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I- TEMPESTIVIDADE 

1. A presente defesa é tempestiva, uma vez que conforme a ado pelo Diretor de 

Autorregulação da BM&PBovespa Supervisão de Mercado - BSM C'BSM") por meio do 

OP /BSM/SJUR/PAD-445/2016, o prazo para que os DEPENDENTES apresentem suas razões 

de defesa foi prorrogado para o dia 09.12.2016. 

11 -A ORIGEM DO PRESENTE PROCESSO 

2. A origem do presente processo remonta a um período de pouco mais de um ano atrás, 

quando os primeiros esclarecimentos acerca do mecanismo desenvolvido pela DEPENDENTE 

XP, conhecido como client facilitation ou simplesmente facilitation, foram solicitados pela 

BSM. De lá para cá, foram diversas reuniões, conversas e ofícios trocados entre a 

DEFENDENTE XP e a BSM acerca do assunto, tendo a corretora sempre adotado postura 

cooperativa com o autorregulador. 

3. Todos esses entendimentos, porém, parecem não terem sido suficientes para a 

acusação, que incompreensivelmente escolheu interromper as conversas amigáveis e o 

processo construtivo que vinham sendo adotados para seguir o caminho tortuoso do 

processo administrativo disciplinar, imputando aos DEPENDENTES graves acusações 

relacionadas ao mecanismo de facílitation desenvolvido pela DEPENDENTE XP. 

4. Os fatos que levaram à instauração do presente processo serão narrados em detalhes 

um pouco mais à frente. Antes de fazê-lo, porém, os DEPENDENTES pedem licença para dar 

um passo atrás, pois para que se entenda o lamentável estágio atual em que se encontra a 

discussão acerca do mecanismo de facilitation desenvolvido pela DEPENDENTE XP, é preciso 

ter em conta, antes de mais nada, como e porque esse mecanismo foi desenvolvido, para que, 

assim, seja compreendido o real contexto em que se insere o presente processo. 

/ 
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2.1. Dando alguns passos atrás: a origem do mecanismo defacilitation 

S. O desenvolvimento do mecanismo defacilitation pela DEFENDENTE XP teve 

meados de 2014, quando a corretora, por meio de um detalhado estudo histórico, constatou 

que grande parte do fluxo de ordens na casa era do tipo agressora e que isso vinha causando 

oscilações e grande volatilidade no livro de ofertas da Bolsa. 

6. Essas oscilações e volatilidade existiam em razão da natureza das ordens agressoras, 

que consistem em ordens de compra/venda registradas à mercado (market orders)1 com o 

propósito de agredir imediatamente uma ou mais ofertas existentes na ponta oposta do livro 

da BM&FBovespa. 

7. Os traders agressores, de forma geral, colocam ordens à mercado, pois demandam 

execução imediata e garantida, estando dispostos, para tanto, a pagar o preço (bid-ask) 

praticado naquele momento ou até mesmo obter preço pior caso não haja volume disponível 

suficiente para executar sua ordem no melhor preço existente2. 

8. Já os traders pacientes ou barganhadores, por estarem mais interessados em obter um 

preço melhor que o bíd-ask daquele momento, estão dispostos a gastar mais tempo e arriscar 

não ter sua ordem atendida imediatamente. Por isso, as ordens dos traders barganhadores 

costumam ser do tipo "limitada", que de acordo com o Regulamento de Operações dos 

Segmentos BM&F e Bovespa, são as ordens a serem executadas "somente ao preço igual ou 

melhor do que o indicado pelo cliente". 

1 Ordem a mercado, de acordo com a definição do Regulamento de Operações dos Segmentos BM&F e Bovespa, é aquela que 
"especifica somente a quantidade e as características dos Ativos ou direitos a serem comprados ou vendidos, devendo ser 
executada a partir do momento em que for recebida". 
z Veja-se, a esse respeito, a explicação de Larry Harris: "A market order is an instruction to trade at the best price current(y 
available in the market. Market orders usually jill quickly, but some times at inferior prices. lmpatient traders and traders who 
want to be certa in that they wi/1 trade use market orders to demand liquidiçy". HARRIS Larry. Trading and Exchanges: Market 
Microstructurefor Practicioners. New York, Oxford University Press, 2003. p. 71. 
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9. A literatura econômica aponta que ordens a mercado (agressoras) tendem a consumir 

liquidez3 e, em alguns casos, causar oscilações e volatilidade no livro de ofertas4, pois tais 

ordens agridem o livro imediatamente, sendo muitas vezes executadas contra ordens 

limitadas que estavam à espera de urna ordem que correspondesse às suas especificaçõess. 

10. As ordens limitadas (barganhadoras), por sua vez, cumprem um importante papel, já 

que por ficarem registradas no livro de ofertas da bolsa a espera de uma ordem que atenda 

às suas condições de preço, acabam por prover liquidez ao mercado. Quanto mais ordens 

houver no livro de ofertas, maior o número de traders que serão atraídos e que colocarão 

novas ordens no livro, gerando um círculo virtuoso de liquidez: 

"Limit orders play a very important role in providing Jiquidity to the world stock 
exchanges of various market architectures. In an order-driven marke~ such as the 
Toronto Stock Exchange {TSE), the Paris Bourse, or the Tokyo Stock Exchange, límit 
orders provide allliquidity to the market. In a specialist market, such as the New York 
Stock Exchange, a large amount o f liquidity comes from limit orders."6 

11. Ao constatar que grande parte das ordens que transitavam pela corretora eram do 

tipo agressora (ou seja, ordens a mercado) e que o grande volume desse tipo de ordem vinha 

consumindo liquidez do livro de ofertas e causando oscilações e volatilidade acima do 

normal, a DEFENDENTE XP enxergou no mecanismo de Jacilitation uma ferramenta com 

potencial de mitigar esses efeitos e, ao mesmo tempo, proporcionar aos clientes agressores 

melhores condições de negócio. 

3 AHN, Hee-joon; BAE, Kee-Hong e CHAN, Kalok. Limit Orders, Depth, and Volati/ity: Evidence from the Stack Exchange ofHong 
Kong. The journal o f Finance, V oi. LVI, No. 2. Abril de 2001. p. 3. 
• HARRIS Larry. Trading and Exchanges: Market Microstructurefor Practicioners. New York, Oxford University Press, 2003. 
p. 72. 
s Como bem sintetizado por Larry Harris, "volatility is the tendency for prices to change unexpectedly. Prices change in 
response to new informatíon about va/ues and in response to the demands q,fimpatient traders for liquidity". HARRIS Larry. 
Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practicioners. New York, Oxford University Press, 2003. p. 410. 
6 VO, Minh. Limit Orders and the lntraday Behavior o f Market Liquidity: Evidence from the Toronto Stock Exchange. Working 
Paper Series. Volume 1, Number S. University o f Minnesota, Morris: 2004. p. 1. No mesmo sentido, Larry Harris explica que 
"traders who submitstanding limit orders offer liquidity to other traders. Their limitordersgive others the ability to trade when 
they want ta trade. Since traders can choose whether they want to trade with a standing limit order, stondíng /imit orders are 
optíons to tradtf'. HARRIS Larry. Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practícioners. New York, Oxford 
University Press, 2003. p. 75. 
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2.2. O que é e como funciona o facilitation da DEFENDENTEXP 

12. O mecanismo de facilitation, em sentido amplo, nada mais é do que uma ferramenta 

que permite às corretoras prover liquidez a seus clientes em determinadas situações por 

meio da interposição de sua carteira própria na contraparte das operações. Pode-se dizer que 

o facilitation é uma espécie do gênero market making. 

13. Em seu clássico livro 11Trading and Exchanges. Market Microstructure for 

Practicioners", Larry Harris explica que "market makers are dealers who allow their impatient 

customers to trade at bid ask prices that the market makers quote"7. 

14. Conforme explica o Bank for International Settlement ("lliS") em recente estudo sobre 

o tema, ''in the abscence o f continuous two-way markets for buyers and sellers, broker-dealers, 

such as banks and securities trading ftrms, facilitate transactions. They either fulftll client 

orders by ftnding matches in existing supply and demand (brokerage or agency trading) o r step 

in as the counterparty oftheir clients' trades by committing their own balance sheet capacity 

(market-making or principal trading; see discussion below)". 

15. De acordo com o BIS, os market makers desempenham duas importantes funções: 

"(i) provide immediacy services to clients and other market participants, ensuring 
market liquidity and supporting price discovery, 

(i i) contribute to the robustness o f market liquidity by absorbing temporary supply and 
demand imbalances, dampening the impacto f shocks on market volatility and quoting 
prices to support investors in valuing assets."B 

16. O market making - e, por conseguinte, o facilitation, que nada mais é do que o market 

making em que a corretora utiliza a própria carteira para prover liquidez aos seus clientes -

é prática comum nos principais mercados do mundo. Diversas bolsas como a NASDAQ9, a 

' HARRIS Umy. T'adi"9 a"d E«h0"9"' Ma,ket Micmtructu" [a' Procticia""'· New Yod<, Oxfo'd Unlv...,ity Pre", 2001' 
p. 401. 
s Bank for lnternational Settlements. Market·making and proprietary trading: industry trends, drivers and po/icy implications. 
Committee on the Global Financiai System. November, 2014. p. 4. Disponível em: http://www.bjs.ore/publ/q~fs52,pdf. 
9 h w: 1 /www.nasdaqomx.com /transactloos/markets/commodjt jes /markets/market·mi!lsers. 
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London Stock Exchangeto, a CME Group lnc.ll e a Hong Kong Stock Exchangest2 

market making. 

