre o RLP não Retira a Utilidade do Processo  

22. No caso em análise, o mecanismo de execução de ofertas posto em prática 

pela Corretora XP desde 2015 desencadeou não somente a ação fiscalizadora da 

autorregulação, por intermédio da atuação da BSM, como também o exercício da 

função normativa compreendida na autorregulação a cargo da B3 S.A., com a 

recente regulamentação do Retail Liquidity Provider (“RLP”), e a edição de novas 

regras para o registro de ofertas diretas no PUMA Trading System, objeto do Ofício 

Circular 019/2019-VOP, de 10/06/2019. Essa nova regulamentação foi aprovada 

para vigorar por um período experimental, nos termos da decisão do Colegiado da 

CVM de 21/05/2019, após o qual serão avaliados os benefícios e eventuais efeitos 

negativos que possam decorrer da nova sistemática de execução de ordens.  

 

23. O RLP, embora tenha sido claramente inspirado no mecanismo utilizado pela 

Corretora XP8, registrou mudanças e ajustes significativos quando de sua 

regulamentação pela B3 S.A. Foram criados limites quantitativos destinados a 

preservar o processo de formação de preços no mercados administrados pela B3 

S.A., ao mesmo tempo em que se instituiu um conjunto de obrigações a serem 

 
8 Em mensagem eletrônica dirigida ao Conselho de Supervisão da BSM em 05/08/2019, o Diretor 
Presidente da B3 S.A. afirma o seguinte: “Gostaria também de destacar que, do ponto de vista 
técnico, a RLP funciona de forma substancialmente similar ao produto ‘Facilitation’ desenvolvido 
pela corretora XP (considerando a segunda versão do produto, na qual a corretora passou a evitar, 
sempre que possível, a preterição de ordens de clientes presentes no book), excetuando-se o 
seguinte: a. A RLP promove o fechamento de negócios dentro do PUMA, enquanto que o Facilitation 
promove o fechamento de negócios dentro do OMS da corretora, posteriormente registrando-os 
como diretos no PUMA (a diferença entre o momento do fechamento do negócio no OMS e o 
momento de seu registro no PUMA, mesmo que infinitesimal, causa o risco de preterição de ordens, 
o qual, por construção, não existe na RLP). b. A RLP está sujeita a um limite máximo de utilização”. 
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observadas pelos participantes, visando assegurar a melhor execução das 

operações para os clientes e maior transparência no emprego dessa nova 

sistemática de execução de ordens9. 

 
24. Dentre as medidas protetivas relevantes implementadas na nova 

regulamentação, merece destaque a exigência de adoção do mecanismo de opt-in 

para clientes de varejo, sendo condição prévia para aplicação do RLP às ordens do 

cliente que este manifeste, expressamente, sua concordância com a sistemática de 

utilização da oferta em questão. 

 
25. A consequência mais relevante que decorre da regulamentação do RLP 

reside no fato de o fechamento de negócios ocorrer dentro do PUMA, e não mais 

no OMS da corretora, o que elimina por completo o risco de preterição de ordens. 

Em outras palavras, o RLP promoveu importantes adaptações ao mecanismo 

implementado pela Corretora XP, tendo eliminado as incorreções que motivaram a 

instauração do presente processo administrativo.  

 

26. Nesse sentido, pode-se afirmar, sem margem de dúvidas, que a nova 

regulamentação, ao invés de absolver os Recorrentes, confirma o acerto de sua 

condenação, por se basear igualmente no repúdio à preterição e à exploração do 

 
9 Nos termos do Ofício Circular 019/2019-VOP, a corretora que desejar utilizar a oferta RLP deverá: 
a) cadastrar o número da conta (única por derivativo) que utilizará na oferta RLP junto à 
Superintendência de Plataforma de Negociação da B3; b) garantir a transparência com seus clientes 
do uso dessa oferta e disponibilizar mecanismos de autorização (opt-in) e descontinuação (opt-out) 
de participação como agressores de ofertas RLP; c) garantir que não há represamento artificial das 
ordens de clientes de varejo, encaminhando estas diretamente para o PUMA Trading System; d) 
garantir que todos os seus clientes pessoas físicas possam ser agressores da oferta RLP; e e) 
publicar mensalmente em seu site, no mínimo, as seguintes informações: i. volume negociado pelo 
intermediário utilizando a oferta RLP; ii. produtos em relação aos quais a corretora permite a oferta 
RLP, seja negociação contra carteira própria seja por venda de fluxo; iii. percentual de clientes 
atendidos pela oferta RLP; iv. quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a 
oferta RLP (melhora de preço ou quantidade); v. quantidade de contratos e ofertas de cliente de 
varejo executadas contra a oferta RLP; vi. quantidade de ofertas melhoradas; e vii. quantidade de 
contratos melhorados.  
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conflito de interesses entre o intermediário e seus clientes. Com efeito, a 

regulamentação do RLP, ao eliminar o risco de preterição, reafirma o dever de 

observância a um princípio fundamental que deve nortear a conduta dos 

intermediários na relação com seus clientes, o qual foi vulnerado pela Corretora 

XP10. 

 

IV.   A Tutela da Confiança como Elemento Central do Presente Processo 

27. O princípio da primazia do interesse dos clientes sobre os interesses do 

intermediário reflete um valor universal, presente em nosso ordenamento jurídico 

desde suas origens, que consiste na tutela jurídica das relações de confiança. 