17. 

pesquisa para encontrar nas regras e parâmetros de atuação de diversas corretoras previsão 

expressa quanto à possibilidade de utilização da carteira própria para prover liquidez aos 

seus clientes. Veja-se, nesse sentido, apenas alguns exemplos: 

"A CORRETORA  não opera carteira própria nos mercados organizados 
de valores mobiliários, ressalvadas as hipóteses de (i) operações relacionadas às 
atividades de formador de mercado, (i i) operações para fins de proteção ("hedge") das 
atividades de formador de mercado de valores mobiliários ou (iii) operações com a 
finalidade de prover liquidez para clientes (conhecida como facilitation)." (grifas 
nossos) 

***** 

"Como forma de evitar conflitos de interesses, a  não possui operações de carteira 
própria. Para garantir total transparência a seus CLIENTES e reguladores, a  
utiliza contas específicas de acordo com as características da prestação de cada serviço: 
(i) 'Client Facilitation': consiste na aquisição de valores mobiliários solicitada por 
CLIENTES. com o fim de prover líquidez. bem como a alienação dos valores mobiliários 
assim adquiridos. Os critérios utilizados pela  para sua aceitação seguem 
metodologia interna e devem ser consultados pelo CLIENTE a cada solicitação; (ii) Conta 
Erro: utilizada para corrigir eventuais situações de erro operacional." (grifas nossos) 

***** 

"A CORRETORA pode operar para sua carteira própria nos mercados de 
Bolsa e Cetip, apenas nas seguintes situações: [ ... ] (ii) prestação aos seus Clientes do 
serviço de 'client facilitation'. procedimento que. respeitados os parâmetros a serem 

10http://www.lsee.com/markets-products-and-sexvices/our-markets/london-stock-exchanee/excbanee-traded
funds/market-makers. 
11 http: I /www.cmeerou p.com /educatjon /ma rket-roaker-djreoorjes.html. 
12 bttps://www.hkex.eom.hk/ene/prod/drprod/bkjfo/rtljsthtm. 
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pertencentes ao índice Bovespa:" (grifas nossos) 

18. Em linha com as práticas já largamente adotadas, o facilitation desenvolvido pela 

DEFENDENTE XP consiste em um mecanismo destinado a melhorar as condições de liquidez 

para as ordens agressoras emitidas pelos clientes para operar em determinados mercados, 

garantindo sempre o best execution. 

19. A dinâmica do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP ocorre da seguinte 

maneira: o cliente envia uma ordem para o sistema de gerenciamento de ordens da corretora, 

que por meio de um algoritmo especificamente desenvolvido para esse fim, automaticamente 

identifica a natureza da ordem (isto é, se se trata de uma ordem agressora), verifica se o ativo 

se encontra no rol dos ativos atendidos pelo facilitation e se certifica que o negócio está 

dentro dos parâmetros de gestão de risco da DEFENDENTE XP. 

20. Em caso positivo, o algoritmo interpõe a carteira própria da corretora como 

contraparte dessa ordem, registrando um negócio direto intencional na BM&FBovespa. Caso 

contrário, a ordem é direcionada para o livro de ofertas da Bolsa. Após a execução da 

operação de facilitation, o algoritmo detecta que facilitou uma operação para o cliente e 

automaticamente apregoa uma ordem de zeragem para neutralizar a sua exposição. 

21. A ordem do cliente pode ser parcialmente executada caso ela seja maior que o limite 

de exposição do algoritmo, fazendo com que, nesse caso, o cliente execute parcialmente sua 

ordem contra o mecanismo de facilitation e que o seu saldo seja enviado para a Bolsa 

automaticamente para execução contra o mercado. 

22. Para a realização desse processo o algoritmo não identificava os clientes beneficiados, 

os investidores com ofertas pendentes no livro, nem as corretoras a estes últimos vinculadas. 

Em sua concepção original, o sistema foi propositalmente desenvolvido para atuar cego e, 

dessa forma, evitar qualquer priorização, direcionamento ou preterimento na sua atuação. 

Adicionalmente, o algoritmo é programado para jamais executar ordens em preço inferior 

àquele inserido pelo cliente (i.e. o algoritmo pode executar a ordem apenas em melhores 

condições para o cliente, nunca piorando seu preço). r 
7 



::::H:::D IAKADVOGADOS 

23. 

facilitatíon da DEFENDENTE XP foi posteriormente alterada em razão dos entendimentos 

mantidos com esta BSM, tendo o algoritmo, desde 15.08.2016, passado a verificar a eventual 

existência de ofertas pendentes no livro da Bolsa antes de interpor a carteira própria da 

corretora como contra parte da ordem agressora. 

2.3. Os entendimentos mantidos com a BM&FBovespa e a BSM acerca dofacilitation 

24. Conforme mencionado no início deste capítulo, antes de dar origem ao presente 

processo, as questões acerca do mecanismo de facílítation da DEFENDENTE XP vinham sendo 

intensamente discutidas entre representantes da corretora e desta BSM. 

25. Um dos primeiros contatos da BSM com a DEFENDENTE XP a esse respeito foi feito 

por meio do Ofício 1215/2015-SAM-DAR-BSM, enviado à corretora em 21.08.2015. Naquela 

oportunidade, a BSM solicitou o envio de diversos documentos (ordens de compra e venda, 

fichas cadastrais, gravações telefônicas, etc) e informações acerca das operações realizadas 

por determinados clientes da corretora que tiveram suas ordens executadas por meio do 

mecanismo de facilitation (Termo de Acusação, doc. 2). 

26. Em resposta ao referido ofício, enviada em 11.09.2015, a DEFENDENTE XP 

encaminhou os documentos solicitados pela BSM e esclareceu que (i) "as ordens partiram dos 

próprios clientes através de sessão DMA"; (ii) "as operações transitaram pelo terminal dos 

operadores em razão da aplicação do procedimento de facilitation pela Corretora"; e (iii) as 

ordens iniciais dos clientes que tiveram como contra parte a carteira própria da corretora "se 

mantiveram inalteradas tendo sido respeitado o 'best execution' ao longo do procedimento de 

facilitation" (Termo de Acusação, doc. 3). 

27. Cerca de 15 dias após o recebimento das respostas da DEFENDENTE XP, a BSM, por 

meio do Ofício 1387 /2015-SAM-DAR-BSM, enviado em 25.09.2015, comunicou "a abertura 

de investigação de operações realizadas por essa Corretora, tendo clientes na contraparte 

originados em diretos intencionais", solicitou que a DEFENDENTE XP investigasse os fatos 
,;~ 
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narrados no referido ofício e, caso constatasse 

providências cabíveis (Termo de Acusação, doc. 4). 

adotasse as 

28. A resposta da DEFENDENTE XP ao oficio acima referido foi enviada em 13.10.2015, 

oportunidade na qual a corretora explicou em detalhes a origem do mecanismo defacilítation 

por ela desenvolvido, sua dinâmica de funcionamento, os controles e monitoramentos 

existentes e a avaliação de impacto gerado pelo facilitation sobre as ordens dos clientes da 

DEFENDENTE XP (Termo de Acusação, doc. 5). 

29. Desde então, foram diversas as oportunidades em que representantes não só desta 

BSM como da BM&FBovespa se reuniram com representantes da DEFENDENTE XP (seja 

presencialmente, seja por conferências telefônicas) para discutir as mais variadas questões 

sobre o facilitation. 

30. Ao longo de todo esse processo, a DEFENDENTE XP sempre se manteve imbuída do 

espírito de mais absoluta cooperação com o autorregulador, tendo se preocupado menos em 

justificar a existência do mecanismo de facilítation por si só, e mais em trabalhar em conjunto 

com a BSM e a Bolsa para aprimorar o mecanismo e eventualmente adapta-lo para torna-lo 

ainda mais eficiente e benéfico para o mercado. Essa postura cooperativa da DEFENDENTE 

XP fica evidente no seguinte trecho da resposta enviada à BSM em 13.10.2015: 

"Ainda sobre a divulgação do produto e informação aos clientes, gostaríamos de- em 
conjunto com a BSM - elaborar um plano de comunicação do procedimento da 
facilitation de forma a expor aos clientes os benefícios da prática e a abrangência de 
atuação da Corretora. [ ... ] 

Obviamente que não se pode, simplesmente, trazer tal conceito para o Brasil, sem 
qualquer ajuste. Mas, acredita a XP que com o auxílio da BSM, será possível achar um 
ponto de equilíbrio para divulgação do produto e comunicação do cliente já que a 
prática traz enorme benefício para o mercado como um todo". 

31. Possivelmente em razão da inexistência de regulamentação específica sobre o 

assunto, a cada discussão entre representantes da DEFENDENTE XP, da BM&FBovespa e da 

BSM, diversas dúvidas e questionamentos eram levantados e os entendimentos e opiniões 

f 
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dos representantes da Bolsa e do autorregulador acerca os aspectos do mecanismo de 

facilitation eram as mais diversas. Não havia, de uma maneira geral, consenso entre os 

próprios representantes da Bolsa e da BSM sobre várias questões atinentes ao facilitation e, 

por isso mesmo, a DEPENDENTE XP mantinha contato frequente com ambos. 

32. Os contatos iniciados em 2015 avançaram para o presente ano, tendo a DEPENDENTE 

XP sempre buscado tratar as preocupações externadas pela Bolsa e pela BSM com toda 

diligência e embasamento que o assunto demandava. A diligência da DEPENDENTE XP 

refletiu-se, inclusive, na contratação do professor Otávio Yazbek - ex-diretor de 

autorregulação da BM&FBovespa e ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários - para a 

elaboração de parecer jurídico acerca da adequação do modelo de facílitation da corretora à 

regulamentação do mercado de capitais brasileiro ("ParecerYazbek") (doc. 2). 