Como assinalado na doutrina, a tutela da confiança é um princípio implícito na 

ordem jurídica11, que lhe confere a adequada proteção em nome da segurança das 

relações jurídicas, como bem adverte Karl Larenz: 

 
“O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo 

comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, 

porque poder confiar é condição fundamental para uma pacífica vida 

 
10 Como consta do Ofício 050/2018-VOP, de 19/12/2018, que divulgou consulta pública com 
proposta para adoção do RLP, “A regra proposta para a oferta direta tem como princípio a 
priorização da realização de negócios no livro de ofertas da entidade administradora do mercado 
organizado de bolsa” Em sua análise acerca do RLP, a Superintendência de Relações com o 
Mercado e Intermediários da CVM destaca que “o princípio da não preterição foi um dos motivadores 
para o desenvolvimento da funcionalidade RLP no livro de ofertas da entidade administradora e 
reflete um preceito absoluto contido na vedação a que o intermediário privilegie seus próprios 
interesses ou os interesses de pessoas a ele vinculadas em detrimento dos interesses do cliente”, 
e que o referido princípio “é o cerne da oferta RLP, a qual foi desenvolvida para que o intermediário 
possa se beneficiar de seu fluxo de varejo sem, contudo, preterir nenhum cliente”. (Memorando o nº 
20/2019-CVM/SMI). 
11 Cf. MARTINS, Raphael Manhães. Apontamentos sobre o Princípio da Confiança Legítima 
no Direito brasileiro. Revista da EMERJ, v. 10, nº 40, 2007, e FORGIONI, Paula A. Contratos 
Empresariais. São Paulo: Thomson Reuters, 3ª edição, pp. 132/134.  
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coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, 

da paz jurídica.”12 

 

28. A confiança é um elemento central nos princípios que orientam a regulação 

do mercado de valores mobiliários, como se observa documento elaborado pela 

CVM nos primeiros anos de sua existência, denominado “Regulação do Mercado 

de Valores Mobiliários: Fundamentos e Princípios”, o qual foi aprovado pelo 

Conselho Monetário Nacional por meio do Voto CMN nº 426, de 21/12/1978. Nessa 

publicação, a CVM dedica especial atenção à confiança como elemento constitutivo 

do mercado de valores mobiliário, como se observa a seguir:  

 

“A confiabilidade é requisito fundamental para a existência e 

desenvolvimento de um vigoroso mercado de valores mobiliários. 

Esse mercado somente cumprirá sua função alocativa com eficiência 

se todos os seus participantes acreditarem no seu funcionamento 

impessoal e equânime. 
 
Reconhece-se que a confiabilidade surgirá de um conjunto de 

circunstâncias que levem à atuação idônea dos participantes do 

mercado e à inexistência de atos e normas discriminatórios e de 

privilégios específicos em detrimento do interesse geral. 
 
Desenvolver esforços no sentido de resguardar a confiabilidade no 

mercado constitui tarefa de envergadura do órgão regulador, dentro 

do pressuposto de que a atração e permanência do público investidor 

garantirão um crescente volume de recursos ao mercado.” 

 

 
12 LARENZ, Karl. Apud AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado. A Proteção da Boa-Fé Subjetiva. Ruy 
Revista da AJURIS, Vol. 39, n. 126. Junho de 2012. 
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29. O princípio em comento se projeta sobre as mais variadas relações jurídicas, 

com especial relevo para aquelas que envolvem representação para a prática de 

negócios jurídicos, em que a confiança depositada no representante é elemento 

central do relacionamento entre as partes. São exemplos típicos de relações 

jurídicas dessa natureza o contrato de comissão, em que comissário tem a 

obrigação de agir no interesse do comitente, presente nas disposições, já 

revogadas, do Código Comercial de 185013, bem como nos contratos de mandato, 

em que o mandatário tem o dever de restituir ao mandante quaisquer vantagens 

que venha auferir por força do mandato14.  

 

30. Em outro diapasão, a tutela das relações de confiança exige que o 

representante se abstenha de agir sempre que possuir interesses em conflito com 

o representado, a exemplo do disposto no art. 119 do Código Civil, que torna 

anulável o negócio que houver sido concluído nessas condições15. Semelhante 

princípio se encontra também na Lei das Sociedades Anônimas, quando exige que 

 
 
13 Código Comercial, art. 168: “O comissário que aceitar o mandato, expressa ou tacitamente, é 
obrigado a cumpri-lo na forma das ordens e instruções do comitente; na falta destas, e na 
impossibilidade de as receber em termo oportuno, ou ocorrendo sucesso imprevisto, poderá exequir 
o mandato, obrando como faria em negócio próprio conformando-se com o uso, do comércio em 
casos semelhantes”. Tal disposição foi substituída pelo art. 695 do Código Civil, de acordo com o 
qual o comissário “é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, 
devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos 
semelhantes”. Acresce a essa disposição o disposto em seu parágrafo único, de acordo com o qual 
serão tidos por justificados “os atos do comissário, se deles houver resultado vantagem para o 
comitente, e ainda no caso em que, não admitindo demora a realização do negócio, o comissário 
agiu de acordo com os usos”. 
14 Código Civil, Art. 668: “O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, 
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”.  
15 Código Civil, art. 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de 
interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele 
tratou”. 
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os administradores das companhias se abstenham de intervir nos negócios da 

sociedade em que possuam interesse16. 

 

31. O art. 30 da Instrução CVM nº 505/2011 representa, portanto, mera 

transposição, para a regulamentação do mercado de valores mobiliários, de um 

antigo princípio que permeia toda a nossa ordem jurídica, haja vista a natureza da 

relação entre os intermediários e seus clientes e a necessidade de se tutelar o 

vínculo de confiança que se estabelece entre ambos. Cuida-se de um dever de 

conduta que representa um valor central na atividade de intermediação com valores 

mobiliários, como salientado pela CVM desde 1978, no já citado Voto CMN nº 426, 

no trecho a seguir transcrito: 

 
“2. Diretrizes para o Tratamento de Casos de Conflito de Interesses 

As seguintes considerações orientarão o estabelecimento pela CVM 

de regras de conduta para os intermediários, em situações em que 

haja conflito potencial entre seus interesses e os de seu cliente: 

 
A existência de uma relação fiduciária entre intermediário e cliente 

exige do primeiro uma obrigação de atender sempre aos 
interesses de seu cliente e de revelar ao mesmo as operações em 

que o próprio intermediário tenham algum interesse, direto ou indireto. 

 
É dever de qualquer profissional de mercado, que esteja em posição 

de induzir terceiros a investir, a revelação de conflito de interesses, 

 
16 Lei das S.A., art. 156: “É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que 
tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem 
os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em 
ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu 
interesse”. 
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quando existir, e essa revelação deve ser feita previamente à decisão 

do investidor de comprar ou vender valores mobiliários. 

Nos casos em que haja uma administração discricionária de 

investimentos do cliente por parte do intermediário, há uma obrigação 

adicional de melhor atendimento dos interesses de seu cliente. 