33. Em seu parecer, o professor Yazbek abordou diversas preocupações externadas pela 

Bolsa, como, por exemplo, se o mecanismo de facilitation desenvolvido pela DEPENDENTE 

XP configuraria internalização sistemática de ordens - prática proibida no Brasil por força 

do art 59 da Instrução CVM nº 461/200713- ou se violaria as regras previstas pela Instrução 

CVM nº 505/2011 aplicáveis à hipótese de concorrência entre ordens, tendo concluído que: 

"(a) o regime desenvolvido pela XP para a implementação de um modelo defacílitation 
não se confunde com a internalízação sistemática de ordens, vedada pela 
regulamentação em vigor, uma vez que as operações são sempre submetidas ao sistema 
de negociação competente e, portanto, aos correspondentes mecanismos de formação 
de preços. Não há que se falar, assim, em descumprimento do disposto na Instrução CVM 
ng 461/2007; 

(b) da mesma maneira, como as duas operações realizadas a cada caso são coerentes 
com o regime estabelecido pela CVM e pelas regras da Bolsa (seja via negócio direto, seja 
via sistema de preferências], a probabilidade de fechamento de operações por outros 
clientes, que não sejam beneficiados pelo modelo de facilitation e que não sejam, 
também, pessoas vinculadas, não é afetada. Não há, neste sentido, que se falar também 
em descumprimento da Instrução CVM nº 505/2011; 

13 Art 59. É vedada a negociação, fora de mercado organizado, de valores mobiliários nele admitidos, exceto nas seguintes 
hipóteses: 1 - negociações privadas; 11 - distribuição pública, durante o período da respectiva distribuição; 111 -
integralização de cotas de fundos e clubes de investimento, nas hipóteses admitidas na regulamentação específica; IV -
evento societário que determine ou permita a substituição ou permuta do valor mobiliário por outro; V- alienação em oferta 
pública de aquisição; e VI -em outras hipóteses expressamente previstas em regulamentação baixada pela CVM. .r 
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(c) além disso, ao permitir o fechamento de operações mesmo quando a sua submissão 
pura e simples ao sistema de negociação geraria resultados ineficientes para os clientes, 
em razão das limitações da estrutura de mercado, o modelo de facilitation se encontra 
em consonância com a regra de best execution estabelecida pelo art. 19 da Instrução 
CVM n52 505/2011. Trata-se, assim, de um mecanismo adequado para o melhor 
atendimento das necessidades dos clientes; e, por fim, 

{d) uma vez que, em todos os casos, os negócios são submetidos ao sistema de 
negociação, seja por meio de apregoação direta, seja por meio de oferta de titularidade 
de pessoa vinculada, não se vislumbra, da adoção do modelo, efeito sobre a estrutura de 
mercado." 

34. O Parecer Yazbek concluiu, por fim, "pela adequação do modelo de facilitation da 

Consulente à regulamentação em vigor e pela sua coerência com as finalidades de tal 

regulamentação e com as reais finalidades da própria atividade de intermediação em mercado 

de capitais". 

35. Após a apresentação do Parecer Yazbek, a DEPENDENTE XP e a BSM continuaram 

mantendo entendimentos e conversas acerca do facilitation. Umas das questões mais 

discutidas ao longo de todo esse processo era o suposto preterimento de clientes que o 

mecanismo defacilitation da DEPENDENTE XP poderia ocasionar. 

36. Esse preterimento, no entendimento de alguns representantes da BSM, seria causado 

em razão da já referida atuação cega do algoritmo do facilitation, na medida em que ao 

interpor a carteira própria da DEPENDENTE XP e fechar negócios diretos com as ordens dos 

clientes agressores sem considerar as ordens dos clientes barganhadores pendentes de 

execução no livro de ofertas da Bolsa, o algoritmo acabaria por preterir tais clientes. 

37. As diversas razões pelas quais esse entendimento não se sustenta serão 

pormenorizadamente abordadas ao longo da presente defesa, não cabendo aqui adianta-las. 

Para fins deste já extenso resumo dos fatos, basta dizer que poucos meses antes da 

instauração do presente processo, a DEPENDENTE XP, mesmo não concordando com o 

entendimento externado pela BSM, mas em respeito à casa, e seguindo no espírito de 

cooperação com o autorregulador, alterou o procedimento de facilitation que vinha sendo 

/ 

11 



C '"iiõ:DIAK AOVOGAOOS 

barganhadores da corretora pendentes de execução no livro de oferta passaram a ser 

atendidas quando a atuação do facilitation tivesse por efeito esse suposto preterimento de 

clientes14. 

38. Esse foi um dos últimos contatos entre a DEFENDENTE XP e a BSM acerca do 

mecanismo de facilitation. E ainda que se imaginasse e se desejasse que as discussões entre 

a corretora e o autorregulador prosseguissem para que o entendimento da BSM sobre a 

forma adequada de funcionamento do facilitation ficasse clara não só para a DEFENDENTE 

XP mas também para todo o mercado - principalmente para as demais corretoras que se 

utilizam dessa ferramenta -, nunca se poderia imaginar que todas as conversas e 

entendimentos mantidos culminariam na instauração de um processo administrativo 

disciplinar com graves imputações de realização de práticas não equitativas e ausência de 

controles. 

2.4. A acusação 

39. As operações objeto do Termo de Acusação foram realizadas com contratos futuros 

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

câmbio por dólar comercial ('WDO"l minicontratos futuros de Índice Bovespa ("WIN") e com 

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

31.08.2016. 

40. De acordo com o Termo de Acusação, no período em questão, a carteira própria da 

DEFENDENTE 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". 

41. Essa atuação da DEFENDENTE XP por meio da carteira própria, no entender da 

acusação, teria o potencial de configurar práticas abusivas e de gerar conflitos de interesses 

14 Tal alteração no procedimento de facilítation foi informada à BSM por meio de carta enviada em 12.09.2016. / 
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DEFENDENTE XP materializou tais preocupações, a acusação buscou identificar os interesses 

envolvidos em tais operações, bem como se esses interesses foram atendidos e se houve 

conflito de interesses e práticas abusivas. 

42. As operações foram, então, subdividias pela acusação em dois grupos, sendo cada 

grupo dividido em três subgrupos, da seguinte forma: 

"Situação 1 - Ordens dos clientes que resultariam em ofertas agressoras e que 
foram desviadas e atendidas pela Carteira Própria por meio de negócios diretos 
intencionais 

Situação lA: Ordens Desviadas beneficiadas por melhoria de preço. O preço de registro 
do negócio direto intencional foi melhor do que o melhor preço disponível no livro de 
ofertas da 8M&F80VESPA, no mílissegundo do registro do negócio direto intencional; 

Situação 18: Ordens Desviadas beneficiadas por liquidez. A quantidade disponível no 
livro de ofertas da 8M&F80VESPA não seria suficiente para atender a Ordem Desviada. 
A Ordem Desviada não seria atendida integralmente ao melhor preço disponível no livro 
da 8M&F80VESPA, no milissegundo do registro do negócio direto intencional; e 

Situação 1C: Ordens Desviadas para as quais a realização do negócio direto intencional 
foi indiferente. O preço e a quantidade obtidos pela Ordem Desviada na contraparte da 
Carteira Própria são iguais ao preço e a quantidade da melhor oferta disponível no livro 
da 8M&F80VESPA, no milissegundo do registro do negócio direto intencional. 

Situação 2 - Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA no 
melhor nível de preço e que seriam agredidas pelas Ordens Desviadas 

Situação 2A: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da 8M&F80VESPA no melhor 
nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e não foram executadas até o 
final do pregão; 

Situação 28: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da 8M&F80VESPA no melhor 
nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram executadas a preço 
pior em relação ao preço de registro do negócio direto intencional; 

Situação 2C: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA no melhor 
nível de preço que seriam agredi das pela Ordem Desviada e foram executadas após o 
registro do negócio direto intencional." /' 
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43. Após analisar cada uma das situações acima d~a acusação concluiu que do 

total de 4.477.001 ocorrências em que a carteira própria da DEFENDENTE XP atuou como 

contraparte das ordens desviadas de seus clientes, em negócios diretos intencionais: 

(i) houve benefício aos clientes cujas ordens foram desviadas em 876.889 vezes, 

o que representa 19,6% (Situações lA e 1B), sendo o valor do benefício conferido a 

tais clientes de R$6.717.340,20; 

(ii) teria havido preterição e materialização de conflito de interesses em relação 

aos clientes que estavam 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 38.609 das 165.962 ocorrências relativas à Situação 

1B, o que representa 23,26% da atuação da DEFENDENTE XP na Situação 1B; 

(iii) a atuação da carteira própria da DEPENDENTE XP na contraparte dos clientes 

cujas ordens foram desviadas não teria trazido qualquer benefício para as ordens 

agressoras em 3.600.112 vezes (Situação 1C), o que representa 80A2% das vezes em 

que a carteira própria atuou; 

(iv) teria havido preterição em 714.358 do total de 3.600.112 de vezes em que a 

atuação da DEFENDENTE XP foi indiferente para os clientes cujas ordens foram 

desviadas, o que representa 19,85% da atuação da DEFENDENTE XP na Situação 1C; 

(v) a atuação da DEFENDENTE XP, por meio da carteira própria, teria impedido 

que 966.112 ofertas de clientes da corretora que estavam registradas no livro da 

BM&FBovespa no melhor nível de preço e no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional fossem atendidas (Situação 2A); e 

(vi) 16.484 ofertas teriam sido executadas a pior preço após a atuação da carteira 

própria da DEPENDENTE XP (Situação 2B), o que teria gerado um prejuízo de 

/ 
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R$444.845,60 a esses clientes, e 896.998 ofertas · m sido executadas depois do 

horário de registro do negócio direto intencional (Situação 2C). 

44. Segundo a acusação, "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''. 

45. Essa 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 

milíssegundo do registro do negócio direto intencional, em indevida posição de desigualdade 

face à Carteira Própria da XP'' , 

46. Assim, conclui o Termo de Acusação, a DEFENDENTE XP, "ao desviar as ordens que 

resultariam em ofertas agressoras ao livro da BM&FBOVESPA e executá-las contra a Carteira 

Própria, sem observar os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

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

milissegundo do registro dos negócios diretos intencionais, assumiu o risco de preterir tais 

clientes''. 

47. Nas palavras da acusação, essa atuação da DEFENDENTE XP seria caracterizada ltpela 

escolha de não observar os interesses de seus clientes que estão com ofertas registradas no livro 

quando desvia ordens de clientes", o que, no entendimento da acusação, criaria ambiente 

propício para a configuração de práticas não equitativas e para a atuação em conflito de 

interesses. 

48. No que se refere ao DEFENDENTE GUILHERME, a acusação afirma que "ao optar por 

parametrizar o Mecanismo para atuar sem considerar as ofertas de Clientes XP 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_ Guilherme assumiu conscientemente o 

risco de preterir tais ofertas''. / 
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49. Para a acusação, o DEPENDENTE GUILHERME, 1dade de diretor responsável 

pelo cumprimento da Instrução CVM nº 505/2011, deveria responder "por implementar e 

manter em funcionamento estratégia de atuação da Carteira Própria que privilegia os 

interesses da XP em detrimento dos interesses dos Clientes XP que estão com ofertas registradas 

no livro da BM&FBOVESPA e por não implementar regras, procedimentos e controles internos 

adequados que prevenissem a materialização do conflito de interesses". 

50. O DEPENDENTE JULIO, por sua vez, foi acusado na qualidade de Diretor de Controles 

Internos da XP por ter supostamente falhado em identificar e reportar que os controles 

internos e a rotina de monitoração do mecanismo de facilitation da DEPENDENTE XP não 

estariam aptos a prevenir que os interesses dos clientes fossem prejudicados em decorrência 

de conflitos de interesse. 

51. Já os DEPENDENTES DAVI e FELIPE foram acusados na qualidade de operadores de 

mesa à época dos fatos. De acordo com o Termo de Acusação, "os terminais pelos quais Felipe 

e Davi eram responsáveis foram utilizados para executar todas as operações objeto do presente 

Termo de Acusação. Ao longo de cada pregão, os terminais de Felipe e Davi foram utilizados 

para registrar operações entre a Carteira Própria e o fluxo de Ordens Desviadas como negócios 

diretos intencionais". 

52. No entender da acusação "ao prosseguirem utl7izando seus terminais para o registro 

dos negócios entre a Carteira Própria e as Ordens Desviadas, os Operadores assumiram o risco 

consciente de preterir os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

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

milissegundo do registro do negócio direto intencionaf'. 

53. Assim, conclui a acusação, considerando que seria "por meio dos terminais de acesso 

ao sistema de negociação desses operadores que a prática de preterição se materializa", os 

DEPENDENTES DAVI e FELIPE teriam atuado "diretamente para a consecução da 

irregularidade''. 
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54. 

infrações: 

(i) DEPENDENTES XP E GUILHERME: infração (a) ao inciso ps, conceituado pelo 

inciso li, alínea "d" 16, da Instrução CVM n2 8/79, na medida em que ao desviar o fluxo 

de ordens de clientes que resultariam em ofertas agressoras e fechar negócios diretos 

intencionais com a carteira própria da corretora na contraparte, teriam deixado de 

atender as ofertas dos clientes que estavam registradas no livro da BM&FBovespa na 

mesma ponta que a carteira própria da corretora, ao mesmo preço e no milissegundo 

do registro do negócio direto intencional, colocando os clientes da DEFENDENTE XP 

em situação de desigualdade; (b) ao art. 30, parágrafo único, da Instrução CVM nº 

505/201117, na medida em que o mecanismo de facilitation implementado teria 

permitido a atuação da carteira própria em situação de conflito de interesses com os 

clientes da corretora que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBovespa; 

e (c) ao art. 31, parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM n2 505/201118, na medida 

em que teriam falhado em implementar regras, procedimentos e controles internos 

adequados que prevenissem a materialização do conflito de interesses; 

(ii) DEFENDENTE JULIO: infração ao art. 3º, inciso 11, da Instrução CVM nº 

505/201119, na medida em que não teria identificado que os sistemas da 

DEFENDENTE XP não monitoravam o suposto conflito de interesses entre a carteira 

própria e os clientes da corretora com ofertas registradas no livro da BM&FBovespa 

na mesma ponta de atuação da carteira própria; e 

/' 
1s I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demajs 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. 
16 11 - 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. 
11 Art. 30. [; .. ] Parágrafo único: É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas 
em detrimento dos interesses de clientes. 
18 Art 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que os 
interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses. 
Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: 1- identificar quaisquer conflitos 
de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes; 
19 Art 32 O intermediário deve adotar e implementar: I - regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na 
presente Instrução; e 11 - procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e 
eficácia das regras mencionadas no inciso I. 
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(iii) DEPENDENTES DAVI e FELIPE: infração ao inciso I, conceituado pelo inciso II, 

alínea "d", da Instrução CVM n2 8/79, por terem executado, por meio de seus 

respectivos terminais, negócios com o uso de supostas práticas não equitativas. 

111- SUMÁRIO DA DEFESA 

55. Feitos esses necessários esclarecimentos iniciais e vistos os principais fatos que 

permeiam o processo, a presente defesa passará a demonstrar a seguir que: 

(i) aparentemente mais preocupada em punir e menos preocupada em se adaptar 

às constantes inovações do mercado de capitais, a BSM, por meio do Termo de 

Acusação, aplica conceitos -como o preterimento de clientes e atuação em conflito de 

interesses -que foram concebidos em uma realidade absolutamente distinta da atual, 

em que as operações eram executadas somente por seres humanos e dentro de um 

intervalo de tempo de minutos ou até mesmo de horas. Atualmente, porém, em um 

mercado marcado pela presença de algoritmos que executam operações em milésimos 

de segundos, conceitos regulatórios clássicos devem ser revistos, devendo o 

autorregulador pautar sua atuação pela proximidade com o autorregulado e pela 

flexibilidade característica da autorregulação; 

(ii) os dados acerca do livro de ofertas da BM&FBovespa que baseiam todo o 

Termo de Acusação são imprestáveis, pois consideram a configuração do livro de 

ofertas 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. 

Como se verá, nesse intervalo de tempo de alguns milissegundos, a configuração do 

livro de ofertas da Bolsa sofre diversas alterações, sendo que em várias situações 

sequer havia clientes da DEFENDENTE XP na mesma ponta de atuação da carteira 

própria no momento em que o mecanjsmo de facilitation executou os negócios; 

(iii) por estar inteiramente baseada em suporte probatório imprestável, que 

considera informações equivocadas para imputar aos DEPENDENTES a realização de 

práticas abusivas e de falha na implementação de controles, a acusação é desprovida 

/ 

18 



s. S~Lf 
.J;l:.L'l w 

~ 
C riEDIAK ADVOGADOS 

de justa causa, o que enseja o arquivamento preliminar do presente processo sem 

julgamento do mérito; 

(iv) o mecanismo de facilitation da DEPENDENTE XP é perfeitamente legal, uma 

vez que sua dinâmica de atuação, originalmente programada para atuar cego e não 

considerar as ofertas pendentes de execução no livro de ofertas da BM&FBovespa, tem 

sua razão de ser nas normas da própria Bolsa, que estabelecem que negócios diretos 

não concorrem com os demais; 

(v) nos Estados Unidos, a Financiai Industry Regulatory Authorty ("FINRA") 

estabelece que a atuação cega é pré-condição para que as corretoras possam realizar 

negócios com a carteira própria na mesma ponta de atuação de seus clientes. No 

Brasil, a BM&FBovespa também instituiu recentemente a adoção da chamada "tela 

anônima" para o mercado de commodities, não sendo mais possível identificar as 

contra partes de cada operação nesse mercado. A adoção dessa forma cega de atuação 

é, portanto, tendência mundial e está em linha com as melhores práticas de mercado; 

(vi) a acusação não logrou demonstrar o dolo dos DEPENDENTES XP e GUILHERME 

em realizar práticas não equitativas, elemento essencial para a configuração desse 

ilícito. Não há tampouco que se falar em dolo eventual, já que a conduta dos 

DEPENDENTES XP e GUILHERME ao parametrizar o mecanismo de facilitation para 

atuar cego foi direcionada justamente a evitar o preterimento de clientes e, 

consequentemente, a eventual realização de práticas abusivas; 

(vii) não houve dolo (seja direto ou eventual) dos DEPENDENTES DAVI e FELIPE 

em preterir clientes da DEPENDENTE XP e realizar práticas não equitativas, uma vez 

que os DEPENDENTES DAVI e FELIPE não possuem qualquer ingerência sobre a 

execução das ordens e muito menos sobre o funcionamento do mecanismo de 

facilitation, tendo sido acusados no presente processo unicamente em razão das 

normas da própria BM&FBovespa, que exigem que ordens para a carteira própria da 

corretora ejou que envolvam a utilização de algoritmos sejam necessariamente 

executadas por um operador por meio da Sessão Mesa de Operações; 
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(viii) as infrações imputadas aos DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO 

relacionadas à suposta ausência de procedimentos e controles internos é igualmente 

improcedente, pois parte do pressuposto equivocado de que a única forma legal de 

atuação do mecanismo de facilitation seria mediante a prévia checagem do livro de 

ofertas da BM&FBovespa. No entanto, é óbvio que se os DEFENDENTES XP, 

GUILHERME e JULIO, baseados nas normas da própria Bolsa e nas práticas mundiais 

acerca do assunto, entendiam que a checagem prévia do livro de ofertas da Bolsa não 

era necessária, os controles por eles implementados não incluiriam essa verificação. 