 
O conflito de interesses nem sempre está adstrito às características 

do valor mobiliário objeto do investimento. O intermediário deve evitar 

o uso de práticas, tais como as de excesso de negociações, que não 

atendam exclusivamente aos objetivos do investimento de seu 

cliente.” (grifo meu)  

 
32. Na mesma época da publicação do Voto CMN acima referido, Nelson Eizirik 

também fazia igual referência a esse objetivo da regulação, relacionando-o dentre 

os fatores indispensáveis para desenvolvimento equitativo e eficiente do mercado 

de capitais. Segundo Eizirik, é necessário promover 

 
“(...) a eliminação do conflito de interesse, provavelmente o mais sério 

problema de equidade, devendo constituir um dos objetivos principais 

da regulação do mercado de capitais. A legislação deve evitar a 

ocorrência de situações em que o intermediário financeiro tenha, 

numa determinada transação, interesses potencialmente contrários 

aos de seu cliente.”17 (grifo meu)  

 
33. A precedência dos interesses dos clientes é igualmente consagrada em 

outras jurisdições, especialmente nos países de Comunidade Europeia, em que a 

Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID II) consagra 

 
17 In O Papel do Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, 
p. 55. 
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expressamente o dever dos intermediários financeiros de agir segundo o melhor 

interesse do cliente, atuando “de forma honesta, equitativa e profissional, em 

função do interesse dos clientes”. O Art. 28 da MiFID II determina que, para lidar 

com situações em que se observe conflito de interesses, tais instituições 

“implementem procedimentos e mecanismos que lhes permitam uma execução 

pronta, equitativa e expedita das ordens de cada cliente, relativamente às ordens 

de outros clientes ou aos interesses de negociação da empresa de investimento”18.  

 

34. Também no Direito Português vigora norma de semelhante teor, constante 

do art. 304º do Código dos Valores Mobiliários, que é expresso ao exigir os 

intermediários orientem sua atividade “no sentido da proteção dos legítimos 

interesses dos seus clientes e da eficiência do mercado”, devendo “observar os 

ditames da boa-fé, de acordo com elevados padrões de diligência, lealdade e 

transparência”. Em complementação a esse preceito, o art. 309º, ao dispor sobre 

conflitos de interesse, exige que se conceda absoluta prioridade aos interesses dos 

clientes19.   

 

 
18 Cf. MiFID II, Art. 24: “1.   Os Estados-Membros exigem que as empresas de investimento, ao 
prestarem serviços de investimento ou, sendo o caso, serviços auxiliares aos clientes, atuem de 
forma honesta, equitativa e profissional, em função do interesse dos clientes, respeitando 
nomeadamente os princípios enunciados no presente artigo e no artigo 25.o”; e Art. 28: “1.   Os 
Estados-Membros exigem às empresas de investimento autorizadas a executar ordens em nome 
dos clientes que implementem procedimentos e mecanismos que lhes permitam uma execução 
pronta, equitativa e expedita das ordens de cada cliente, relativamente às ordens de outros clientes 
ou aos interesses de negociação da empresa de investimento”. (....) (grifo meu). 
19 Como adverte Sofia Leite Borges: “No que respeita aos conflitos pessoais a directriz dimanada 
pelas normas positivas estritas é clara: nos termos do disposto no art. 309º-3 do Cód. VM, o 
tratamento equitativo do cliente pressupõe que ao interesse deste seja dada absoluta prioridade ou 
prevalência, em face dos interesses próprios do intermediário financeiro. Compreende-se a razão 
de ser de tão peremptória directriz, visto que o intermediário financeiro é, nas situações de conflito 
pessoal, ‘juiz em causa própria’”. (Conflito de Interesses no Direito Societário e Financeiro: um 
balanço a partir da crise financeira. CÂMARA, Paulo (org.). Conflito de Interesses e Intermediação 
Financeira. Coimbra: Almedina, 2010, p. 362). 



 
 
 
 
 

 
Processo Administrativo Ordinário nº 12/2016 

Recorrentes: XP Investimentos CCTVM S.A. e Guilherme Dias Fernandes Benchimol 
Julgamento Pleno – Fl. 17 de 34 

 

BSM Supervisão de Mercados 
+55 11 2565 6871 / 6074 / 6144 
Rua XV de Novembro, 275 
São Paulo / SP - 01013-001  
www.bsmsupervisao.com.br 

 

V.   A Decisão Recorrida não se Baseia em Nova Interpretação do Art. 30, 
parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011 

35. Como bem apontado no parecer elaborado por Marcelo Trindade, a pedido 

dos Recorrentes, tanto no Brasil quanto em outras jurisdições, os deveres de 

lealdade e boa-fé se traduzem num preceito de conduta abrangente, que deve 

servir como norte para guiar a forma como os intermediários se relacionam com 

seus clientes. 

 
36. Ainda que a disposição constante do caput do art. 30 possa ser considerada 

uma norma de caráter principiológico20, seu parágrafo único – ao vedar aos 

intermediários privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses de seus 

clientes – imprime uma regra de conduta bem mais específica, que configura nada 

mais que um consectário lógico dos deveres de lealdade e boa-fé. Não me parece 

que tal norma seja dotada de tamanho grau de abstração que não se permita sua 

aplicação às inúmeras situações verificadas no relacionamento intermediário-

cliente, sem a mediação de regras específicas editadas pelos órgãos de regulação 

ou autorregulação.  

 
37. Como observam Luca Enriques e Matteo Garganini em análise acerca da 

aplicação do referido princípio no âmbito do MiFID II, o dever de agir no melhor 

interesse do cliente deve ser entendido como instrumento para complementar as 

 
20 Como consta do Edital de Audiência Pública que precedeu a edição da Instrução CVM nº 
505/2011, o dispositivo em comento resulta de “uma regulamentação principiológica para os 
conflitos de interesses em que podem incorrer os intermediários em suas relações com seus 
clientes”, ao estabelecer que “o intermediário deva exercer suas atividades com boa-fé, diligência e 
lealdade em relação aos clientes. A seu turno, o parágrafo único deste dispositivo explicita que é 
vedado ao intermediário privilegiar seus interesses ou da instituição ou de terceiros com os quais 
mantenha relação de controle ou subordinação, de seus administradores, empregados e prepostos, 
em detrimento dos interesses de cliente”.  
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normas de conduta aplicáveis aos intermediários, como se observa do seguinte 

trecho: 

 
“(…) what can be said is that the duty is open-ended, lending itself to 

imposing client-regarding behaviour and therefore protection of the 

client’s interest in the absence of specific conduct business rules or 

whenever existing conduct of business rules do not cover a given 

situation’.21 

 
38. Assim sendo, contrariamente ao que sustentam os Recorrentes, penso que 

o preceito de conduta que consta art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 

505/2011 se traduz numa vedação suficientemente clara, cuja aplicação em casos 

concretos se afigura como um exercício relativamente simples, não sendo possível, 

e sequer desejável, que a CVM ou a B3 S.A. editem normas detalhadas que 

esgotem toda a miríade de situações em que esse preceito deve ser aplicado. 

 

39. A regulamentação editada pela CVM é repleta de disposições semelhantes 

à norma questão, a exemplo do art. 16 da Instrução CVM nº 558/2015, que obriga 

o administrador de carteira de valores mobiliários a “exercer suas atividades com 

boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes”, e a 

“desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender aos objetivos de 

investimento de seus clientes”, e “evitar práticas que possam ferir a relação 

fiduciária mantida com seus clientes”. 

 

40. É, a meu ver, insustentável o argumento de que tais normas de conduta não 

podem ser aplicadas a situações concretas novas que se revelam dia após dia. 

 
21 BUSCH, Danny et alli (Ed). Regulation of the EU Financial Markets. ENRIQUES, Luca, 
GARGANTINI, Matteo. The Overarching Duty to Act in the Best Interest of the Client in MiFID 
II. Oxford University Press: Reino Unido, 1ª edição, 2017, p.95. 

Digite o texto aqui
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Entender-se dessa forma significa impedir a atuação da CVM e da BSM para coibir 

condutas que violaram frontalmente tais preceitos, a pretexto de tal atuação se 

traduzir em “nova interpretação” sobre a norma aplicada ao caso concreto. Não há 

que se cogitar de nova interpretação de uma norma de conduta, quando sua 

aplicação a nova situação de fato segue exatamente o mesmo sentido que orientou 

sua edição e a mesma interpretação que lhe foi dada em casos anteriores. 

Entender-se de forma diferente significa premiar com a impunidade o infrator que 

engendra novas formas de violar uma norma de conduta.  

 

41. Destaque-se que, no caso em análise, a situação fática que se coloca é 

daquelas em que a aplicação do dispositivo em questão se faz mais necessária, 

pois o mecanismo utilizado pela Corretora XP implicava a interposição de sua 

carteira própria nas ofertas de seus clientes. Trata-se de situação em que se 

configura um agudo conflito de interesses, que exige ainda maior cuidado e 

diligência por parte dos intermediários. 

 
42. Como afirmado, o art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011 

reproduz uma norma de conduta presente desde sempre em nosso ordenamento, 

cujo alcance se mostra bem delimitado, razão pela qual penso ser impróprio afirmar 

que o Termo de Acusação assenta em nova intepretação desse dispositivo. A 

despeito do esforço argumentativo empreendido pelos Recorrentes, a interpretação 

que lhe foi dada tanto no Termo de Acusação como na decisão recorrida é 

puramente literal, não indo além do que diz seu próprio texto: “É vedado ao 

intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas 

em detrimento dos interesses de clientes”.  

 
43. Também aqui a regulamentação sobre o RLP editada pela B3 S.A. parece 

confirmar o sentido literal que se extrai das palavras utilizadas pela CVM na 

redação do dispositivo em comento, ao implementar mecanismo que impede, em 
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termos absolutos, a ocorrência de eventos que ocasionem o resultado por ele 

vedado. Mesmo após a edição de tal regulamentação, os objetivos e o sentido da 

norma constante do art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011 

permanecem inalterados, assim como sua interpretação que, segundo penso, 

seguirá sendo a mesma, mesmo diante de futuras inovações nos métodos de 

execução de negócios no âmbito do mercado de valores mobiliários.  

 
44. Não procede, portanto, o argumento de que a decisão recorrida teria se 

fundado em nova interpretação do dispositivo em comento. 

 

VI. Sobre a Ausência de Erro de Proibição   

45. O erro de proibição é uma construção jurídica pertencente ao Direito Penal, 

que possui igual pertinência no campo dos ilícitos administrativos. Trata-se de 

elemento que descaracteriza a culpabilidade do agente pela prática do fato típico, 

em razão da ausência de consciência do caráter ilícito de sua conduta, como bem 

descreve Damásio de Jesus: 

 

“(...) a culpabilidade se compõe da imputabilidade, exigibilidade de 

conduta diversa e potencial consciência da ilicitude (do fato). Assim, 

a falta da potencial consciência da ilicitude exclui a culpabilidade, 

isentando de pena quando inevitável. Enquanto a simples alegação 

de ignorância da lei não escusa, a ausência de possibilidade de 

conhecimento da ilicitude do fato, i. e., a impossibilidade de o sujeito 

conhecer a regra de proibição, exclui a culpabilidade.”22 

 

 
22 Direito Penal. Vol. 1: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2015, 36. ed., p. 776. 
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46. Não existe responsabilidade infracional sem culpa, e não há culpa quando o 

agente atua sem consciência de que seu comportamento é contrário à lei. Tal 

desconhecimento, porém, somente conduz ao erro de proibição quando a 

ignorância do sujeito em relação à ilicitude de sua conduta se mostra inevitável, 

segundo o mesmo Damásio de Jesus:  

 

“Se o sujeito não tem possibilidade de saber que o fato é proibido, 

sendo inevitável o desconhecimento da proibição, a culpabilidade fica 

afastada. Surge o erro de proibição: erro que incide sobre a ilicitude 

do fato. O sujeito, diante do erro, supõe lícito o fato por ele cometido. 