Ainda assim, os DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO implementaram todos os 

controles necessários para o adequado monitoramento do facilitation, não havendo 

que se falar em sua responsabilização pela falha na implementação de controles e 

procedimentos internos; e 

(ix) o entendimento da acusação de que a forma de atuação cega do mecanismo de 

facilitation da DEFENDENTE XP contribuiria para a realização de práticas abusivas e 

representaria falha de procedimentos e controles internos não deriva de nenhuma 

norma expressa, representando, portanto, interpretação inédita acerca do assunto. 

Como interpretação inédita que é, seus efeitos não podem ser aplicados 

retroativamente para punir os DEFENDENTES, sob pena de se violar a regra básica da 

segurança jurídica. 

lV-UMA NECESSÁRIA NOTA INICIAL: AAUTORREGULAÇÃO FACE ÀS NOVAS 

TECNOLOGIAS DO MERCADO 

56. Como visto, a discussão central do presente processo gira em torno de operações 

executadas pela DEFENDENTE XP por meio do mecanismo conhecido como facilitation. No 

entendimento da acusação, ao executar as operações por meio desse mecanismo, os 

DEFENDENTES teriam, em maior ou menor medida, contribuído para o preterimento de 

determinados clientes da corretora e, com isso, incorrido em práticas não equitativas e 

atuação em conflito de interesses. 
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57. 

acerca do procedimento de facilitation ficasse claro não só para a corretora, mas para todo o 

mercado, já que apesar de referido mecanismo já ser utilizado por diversas corretoras no 

Brasil, principalmente no âmbito de operações envolvendo clientes institucionais, não há 

nenhuma norma específica sobre o assunto. 

58. No entanto, mesmo diante da postura de absoluta cooperação adotada pela 

DEFENDENTE XP - que chegou inclusive a modificar a mecânica de atuação do facilitation 

para adequá-lo ao que a BSM entendia ser o correto, ainda que não concordasse com tal 

entendimento - , as conversas até então mantidas foram abrupta e incompreensivelmente 

interrompidas. 

59. Foi então que o autorregulador abandonou os diálogos construtivos que vinham 

pautando a relação das partes até então e, no exercício do seu poder sancionador, passou a 

atuar de forma absolutamente contrária àquilo que caracteriza o espírito da autorregulação, 

transformando os debates sobre a melhor forma de atuação do facilítation em um processo 

administrativo disciplinar. 

60. Desde então, parte dos recursos humanos e financeiros da DEFENDENTE XP, que até 

então estavam voltados para trabalhar em conjunto com o autorregulador na busca pelo 

aperfeiçoamento do mecanismo de facilitation e pela melhor forma de oferece-lo para o 

mercado, tiveram que ser voltados para a defesa contra graves acusações relacionadas a 

preterimento de clientes, práticas não equitativas e atuação em conflito de interesses. 

61. A BSM, ao assim agir, foi na contramão daquelas que são consideradas duas das 

principais virtudes da autorregulação segundo a International Organization of Securities 

Commissions ("IOSCO"): a proximidade entre autorregulador e autorregulado - já que a 

instauração de um processo administrativo disciplinar acaba por afastar, ainda que 

temporariamente, as duas partes em polos opostos- e a flexibilidade da autorregulação para 

se adaptar às constantes inovações do mercado - já que o processo de aprimoramento e 

difusão das normas e entendimentos do autorregulador é interrompido para dar lugar à sua 

atuação sancionadora. 4 
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62. Em seu conhecido relatório intitulado Modelfor E.ffective Regulation, a IOSCO ressalta 

que a flexibilidade faz da autorregulação "an e.ffective form of regulation f or the complex, 

dynamic and ever-changing financiai servíces industry" já que, pela sua própria natureza, a 

autorregulação "have greater jlexibility to adapt regulatory requirements to a rapidly 

changing business environmenr•zo. 

63. Compartilhando desse entendimento, o Chartered Financiai Analysts Institute ("CFA 

Institute") destaca que: 

"[ ... ] one ofthe strengths ofSROs is that thev can react more quicklv and nimblv than 
regulators to developments in the securities market Rather than risking impeding 
market growth through laborious and detailed regu/ation (often a complaint levied 
against capital market regulators), SROs can foster innovations and keep up with 
developments that need monitoring. In this respect_ not only does the govemmental 
regulator often lag behind new development but also it should beca use if it did not, 
regulation could stijle the innovations that drive vibrant capital markets."21 

64. Por isso, no exercício das atividades de regulamentação, supervisão e aplicação das 

normas do mercado de capitais, o autorregulador deve ter sempre em conta o relevante papel 

que exerce no desenvolvimento e evolução do mercado, cuidando para que sua atuação não 

represente apenas mais um entrave regulatório à inovação e à eficiência: 

"As a result of advances in technology and telecommunications, financiai markets are 
increasingly global and trade without regard to national boundaries. Additionally, the 
market sectors are increasingly integrated through market users, market 
intermediaríes and payment systems, and distinctions between exchange and over-the
counter ("OTC") market structures are blurring. In light of these development:.s_ the 
regulatory approach must be tlexible. effectíve and efficíent to provide the necessary 
protections in today's ever-changing global marketplace. The regulatory {ramework 
must be continuously evaluated in líght ofthe changes that are occurring and will occur. 
The regulatory framework cannot lag behind or act as impedíments to market 
innovations.1122 (grifes nossos) 

/ 
20 Model for Effectíve Regulatíon. Reporto f the SRO Consultative Commíttee o f the lnternational Organization o f Securities 
Commissions (IOSCO). Maio, 2000. p. 3. Disponfvel em http://www.josco.org/librarv/pybdocs/pdfi)OSCOPDllO pdf. 
21 Self-Regulation in the Securities Markets- Transitions and New Possibilities. CFA lnstitute. Agosto, 2013. p. 36. Disponfvel 
em htt;p: //www.cfapubs.o q~ /doi /pd f /10.2 469 /ccb.y20 13.n 1 1 .1. 
22 Model for Effective Regulation. Reporto f the SRO Consultative Committee o f the lnternatíonal Organization o f Securities 
Commissions (IOSCO). Maio, 2000.p. 2. Disponível em http://www.josco or~lljbrary/pubdocs/pdf/IOSCOPDllO.pdf. 
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65. E preciso que o autorregulador também tenha em mente que para a autorregulação 

atingir o fim a que se propõe, a flexibilidade que lhe é característica não deve ser usada ex 

post, por meio de ações de enforcement com base em entendimentos que não foram sequer 

divulgados ao mercado, mas sim ex ante, por meio de diálogos com os autorregulados e 

adaptação das normas à realidade mais atual do mercado: 

"In addition, in assessing the utílity of selfregulation (ar of any regulatory system, for 
that matter }, one must decide the importance of'keeping ahead ofthe curve.' Proponents 
o f selfregulatíon argue that for regulatíon to work, market expertise with an eye to 
innovation is needed to enable surveillance and rule-making decisions to be made ex 
ante. Regulators are often seen to be addressing regulatory breaches ex post through 
enforcement actions". 23 

66. Nesse aspecto, Luiz Felipe Amaral Calabró, Superintendente Jurídico desta casa, 

esclarece em sua obra sobre o tema que "as medidas de enforcement adotadas pela estrutura 

de autorregulação não têm como objetivo a punição em si, mas, sim, a melhoria da estrutura de 

intermediação, a fim de que sejam evitadas as condutas ilícitas e o mercado possa funcionar de 

forma regular'24. 

67. Na busca por essa melhoria da estrutura de intermediação, é de suma importância que 

a autorregulação acompanhe a evolução do mercado e não se prenda a conceitos antigos que 

muitas vezes acabam se revelando ultrapassados face às novas dinâmicas existentes. Novas 

tecnologias, por exemplo, muitas vezes mudam as formas de interação entre os participantes 

de mercado e, se por um lado, resolvem certas questões, por outro, impõem novos desafios 

ao autorregulador. 

68. Na edição de 2016 do fOSCO Securities Market Risk Outlook, a IOSCO destacou o uso 

crescente de tecnologias no mercado de capitais e os desafios daí decorrentes: 

23 Self-Regulation in the Securities Markets - Transitions and New Possibilíties. CFA lnstitute. Agosto, 2013. p. S. Disponível 
em htt:p: //www.cfapubs.ore/doj /pdf/10.2469/ccb.y2013.nl1.1. 
24 CALABRÓ, Luiz Felipe Amaral. Regulação e Autorregulação do Mercado de Bolsa- São Paulo: AI medi na, 2011. p. 48. 