Ele supõe inexistir a regra de proibição”.23 

 

47. É consenso em doutrina que não se pode falar em erro de proibição, quando 

o agente tinha condições de conhecer a natureza ilícita de seu comportamento, na 

medida em que tal erro deixa de ser escusável. O erro de proibição é evitável 

quando o sujeito nele incide por imprudência ou simples descuido, pois nesses 

casos, ainda que tenha incorrido em erro, o sujeito poderia atingir esse 

conhecimento, de forma que não se cogita de erro de proibição capaz de afastar 

sua responsabilidade pela prática do ilícito. Em monografia sobre o tema, Luiz 

Flávio Gomes endossa o entendimento acima, salientando ser possível ao agente 

atingir a consciência da ilicitude  

 
“a) quando o agente podia conhecer a ilicitude de sua conduta 

“mediante o esforço da própria inteligência”, no meio em que vive, ou 

informando-se sobre o que faz; b) quando propositadamente não quis 

 
23 Op. cit., p. 777. 
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se informar; e c) quando não se informou sobre sua atitude 

regulamentada”.24  

 
48. No mesmo sentido é a lição de Francisco de Assis Toledo, para quem o erro 

de proibição relevante é afastado quando o agente atua com uma “consciência 

profana do injusto”, o que também ocorre esse mesmo agente atua 

 

“sem essa consciência (ignoantia vencibilis do direito canônico) por 

não ter procurado informar-se convenientemente, mesmo sem má 

intenção, para o exercício de atividades reguladas.”25 

 

49. Constata-se, assim, que incide em erro de proibição quem tem total 

desconhecimento, i.e., ignora por completo a ilicitude de seu comportamento, algo 

que, a meu ver, não ocorreu no caso.  

 

50. Poderíamos até supor que a Corretora XP e seus administradores não 

tivessem conhecimento de que o mecanismo de execução de ofertas produzisse a 

preterição descrita na acusação antes de serem advertidos pela BSM. Porém, após 

as tratativas entre a área técnica da BSM e a Corretora XP, e antes mesmo da 

instauração do presente processo, foi-lhes dado pleno conhecimento de que tal 

mecanismo implicava infração ao art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 

505/2011, sendo incabível, a partir desse momento, cogitar-se de erro de proibição 

por ignorância da ilicitude da prática em questão.  

 

 
24 GOMES, Luiz Flavio. Erro de Tipo e Erro de Proibição (e a evolução da teoria causal-
naturalista para a teoria finalista da ação) Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1994, p. 107.  
25 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 5ª 
edição, 1994, p. 270. 
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51. Observa-se, portanto, os Recorrentes optaram, conscientemente, por 

ignorar a advertência que lhes foi feita ainda no ano de 2015, firmes em seu 

entendimento de que nada havia de irregular no mecanismo de execução de 

ofertas, como manifestado em suas declarações transcritas no item 183 do Termo 

de Acusação (fl. 75). Ou seja, os Recorrentes, mesmo após terem sido informados 

do entendimento da autoridade responsável por lhes fiscalizar, decidiram 

prosseguir com a prática objeto do presente processo, por entenderem agir dentro 

da legalidade, embora atuem num segmento econômico altamente regulado.  

 
52. Trata-se de uma opção compreensível, considerando especialmente a 

ausência de precedentes semelhantes nos julgamentos deste Conselho de 

Supervisão e até mesmo do Colegiado da CVM pois, como alegado repetidas vezes 

pelos Recorrentes, a sistemática de execução de ofertas é uma inovação. Porém, 

não parece razoável sustentar, como fazem os Recorrentes após serem 

defrontados com uma decisão contrária ao seu entendimento, que seu 

comportamento se desenvolveu com base na ignorância do que era certo ou 

errado.  

 
53. A opção dos Recorrentes, tomada de maneira inteiramente informada, 

inclusive com amparo em pareceres jurídicos de renomados advogados, implicou 

sua submissão ao resultado desse processo, na expectativa de que fariam 

prevalecer seu entendimento, como se observa das diversas manifestações que 

atravessaram nos autos. Contudo, a despeito dos argumentos habilmente 

manejados nesse Recurso, sua conduta implicou violação ao dispositivo 

regulamentar diversas vezes citado, sendo tal infração fruto de uma escolha 

consciente dos Recorrentes.   
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54. Sou da opinião, portanto, de que é de todo incabível a aplicação da teoria do 

erro de proibição no presente caso, em que pesem os bons argumentos esposados 

por outros membros deste Conselho.  

 

VII.  Sobre a “Acusação que ainda Subsiste contra os Recorrentes”   

55. Os Recorrentes alegam que o mecanismo empregado pela Corretora XP se 

divide em dois períodos. No primeiro período, de 02/01/2015 a 14/08/2016, o 

mecanismo funcionava sob a dinâmica cega de atuação, i.e., sem checar 

previamente o livro de ofertas da BE antes de executar um negócio direto 

intencional. Esse primeiro período foi objeto de um termo de compromisso, que 

encerrou o processo em relação ao mecanismo, da forma como funcionava até 

então. 

 

56. O segundo período teria sido inaugurado após a Corretora XP ter ajustado o 

mecanismo, quando então passou a fazer a verificação das ofertas de clientes 

eventualmente existentes na ponta oposta do livro. Embora tais ajustes tenham 

reduzido substancialmente a preterição de clientes, tal fenômeno continuou sendo 

observado, no percentual indicado na decisão recorrida, o que motivou a 

formulação do Termo de Acusação e seu posterior aditamento. Para os 

Recorrentes, o segundo período estaria limitado aos dias entre 15/08/2016 a 

31/08/2016.   