/ 

23 



::: '"iE::liAK ADVOGADOS 

"Technology. Financiai markets are more on technological 
innovations. These innovations are improving the speed, accuracy, and efficiency of 
financiai markets in many ways. However, at the same time, issues related to 
technological dependency, such as cybercrime, technological glitches, fat finge r errors 
and other deficiencies and failures in existing systems, could pose new risks to the 
financia/ system. From an investor protection perspective, speed, complexity, 
dígitalisation dependency on and fragility o f technology are features that (1) firms do 
not manage wel/; (2) are new and partly unknown to investors; and (3) pose potential 
chal/enges to regulation. From a market efficiency perspective, technology is entering 
the financiai markets in ali segments, as innovation occurs. However, not all market 
participants do orare able to imp/ement techno/ogy at the same pace. This could pose 
the risk ofunequal situations in the markets, leading to undue anda concentratíon of 
market power."ZS 

69. No Brasil, a resposta da CVM às conclusões da IOSCO veio por meio da Portaria 

CVM/PTE/Nº 105, de 07.06.2016, que instituiu o Núcleo de Inovação em Tecnologias 

Financeiras ("FinTech"). Nos termos do art. 1º, §1º, da referida Portaria, entende-se por 

FinTech "a aplicação intensiva de novas tecnologia nos mercados, produtos ou serviços sob a 

jurisdição da CVM, incluindo, dentre outros, áreas relacionadas a plataformas de financiamento 

e à distribuição, negociação e pós-negociação de valores mobiliários, tais como: crowdfunding, 

digital securities, automated advice, distributed ledger technology e high-frequency trading". 

70. Na Portaria, a CVM reconhece a "necessidade de o regulador conhecer e se aproximar 

das inovações tecnológicas, a fim de avaliar judiciosamente a necessidade de ajustes na 

regulação e na supervisão de mercado", bem como que "as novas tecnologias financeiras 

podem transformar modelos de negócios, processos, mercados e produtos dos jurisdicionados 

da CVM, exigindo outras intervenções regulatórias''. 

71. No âmbito internacional, a doutrina igualmente reconhece a importância de se manter 

um arcabouço regulatório flexível e adaptável às constantes inovações tecnológicas do 

mercado de capitais. Nesse sentido, veja-se o que diz }oseph Grundfest, da Universidade de 

Stanford: 

2s Disponível em btt;ps: //www.Josco.orembracyfpubdocs/pdf/IOSCOPDSZ7.pdf. 
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"Accordingly, itwould be very dangerous to build a regulatory strategy thatwas overly 
sensitive to any set of predictions about technological progress, and it follows that 
flexibilifJI and reversibilifJI are central values when it comes to designing a technologv 
strategy. Given a choice between a strategy that maps out a relatively inflexible path for 
the future and one that allows for the evolution Q,f new options. the choice is ea~y: 
jlexibilit;y should prevail. [ ... ] 

it is easier to find situations where the agency has been reactive or obstructionist 
because of an ínabilíty to respond to new technological developments or beca use of a 
fear o f change, and not necessaríly beca use o f a conscious and reasoned policy decision 
to defer a response."26 

72. Dentre as inovações que têm constantemente ocupado as pautas de discussão de 

reguladores e autorreguladores ao redor do mundo estão as chamadas operações de alta 

frequência, conhecidas pela expressão em inglês "highfrequency tradíng" ou "HFT". Tratam

se de operações executadas em um intervalo de tempo muito curto (miUssegundos) por meio 

de algoritmos programados para tomar decisões de investimento com base em parâmetros 

pré-definidos. 

73. Os negócios executados por meio do mecanismo de facilítation da DEPENDENTE XP 

tratam-se justamente de operações de alta frequência executadas por um algoritmo dentro 

de um curtíssimo intervalo de tempo. 

7 4. Ao analisar essas operações, é preciso que o autorregulador 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 aplica-los de forma automática à operações que, por sua natureza, sequer comportam 

esse tipo de prática. 

75. Afinat conforme adverte a doutrina, "the majority of HFT strategies contributes to 

market liquidity {market-making strategies) or to price discovery and market efficiency 

26 Grundfest, }oseph, The Future o f United States Securities Regulatíon in an Age o f Technological Uncertainty. December 
2000. Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 210. p. 10-14. Disponível em 
htt;ps: I /ssrn.com /abstract=253763. 
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(arbitrage strategies). Preventing these strategies bv inadequate regulation or bv impairing 

underlving business models through excessive burdens mav trigger counterproductive and 

unforeseen effects to market efjiciencv and quality"P 

V - OS MILÉSIMOS DE SEGUNDO QUE TORNAM A ACUSAÇÃO IMPRESTÁVEL: AUSÊNCIA 

DE JUSTA CAUSA 

76. Ao longo das mais de 90 páginas do Termo de Acusação, uma palavra em especial 

chama atenção: milissegundo. Essa expressão, que designa um milésimo de segundo, ou 

0,001 segundos, é repetida pela acusação inúmeras vezes. Apenas para que se tenha uma 

dimensão da medida em questão, 1 milissegundo é o tempo de duração do piscar do flash de 

uma máquina fotográfica. O piscar dos olhos humano, por sua vez, leva de 100 a 400 

milissegundos2B. 

77. 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 

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

Apenas para ficar em alguns exemplos a esse respeito, confiram-se os seguintes trechos do 

Termo de Acusação: 

"Na análise das situações descritas acima, a BSM considerou a configuração do livro de 
ofertas da BM&FBOVESPA no mesmo milissegundo do registro do negócio direto 

.; 

intencional. em que uma das partes era a Carteira Própria, operando por intermédio 
dos terminais dos operadores Felipe e Davi (doc. 1, p. 17/18)." (grifos nossos) 

21 GOMBER, Peter; ARNDT, Bjõrn; LUTAT, Marco and UHLE, Tim, High-Frequency Trading, 2011. p. 59. Disponível em 
http: I lssrn.com /abstract=1858626 
28 Conforme dados do Harvard Database of Useful Biological Numbers. Disponível em 
btm://bjonumbers.hms.harvard.edu/bjonumber.aspx?s=v&jd-100706&yer=O. 
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"Apurou-se que, no milissegundo do registr~~ócio direto intencional. havia 
ofertas de Clientes XP registradas no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no melhor nível 
de preço e, portanto, com prioridade de execução, que seriam agredidos pelas Ordens 
Desviadas. A preterição foi causada às ofertas desses clientes no milissegundo em que 
o negócio direto intencional foi registrado na BM&FBOVESPA.11 (grifas nossos) 

78. Toda a acusação e as imputações dela decorrentes estão calcadas na "configuração do 

livro de ofertas da BM&FBOVESPA no mesmo milissegundo do registro do negócio direto". Ou 

seja, a acusação parte do pressuposto de que todas as informações acerca do livro de ofertas 

da BM&FBovespa são disponibilizadas para as corretoras em tempo real Qeia-se, no mesmo 

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

de verificar que o mecanismo de facilitation supostamente causava o preterimento de 

clientes em algumas situações. 

79. A certeza da acusação quanto a esse fato parece estar baseada na afirmação contida 

no Parecer da Superintendência de Acompanhamento de Mercado nº 144/2015 ("Parecer 

SAM") que deu origem ao Termo de Acusação. Segundo o Parecer SAM, "todas as informações 

utilizadas no parecer são disponibilizadas pela BM&FBOVESPA para as Corretoras, portanto, a 

XP tem acesso às informações necessárias para avaliação do seu mecanismo". 

80. Para a acusação, portanto, a configuração do livro de ofertas por ela utilizado para 

basear toda a tese acusatória contra os DEFENDENTES seria exatamente a mesma 

configuração à que a DEFENDENTE XP teria acesso quando executou as operações por meio 

do mecanismo de facilitation. 

81. Baseada nesse pressuposto, a acusação afirma que "no milissegundo do registro do 

negócio direto intencional, havia ofertas de Clientes XP registradas no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e, portanto, com prioridade de execução, que seriam 

agredidos pelas Ordens Desviadas'', e conclui que por supostamente ter condições de enxergar 

essas ofertas no livro da Bolsa naquele exato milissegundo, a DEFENDENTE XP teria 

preterido tais clientes (ou, ao menos, aceitado conscientemente a possibilidade de preteri-

los). ~ 
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82. Ocorre, porém, que o pressuposto básico que sustenta toda a acusação não fica de pé 

por um motivo muito simples: a configuração do livro de ofertas da BM&FBovespa enxerga da 

pelo mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP no milissegundo em que referido 

mecanismo registra um negócio direto intencional não é e nem poderia ser a mesma daquela 

enxergada pela Bolsa. 

5.1. O equivocado pressuposto em que se baseia a acusação 

83. Para explicar as razões pelas quais isso ocorre - e, principalmente, para demonstrar 

que tais razões não estão ligadas à uma especificidade ou falha do mecanismo de facilitation 

da DEFENDENTE XP, mas sim a questões tecnológicas e operacionais enfrentadas por todos 

os participantes de mercado que se utilizam dessa ferramenta -, os DEFENDENTES 

contrataram a empresa Cedro Technologies Ltda. ("Cedro Technologies")29, que elaborou 

parecer técnico sobre o assunto ("Parecer Cedro") (doc. 3). 

84. Em seu parecer, a Cedro Technologies explica que há 3 fatores principais que 

justificam essa diferença de configuração do livro de ofertas da BM&FBovespa entre o 

momento em que a DEFENDENTE XP recebe uma ordem elegível para o procedimento de 

facilitation e o momento em que essa ordem chega aos sistemas de negociação da Bolsa, quais 

sejam: (i) tempo de transferência de mensagens acerca das ofertas existentes no livro da 

BM&FBovespa para a DEFENDENTE XP e montagem do livro de ofertas pelo software de 

algoritmos do facilitation; (ii) tempo gasto pelo algoritmo para identificação de oportunidade 

para facilitar ou melhorar negócios para ofertas agressoras; e (iii) tempo necessário para 

envio de registro do negócio de facilitation para a BM&FBovespa. 

85. Cada uma dessas etapas consome alguns milissegundos para ser concluída, conforme 

detalhado pelo Parecer Cedro: 

29 Fundada em 2005, a Cedro Technologies é uma provedora de soluções em consultoria, serviços de tecnologia e software. 
Referência no desenvolvímento de plataformas para o mercado fmanceiro, está há 11 anos trabalhando e tem entre seus 
dientes os principais players do mercado, tais como Banco Itaú, Bradesco, HSBC, Votorantim, Cetip, dentre outros. Com 
know-how em arquitetura de sistemas em diversos ambientes e tecnologias, a Cedro Technologies trabalha com 
treinamento e consultorias facadas em protocolo FIX, que é um padrão de mensagens eletrônicas fundamental para o setor 
financeiro global. 
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"a) Tempo para transferência de mensagenslreõfertas da BM&FBovespa para a 
XP e montagem do livro de ofertas pelo software de algoritmos da XP. 

3.2. Para formação e visualização do Book na XP lnvestimentos, bem como nos demais 
participantes, a BM&FBovespa transmite as mensagens com os recebimentos das ofertas 
para o mercado. Ou seja, esses dados são 'produzidos' na BM&FBovespa e transferidos 
para os participantes. 

3.3. As mensagens de negócios, de novas ofertas ou de cancelamento de ofertas são 
transmitidas pela BM&FBovespa utilizando-se do protocolo Fix Nesse modelo, cabe a 
quem está recebendo as mensagens, no caso a XP, 'construir' o livro de ofertas baseando
se nas mensagens individuais envidas pela BM&FBovespa. 

3.4. Entre o recebimento das mensagens UMDF 5.0 {Fast Fix) e seu respectivo 
processamento para a formação do livro de ofertas apurou-se existir um intervalo de 
tempo de aproximadamente 123 milissegundos. 

b) Tempo gasto pelo algoritmo da XP para identificação de oportunidade para 
facilitar ou melhorar negócios para ofertas agressoras. 

3.5. Pelo que foi avaliado, constatou-se que a Facilitation é programada da seguinte 
forma: sempre que uma oferta é recebida pela XP lnvestimentos, o Algoritmo verifica as 
condições do cliente e do mercado para decidir se deve ou não atuar na facilitação do 
negócio. 

3.6. Esse processamento também necessita de alguns milissegundos para ser realizado. 
Para este caso, 2 milissegundos para receber a ordem do cliente e iniciar o direto à 
BM&FBovespa. 

c) Tempo necessário para envio de registro do negócio da Facilitation para a 
Bolsa. 

3.8. Da mesma forma que é necessária uma certa quantidade de tempo para a 
transferência das ofertas da BM&FBovespa para o participante, para este caso, foram 
apurados cerca de 49 milissegundos para transferir o registro de um negócio da 
Facilitation para a BM&FBovespa e receber sua respectiva resposta de negócio 
registrado." 

86. Para ilustrar essa dinâmica, o Parecer Cedro traz exemplo de operação realizada no 

dia 31.08.2016, a mesma utilizada como exemplo pelo Parecer SAM (pg. 73) para demonstrar 

4' 
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atuação do mecanismo de facilitation. 

87. Conforme já referido acima, a partir da segunda quinzena de agosto de 2016, a 

DEPENDENTE XP modificou a forma de atuação do mecanismo defacilitation, que deixou de 

atuar de forma cega e passou a considerar as ofertas pendentes de execução no livro da 

BM&PBovespa. Tal mudança foi realizada em respeito ao entendimento da BSM de que o 

suposto preterimento de clientes era causado pela atuação cega do mecanismo defacilitation, 

já que ele não enxergava as ofertas pendentes de execução no livro da Bolsa ao fechar 

negócios diretos interpondo a carteira própria da DEPENDENTE XP. 

88. Não obstante, o Termo de Acusação, baseado no Parecer SAM, afirma que "no período 

de 15.8.2016 a 31.8.2016, 5.848 ofertas de clientes que estavam registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do registro 

do negócio direto intencional, deixaram de ser atendidas em razão do desvio do fluxo de ordens 

(doc.1, p. 72}". Dessa forma, prossegue a acusação, "apesar de alertada pela BSM a respeito da 

irregularidade da prática e promover alteração nos parâmetros de atuação, a irregularidade 

persiste". 

89. As afirmações da acusação, porém, não se sustentam por um simples motivo: a 

configuração do livro de ofertas da BM&PBovespa considerada pelo Parecer SAM - e, 

consequentemente, pela acusação - é alguns milissegundos posterior à configuração 

enxergada pelo mecanismo de facílitation da DEPENDENTE XP quando da execução dos 

negócios diretos. 

90. De acordo com o Parecer SAM, no pregão do dia 31.08.2016, às 11h49m21s847ms, 

havia 3 clientes da DEFENDENTE XP com ordens de compra pendentes de execução no livro 

de ofertas da BM&PBovespa para o ativo WDOV16. Segundo o Parecer, esses 3 clientes teriam 

sido preteridos em razão da atuação do mecanismo de facilitation, uma vez que naquele exato 

horário o mecanismo executou negócio direto entre a carteira própria da XP e uma ordem de 

venda que, em tese, atenderia às ordens de compra dos 3 clientes em questão. 
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91. 

momento em que o registro do negócio direto chegou à Bolsa, e não ao momento em que o 

algoritmo do facilitation verificou a configuração do livro de ofertas da BM&FBovespa para 

eventual execução do negócio direto. A figura abaixo retirada do Parecer Cedro ilustra o 

tempo que cada uma das etapas que devem ser cumpridas pelo mecanismo de facilitation 

levou até que o negócio direto ora discutido finalmente chegasse aos sistemas da Bolsa 

naquele dia: 

Horário do book na Bolsa 
utilizado pelo algoritmo: 

11h49m21s687ms• 

Horário do book no 
momento que o registro 
do Direto chegou à bolsa: 

11h49m21s847ms• r------ 160 ms 1 
I • , I 

1· Tempo para transferência 3 ·Tempo para 
de mensagens de MarketData algoritmo identificar 

da Bolsa para a XP li oportunidade 

2 ·Tempo para 4 ·Tempo para envio do 

... 

montagem do Book na registro do Direto da XP para 
XP a Bolsa 

• Tag 52, Sending Time - Fix Fast Message Reference, version 1.6.7 

92. Conforme se observa da figura acima, a atuação do mecanismo de Jacilitation da 

DEFENDENTE XP no pregão do dia 31.08.2016 se deu com base na configuração do livro de 

ofertas da BM&FBovespa do momento 11h49m21s687ms, isto é, 160 milissegundos antes 

do horário considerado pelo Parecer SAM. Foi, portanto, com base na configuração do livro 

de ofertas da Bolsa no milissegundo 687 que o mecanismo de facilitation atuou. 

93. E conforme se verifica do livro de ofertas da BM&FBovespa, naquele exato 

milissegundo, não havia clientes da DEFENDENTE XP com ordens de compra pendentes no 

livro em quantidade suficiente para atender à ordem de venda que veio a ser executada por 

meio de negócio direto pelo mecanismo de facilitation: / 
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Ofertas de Compra Ofertas de venda 

Time 
Entering Leaves 

Price Price 
Leaves Entering 

Firm Quantity Quantity Firm 
Time 

11:32:10  3 3262 3262,5 1  11:49:22 
11:32:40  8 3262 3262,5 1  11:49:22 
11:32:44  10 3262 3262,5 1  11:49:22 
11:32:44  5 3262 3262,5 1  11:49:22 
11:32:44  1 3262 3262,5 1  11:49:22 
11:33:00  1 3262 3262,5 1  11:49:22 
11:33:08  69 3262 3263 2  11:49:22 
11:34:05 3 2 3262 3263 5  11:49:22 
11 :36:32 3 4 3262 3263 1  11:49:22 
11:37:10 3 1 3262 3263 1  11:49:22 
11:38:52  5 3262 3263 10  11:49:22 
11:40:06  1 3262 3263 1  11:49:22 
11:41:04 3 1 3262 3263 1  11:49:22 
11:44:57 3 10 3262 3263 1  11:49:22 
11:47:59  2 3262 3263 1  11:49:22 
11:48:00 3 1 3262 3263 1  11:49:22 
11:48:37  10 3262 3263 1  11:49:22 
11:48:49 3 1 3262 3263 1  11:49:22 
11:48:55  1 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:55  1 3262 3263 1  11:49:22 
11:48:56  1 3262 3263 1  11:49:22 
11:48:56  1 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:56  1 3262 3263 4  11:49:22 
11:48:56  1 3262 3263 4  11:49:22 
11:48:56  1 3262 3263 3  11:49:22 
11:48:56  1 3262 3263 5  11:49:22 
11:49:06  1 3262 3263 8  11:49:22 
11:49:10 3 4 3262 3263 8  11:49:22 

11:49:15 8 16 3262 3263 8  11:49:22 

11:49:15  16 3262 3263,5 1  11:49:16 

11:49:15 8 1 3262 3263,5 1  11:49:16 

11:49:21 3 1 3262 3263,5 1  11:49:16 

11:49:22  7 3262 3263,5 1  11:49:16 

11:49:22  1 3262 3263,5 5  11:49:16 

11:49:22  8 3262 3263,5 1  11:49:16 

Fonte: BM&FBovespa 

94. O exposto até aqui evidencia o óbvio: os dados do livro de ofertas da BM&FBovespa 

que baseiam todo o Termo de Acusação são imprestáveis. Isso porque, a acusação 

considerou a configuração do livro de ofertas da Bolsa não no milissegundo em que o ,r 
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mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP atuou~"Hl:aS--s(m a configuração de alguns 

milissegundos depois, quando o negócio direto chegou aos sistemas da Bolsa. 