 

57. O argumento é manifestamente improcedente, pois a imputação feita aos 

Recorrentes no Termo de Acusação é: 
 

(i) em relação à Corretora XP, de “infringir (...) o artigo 30, parágrafo único, 

inciso I, da ICVM 505/11, na medida em que ao desviar o fluxo de ordens 

de clientes que resultariam em ofertas agressoras e fechar negócios 
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direitos intencionais com a Carteira Própria na contraparte, deixou de 

atender as ofertas dos clientes que estavam registradas no livro da 

BM&FBOVESPA” (item 236 do Termo de Acusação – fl. 91); e 

 
(ii) em relação a Guilherme, de “infringir (...) o artigo 30, parágrafo único, 

inciso I, e artigo 31 da ICVM 505/11, na medida em que o mecanismo 

implementado permitiu a atuação da Carteira Própria em situação de 

conflito de interesses com seus clientes que estavam com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA” (item 237 do Termo de 

Acusação, fl. 91).26 

 
58. Nota-se que a acusação formulada em face dos Recorrentes não está 

adstrita a um conjunto de operações ocorridas num determinado período, tendo 

focado em sua conduta de “desviar o fluxo de ordens de clientes que resultariam 

em ofertas agressoras”, deixando “de atender as ofertas dos clientes que estavam 

registradas no livro da BM&FBOVESPA”. Logo se vê que a acusação –  e, de forma 

congruente, a condenação proferida pela Turma Julgadora – tem em mira o 

emprego, pelos ora Recorrentes, de um método de execução de ofertas que resulta 

em infração ao art. 30, parágrafo único da Instrução CVM nº 505/2011, não se 

limitando a um determinado número de negócios observados num dado período de 

tempo.  

 
59. A conduta se assemelha ao chamado crime continuado, como definido no 

art. 71 do Código Penal, que consiste na prática de dois ou mais crimes da mesma 

espécie, de forma que, “pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e 

outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do 

primeiro”. Nesse caso, os vários crimes praticados sujeitam-se à pena de um só 

 
26 Semelhante redação foi adotada no Termo de Acusação objeto de aditamento, como se 
depreende do texto constante de fls. 579/580. 
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dos crimes, a qual deverá ser aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois 

terços. 

 
60. Não havia dúvidas de que a conduta dos Recorrentes se manteve inalterada 

durante a tramitação do presente processo, fato que foi constatado pela diligência 

solicitada pelo então Relator, o ex-Conselheiro Luiz de Figueiredo Forbes, ao 

Diretor de Autorregulação, para que informasse se as operações resultantes do 

Mecanismo de “client facilitation” continuaram após 31/08/2016. Essa diligência deu 

ensejo à elaboração do Parecer nº 166/2018, que demonstrou a continuidade da 

prática objeto da acusação formulada em face dos Recorrentes.  

 
61. Por esse motivo, a multa aplicada à Corretora XP pela Turma Julgadora fixou 

em 1,5 vez o valor do ganho por ela auferido, “entendido como abrangendo o lucro 

decorrente das operações que fizeram com que clientes tiveram suas ordens não 

executadas, executadas com atraso ou com preço pior, conforme os critérios 

adotados nas apurações feitas nos Pareceres SAM anexados aos autos, até a data 

em que for cessada a prática ou o trânsito em julgado, o que ocorrer primeiro”.  

 
62. Ressalte-se que a multa em questão foi determinada com base no disposto 

no art. 30, § 1º, do Estatuto Social da BSM, de acordo com qual seu valor pode ser 

fixado em montante equivalente a até 3 (três) vezes a vantagem econômica obtida 

ou da perda evitada em decorrência do ilícito. Como não havia (e continua não 

havendo) certeza acerca do momento em que a conduta cessaria, foi necessário 

deferir a liquidação do valor da multa à posterior verificação de sua cessão.   

 
63. Embora a decisão recorrida não houvesse se detido nesse pormenor, está 

claro que esta foi proferida com base no entendimento de que a conduta dos 

Recorrentes não estava sujeita a um limite temporal, senão aquele ditado pelos 

próprios Recorrentes, i.e., o momento da cessão da conduta considerada irregular 
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(o que deve ocorrer, no mais tardar, quando da decisão definitiva do Pleno do 

Conselho de Supervisão, como determina o art. 52, inciso I, da Instrução CVM nº 

461/200727).  

 
64. Entendimento em sentido diverso implicaria a necessidade de instauração 

de processos sucessivos em face dos Recorrentes para períodos diversos, tendo 

por objeto, porém, a mesmíssima conduta, o que representaria uma utilização 

temerária dos recursos da BSM, e um manejo indevido do processo sancionador 

em face dos Recorrentes, que se veriam onerados com a necessidade de 

apresentar múltiplas defesas para idênticas acusações.  

 
65. Trata-se de situação peculiar ocasionada pela renitência dos Recorrentes 

em manter o uso do mecanismo, a despeito das irregularidades diversas vezes 

destacada nessa manifestação de voto, não tendo cessado a prática considerada 

ilícita durante toda a tramitação do presente processo, não se tendo notícia, até o 

momento, de que tenham cessado o uso do mecanismo com preterição de clientes. 

 

VIII.    Sobre a Materialidade da Infração 

66. Por mais de quatro anos, a Corretora XP fez uso do mecanismo, operando 

contra o fluxo de ofertas de seus clientes, com o efeito indesejado decorrente do 

conflito de interesses apontado na decisão recorrida. Mesmo reconhecendo os 

méritos da Corretora XP em sua iniciativa de buscar novas formas de rentabilizar o 

negócio de intermediação – algo que pode ser positivo para o setor como um todo, 

a depender dos resultados observados no período de experiência em que vigorará 

a nova regulamentação aprovada pela B3 S.A. – entendo reprovável a decisão dos 

 
27 “Art. 52.  As pessoas autorizadas a operar, em nome próprio ou de terceiros, em mercado 
organizado: I – devem acatar e dar cumprimento às decisões dos órgãos de administração e de 
fiscalização e supervisão da entidade administradora; (...)”. 
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Recorrentes de continuar o emprego do mecanismo durante a tramitação deste 

processo, mesmo após terem sido alertados sobre os defeitos do mecanismo em 

questão, o que ocorreu antes mesmo da instauração do presente processo.  

 
67. Nesse tocante, chama atenção a declaração feita à BSM, em 

correspondência de 13/10/2015, na qual, ciente do risco de preterição de seus 

clientes, a Corretora XP demonstra ter feito uma opção consciente por seguir 

adiante, sob o argumento de que “o benefício na execução da facilitation é 

substancialmente maior que o potencial risco de não execução” de alguns de seus 

clientes (Termo de Acusação, item 179 - fl. 74). 

 
68. Apesar de os Recorrentes sustentarem repetidas vezes que o modelo de 

execução de negócios produzia grandes benefícios para seus clientes, constatou-

se no curso do presente processo que a principal beneficiária do mecanismo era a 

própria Corretora XP. Observa-se que, no período de 01/9/2016 a 29/6/2018, a 

Corretora XP obteve ganhos de R$ 117 milhões, quase dez vezes maiores do que 

o benefício de R$ 18 milhões produzido para seus clientes, como indicado no 

Parecer SAM nº 166/2018 (fls. 1.313 e 1.289, respectivamente). Logo, o benefício 

do facilitation mencionado na correspondência de 13/10/2015 era, 

preponderantemente, um benefício para a própria Corretora XP, o que lhe levou a 

sacrificar o interesse de seus clientes nas situações já referidas na decisão ora 

recorrida.  

 
69. Com a decisão da Corretora XP de manter o uso do mecanismo por todo 

esse tempo – antes de se obter uma solução que equacionasse o problema da 

preterição, como se fez com a nova regulamentação da B3 S.A., e da adoção das 

demais medidas protetivas acima referidas –, forjou-se uma situação de grande 

iniquidade frente aos demais participantes do mercado. De acordo com relatos 

feitos pelo Diretor de Autorregulação, outras corretoras interessadas em lançar mão 
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do mecanismo se viram compelidas a aguardar o desfecho do processo, dada a 

incerteza acerca da posição que viria ao final ser adotada pela BSM, bem como 

pela B3 S.A. e CVM, em relação ao mecanismo. 

 
70. Essa circunstância fez com que a Corretora XP permanecesse, por mais de 

quatro anos, como a única corretora a se valer da faculdade de operar contra o 

fluxo de ordens de seus clientes – o que fez, porém, em evidente desacordo com o 

preceito de conduta constante do art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 

505/2011. 

 
71. Ressalte-se que o Termo de Acusação formulado em 03/10/2016 – há quase 

três anos atrás – revela diversas tratativas mantidas com dirigentes da Corretora 

XP acerca do mecanismo em questão28, e a postura que estes tiveram, no sentido 

de negar a existência de quaisquer irregularidades. Essa mesma postura se 

manteve inalterada durante toda a tramitação do processo e ainda se encontra 

presente com a interposição deste Recurso, o que, a meu ver, demonstra a 

pertinência da instauração do presente processo e o acerto da decisão proferida 

pela Turma.  

 
72. Em que pese o fato de as operações com preterição terem representado 

apenas 3,36% (ou 2,93%, na conta feita pelos Recorrentes) do total de operações 

realizadas pela corretora no período compreendido no Parecer SAM nº 166, não 

considerei essa incidência imaterial, ao ponto de entender cabível a aplicação do 

princípio da insignificância. Isto por que, como exposto em meu voto, o princípio 

contido no art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 505/2011 representa um 

 
28 Confira-se o relato dos contatos mantidos no Termo de Acusação (fls. 74/75 do PAD 12/2016), 
em especial a declaração da Corretora XP de que “o benefício na execução da facilitation é 
substancialmente maior que o potencial risco de não execução”, e que o “o procedimento de 
facilitation por ela adotado não viola qualquer norma, sendo perfeitamente lícito”. 
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valor da mais alta relevância que deve nortear o relacionamento entre as 

instituições intermediárias e seus clientes.  

 
73. Em seu Recurso e nos memoriais distribuídos aos Conselheiros, os 

Recorrentes argumentam reiteradas vezes que os prejuízos causados aos seus 

clientes foram de apenas R$ 30 mil, o que, porém, é apenas parcialmente 

verdadeiro. Não há como se quantificar o prejuízo daqueles que não tiveram suas 

ordens executadas, como também não deve ser considerado aceitável que um 

intermediário atrase a execução de ofertas de clientes, criando um risco de piora 

na sua execução ou de inexecução, para atender a seu próprio interesse.  

 
74. O fato de a preterição ter ocorrido em intervalo de tempo de alguns 

milissegundos – o que, na visão dos Recorrentes, também denotaria a irrelevância 

de sua conduta – não me faz considerar que a infração à norma de conduta aqui 

referida tenha menor gravidade. Dada a dinâmica atual dos sistemas de negociação 

de bolsa, o milissegundo é uma medida de tempo relevante para todos os efeitos. 

As estratégias de negociação lícitas conduzidas por high-frequency traders, bem 

como as estratégias ilícitas, como o spoofing e o layering29 e outras formas de 

manipulação, se desenvolvem atualmente nesse intervalo de tempo.  

 
75. Ou seja, os milissegundos não são irrelevantes, pois representam uma 

grandeza de tempo significativa dentro do universo digital onde são realizadas as 

operações com valores mobiliários, as quais, como apregoam os próprios 

Recorrentes, não são mais executadas por seres humanos dentro de um intervalo 

de tempo de minutos.  

 

 
29 Confira-se, por exemplo, os fatos apurados no PAD 038/2016, no PAD 014/2017 e no PAD 
016/2015 (disponíveis em www.bsmsupervisao.com.br), referentes a casos de spoofing, onde se vê 
com clareza a diferença que 1 milissegundo pode representar na implementação de estratégias de 
manipulação. 
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76. O tempo de busca, recuperação e efetivação de uma transação remota em 

um banco de dados pode ser calculado levando-se em consideração dados 

técnicos tanto do hardware, quanto do software utilizado pelas empresas. Esse 

cálculo resulta em uma unidade de medida chamada de IOPS (input/output per 

seconds), que informa a quantidade operações que podem ser realizadas por 

segundo. Com a tecnologia hoje disponível para qualquer empresa mediana – e 

não estamos falando da tecnologia de ponta existente para realização de tarefas 

onde a agilidade é essencial –, os servidores que realizam essas operações podem 

alcançar a taxa de 80.000 IOPS, ou seja, 80 mil transações por segundo. Se 

considerarmos o que pode acontecer em 10 milissegundos, por exemplo, cogita-se 

de algo em torno de 800 transações, ou operações, concluídas em um banco de 

dados, o que não pode ser desprezado30.  

 
77. A meu juízo, é inconcebível transigir com a norma de conduta em questão, 

pois seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento do mercado de valores 

mobiliários admitir-se que uma instituição intermediária pudesse privilegiar seus 

próprios interesses ou de pessoas a ela vinculadas em detrimento dos interesses 

de seus clientes, ainda que em percentuais reduzidos, como no caso desse PAD 

12/201631. É um tanto difícil projetar o futuro de um mercado de valores mobiliários 

em que esse preceito seja afastado com algo anacrônico, como alegam os 

Recorrentes, em prol de tão celebradas inovações.  

 
30 INTIHAR, P. https://aws.amazon.com/pt/blogs/database/understanding-burst-vs-baseline-perfor 
mance-with-amazon-rds-and-gp2/“Amazon Relational Database Service: Guia do usuário (Versão 
da API 2014-10-31), “https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonRDS/latest/UserGuide/ 
CHAP_Storage .html. ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados. São Paulo: 
Pearson Editora, 2011. 
31 Cumpre notar que a exclusão da regra de não preterição para clientes institucionais, admitida 
pelo Colegiado da CVM em caráter experimental em decisão de 28/05/2019, não caracteriza 
propriamente uma exceção ao princípio da primazia do interesse do cliente sobre o interesse do 
intermediário. Trata-se de uma faculdade concedida ao investidor institucional, que poderá renunciar 
à proteção da norma se entender que essa escolha lhe beneficiará em alguma medida. Assim, é a 
existência da regra protetiva que assegura a esse investidor uma barganha que, presumivelmente, 
lhe favorecerá em alguma medida.  

https://aws.amazon.com/pt/blogs/database/understanding-burst-vs-baseline-perfor%20mance-with-amazon-rds-and-gp2/
https://aws.amazon.com/pt/blogs/database/understanding-burst-vs-baseline-perfor%20mance-with-amazon-rds-and-gp2/
https://aws.amazon.com/pt/blogs/database/understanding-burst-vs-baseline-perfor%20mance-with-amazon-rds-and-gp2/
https://aws.amazon.com/pt/blogs/database/understanding-burst-vs-baseline-perfor%20mance-with-amazon-rds-and-gp2/
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78. Nesse contexto, é com surpresa que recebo as palavras dos Recorrentes, 

no sentido de 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 horas, 

devem ser revistos” 32, e que o art. 3º, inciso VI, da Medida Provisória nº 881/201933 

teria o condão de “afastar os efeitos de normas infralegais que foram pensadas 

para contextos fáticos que se tornaram ultrapassados por força do avanço 

econômico e tecnológico, como ocorre com regras sobre preterimento de clientes 

e conflito de interesses”34. 

 
79. Entendo que avanços tecnológicos não tornam ultrapassados certos valores 

e princípios de conduta que são relativamente perenes, como a exigência de 

atuação dos intermediários “com boa fé, diligência e lealdade em relação a seus 

clientes” (art. 30, caput, da Instrução CVM nº 505/2011). Não me parece que novas 

tecnologias ou modelos de negócio possam autorizar que se esvazie o teor dessas 

disposições, conforme editadas pela CVM. Admitir-se a preterição e a atuação em 

conflito de interesses, não importa a que pretexto, implicará, sem dúvida alguma, 

um aumento substancial dos custos de transação35 e menor eficiência alocativa 

 
32 Memorial de 26/07/2019, item 33, p. 10. 
33 “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; 
34 Aditamento ao Recurso, item 12, p. 3. 
35 Cf. Paula A. Forgioni: “Os custos de transação tendem a reduzir-se em mercados nos quais os 
agentes econômicos confiam no comportamento dos outros, ou seja, em que se pode legitimamente 
esperar/prever a adoção de determinadas atitudes pelos parceiros comerciais. Esse pressuposto 
sempre foi reconhecido pelo direito comercial que, há séculos, incentiva a lealdade entre os 
mercadores”. Op. cit., p. 132. 
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entre os agentes que atuam no mercado de valores mobiliários, ao reduzir o nível 

de confiança que os investidores depositam nas instituições intermediárias. 

 
80. Há diversas razões para se afastar a incidência da Medida Provisória nº 

881/2019 ao presente caso, não sendo necessário adentrar em pormenores a esse 

respeito. Cumpre, no entanto, registar que, fossem verdadeiras as afirmações dos 

Recorrentes, o resultado a ser alcançado seria o exato oposto daquele almejado 

pelo Governo Federal quando da referida Medida Provisória, que é o 

desenvolvimento econômico do País.  

 
81. Com efeito, não é toda e qualquer inovação que deve ser considerada 

positiva para o desenvolvimento da atividade econômica. Como adverte Cristie 

Ford,  

 
“Effective regulation should reflect an appropriately granulated 

understanding of kinds of complexity and their effects, and reject the 

notion that innovation is by definition beneficial.36 

 
82. A inovação introduzida pelos Recorrentes, a despeito de seus méritos – a 

serem devidamente aferidos após o período experimental em que vigorará a 

regulamentação do RLP –, poderia proporcionar resultados bastante adversos para 

o mercado de valores mobiliários nacional, não fossem as correções introduzidas 

pela regulamentação adotada pela B3 S.A., não somente em relação à preterição 

de ofertas de clientes, como também em relação aos mecanismos de transparência 

e consensualismo na implementação do mecanismo.  

 

83. Houvesse a nova regulamentação adotado o mecanismo tal como 

implementado pela Corretora XP, animada pela visão de que a preterição e a 

 
36 Op. cit., p. 10. 
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prevenção ao conflito de interesses são valores ultrapassados, teríamos, 

certamente, uma inovação um tanto indesejável para o futuro do nosso mercado. 

 

84. Logo, não me é dado concordar com os Recorrentes, quando afirmam que 

o presente processo “perdeu qualquer mínimo sentido que pudesse outrora 

porventura ter”37, em razão da edição das normas regras sobre o RLP, sendo certo 

que a permanência da prática tida como irregular justifica a existência do presente 

processo, no tocante à utilidade de seu provimento final, com a manutenção da 

decisão proferida pela Turma, que entendo ser o melhor desfecho para o caso.  

 

85. Feitas essas considerações, acompanho o voto proferido pelo Conselheiro 

Relator, e voto pela manutenção da decisão proferida pela Turma Julgadora. 

 
São Paulo, 12 de agosto de 2019. 

 

 
_______________________________ 
 
Henrique de Rezende Vergara 

Conselheiro 

 
37 Cf. Memorial de 26/07/2019, p. 2. 
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