95. Seria possível até mesmo discutir a possibilidade de reduzir o tempo de resposta do 

mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP, de modo que o intervalo de tempo de 160 

milissegundos fosse diminuído, digamos, para 80 milissegundos. O problema, porém, 

persistiria, pois nesse intervalo a configuração do livro de ofertas da BM&FBovespa poderia 

sofrer modificações.3o 

96. Diante de tais constatações, o Parecer Cedro concluiu que: 

"(i) Para os ativos muito lfquidos (como é o caso do WDOV16), em um mesmo 
milissegundo, pode haver uma diferença substancial entre a configuração do Book 
visualizada pela BM&FBovespa e pelos demais participantes. Isso se dá em razão dos 
1Japs' de tempo na transmissão das informações. 

[ii) O Book vísualizado pela BM&FBovespa, em relação aos demais participantes, 
representa sempre uma imagem futura vez que os participantes recebem as mensagens 
da BM&FBovespa alguns milissegundos depois; 

(iii} Especificamente com relação à atuação da Facilitation XP Investimentos com ativos 
WDOV16, no dia 31/08/2016, não identificamos a presença de Clientes no outro lado do 
Book que teriam sua oferta atendida caso Algoritmo Facilitation não tivesse atuado; 

[i v) No Período de Análise {31/08/2016}, para o Ativo observado [WDOV16}, não 
identificamos a situação de Preterimento descrita na 'Tabela 31 - Livro de ofertas de 
WDOV16 no pregão de 31.08.2016 às 11h49m21s847ms, no momento da atuação da 
Carteira Própria: vez que o Book que norteou a atuação da Facilitatíon XP 
Investimentos (imagem acima) era substancialmente diferente do Book constante da 
referida tabela". 

97. E ainda que o Parecer Cedro já seja mais que o suficiente para evidenciar a 

imprestabilidade do Termo de Acusação, os DEFENDENTES, no intuito de demonstrar sua 

30 Apenas para que se tenha uma ideia, nesse intervalo de tempo de 160 milissegundos, o Parecer Cedro identificou a 
transmissão de 111 mensagens entre os sistemas da DEFENDENTE XP e da BM&FBovespa. 
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mais absoluta transparência e diligência no que se~é ao mecanismo de facilitation, 

também contrataram a KPMG Auditores Independentes ("KPMG") para avaliar a atuação do 

referido mecanismo após as adequações nele implementadas a partir de 15.08.2016 

("Relatório KPMG") (doc. 4). 

98. Em seu relatório, a KPMG analisou a atuação do mecanismo de facilitation em 12 

pregões distintos31 com o objetivo de verificar se houve preterimento de clientes causado 

pelo facilítation. Para tanto, a KMPG comparou as ordens de compra e venda executadas via 

facilitation com a configuração do livro de ofertas da BM&FBovespa no momento de atuação 

do mecanismo, de modo a verificar se (i) "na conta facilitation da XPI (carteira própria) 

ocorreram operações (compras e vendas) que, se fossem remetidas para execução a mercado, 

teriam como contraparte clientes XPJ do outro lado do 'BOOK DE OFERTAS"'; (ü) "algum cliente 

XPI deixou de comprar ou vender em razão da execução de negócios diretos pela conta 

facilitation da XPI"; e (iii) "as ordens executadas utilizando a conta Facilitation XPI não 

preteriram ordens de clientes da XPf'. 

99. Ao final de seu relatório, a KPMG concluiu que para os pregões analisados, não foram 

identificados (i) "dentre os negócios registrados na conta facilitation da XPI (carteira própria), 

operações que, se fossem remetidas para execução a mercado, teriam como contraparte clientes 

XPI"; e (ii) "clientes XPI que deixaram de comprar e vender em razão da execução de negócios 

diretos pela conta facilitation da XPf' e; (iií) "preterimento (operações tendo um cliente da 

mesma corretora como contrapartida) nas operações efetuadas de clientes XPf'. 

100. A KPMG, portanto, utilizando-se da metodologia correta. importante que se diga- isto 

é, considerando a configuração do livro de ofertas da BM&FBovespa no momento de atuação 

do mecanismo de facilitation, e não no momento em que o negócio chegou aos sistemas da 

Bolsa -, constatou que em 12 pregões distintos, selecionados de forma aleatória, não houve 

preterimento de clientes da DEFENDENTE XP. 

31 Foram analisadas as operações executadasviafacilitation nos pregões dos dias 12, 13, 14, 17,18,19, 20, 21, 24, 25,26 e 
27.10.2016. / 
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101. Com toda franqueza, a prosperar a tese da acu~--est::r-se-ia dizendo, em outras 

palavras, que para não incorrer em práticas abusivas, a DEFENDENTE XP e as demais 

corretoras que utilizam o mecanismo defacilitation deveriam passar a prever o futuro, já que 

precisariam adivinhar qual seria a configuração do livro de ofertas da BM&FBovespa não no 

momento em que o facilitation atua, mas no momento em que o negócio direto chega aos 

sistemas da Bolsa. 

102. Apesar de passar longe do razoável, esse parece ser mesmo o entendjmento da 

acusação. Em determinada passagem, o Termo de Acusação chega a reconhecer que "no 

quadro normativo atual, existe a possibilidade de atuação do Mecanismo [de facilitation] sem 

que se incorra em preterição e em conflito de interesses", mas afirma que, para tanto, a 

DEFENDENTE XP deveria, dentre outras medidas, "executar negócios dos clientes cujas ordens 

foram desviadas, na contraparte da Carteira Própria a preço melhor do que o melhor preço 

disponível no livro. em determinado milissegundo" (grifas nossos). 

103. E que "determinado milissegundo" seria esse? Para acusação, seria o milissegundo em 

que o negócio direto chega aos sistemas da Bolsa. Afinal, é nesse milissegundo que toda a tese 

acusatória está baseada. Portanto, para a acusação, o mecanismo de facilitation até poderia 

ser lícito, desde que os DEPENDENTES fossem dotados do dom da clarividência. No entanto, 

por não terem sido capazes de adivinhar qual seria a configuração do livro de ofertas da 

BM&FBovespa em um dado momento no futuro, os DEPENDENTES não atenderam ao 

pressuposto exigido pela acusação e, assim, foram acusados de terem incorrido em práticas 

não equitativas e conflito de interesses. 

104. Fica evidente, portanto, que o suporte probatório utilizado para basear todo o Termo 

de Acusação mostra-se imprestável. Essa imprestabilidade do suporte probatório, por sua 

vez, configura ausência de justa causa por parte da autoridade sancionadora e enseja o 

arquivamento do processo ainda em sede preliminar, conforme se verá adiante. ,ff 
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105. Conforme já referido acima, o mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP foi 

originalmente concebido para atuar de forma cega, isto é, sem considerar a configuração do 

livro de ofertas da Bolsa - e a eventual existência de ofertas pendentes de clientes da 

corretora -no momento de execução de um determinado negócio por meio do facilitation . 

106. Em razão da dinâmica original de funcionamento do mecanismo, não foi possível à 

DEFENDENTE XP disponibilizar à Cedro Technologies exemplos de configuração do book de 

ofertas da BM&FBovespa em pregões anteriores a 15.08.2016, já que, anteriormente a tal 

data, o livro de ofertas da Bolsa não era sequer considerado pelo mecanismo de facilitatíon 

da DEFENDENTE XP. 

107. Nesse ponto, poder-se-ia argumentar que seria possível, ao menos em tese, 

reconstruir o livro de ofertas da BM&FBovespa para os pregões anteriores a 15.08.2016 

baseado no milissegundo em que o mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP 

efetivamente atuou, de modo a verificar se houve ou não preterimento nas operações 

executadas até aquela data. No entanto, na prática, tal reconstrução se revela impossível por 

alguns motivos. 

108. Conforme detalhado pelo Parecer Cedro, o lapso temporal entre o momento em que o 

mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP atua e o momento em que determinado 

negócio direto chega aos sistemas da Bolsa é compartimentalizado em, basicamente, 3 fases: 

(i) tempo de transferência de mensagens acerca das ofertas existentes no livro da 

BM&FBovespa para a DEFENDENTE XP e montagem do livro de ofertas pelo software de 

algoritmos do facilitation; (ii) tempo gasto pelo algoritmo para identificação de oportunidade 

para facilitar ou melhorar negócios para ofertas agressoras; e (iii) tempo necessário para 

envio de registro do negócio de facilitation para a BM&FBovespa. 

109. Na operação utilizada como exemplo pelo Parecer Cedro, executada no dia 

31.08.2016, essas 3 fases levaram, em conjunto, 160 milissegundos para serem concluídas. 

No entanto, o lapso temporal para conclusão de cada uma dessas fases varia de operação para 

~ 
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operação. Pode ser, por exemplo, que, em algumas operaçoes, a transferência de mensagens 

da BM&FBovespa para a DEPENDENTE XP acerca das ofertas existentes no livro tenha 

consumido mais tempo que em outras. É possível, ainda, que a montagem do livro de ofertas 

pelo software de algoritmos do facilitation da corretora tenha levado alguns milissegundos a 

mais ou a menos em determinadas operações. 

110. Em razão dos lapsos temporais variáveis de cada uma das fases do processo de 

execução de uma operação viafacilitation e da atuação cega do mecanismo até 15.08.2016, é 

impossível reconstruir, para as operações executadas anteriormente àquela data, a 

configuração do livro de ofertas da BM&FBovespa no exato momento de atuação do 

mecanismo e no momento em que cada um dos negócios diretos chegou aos sistemas da 

Bolsa. Em algumas operações, a construção do livro de ofertas, por exemplo, pode ter levado 

60 milissegundos; em outras, 55 ou 65. 

111. Em outras palavras: o exercício feito pelo Parecer Cedro demonstrando o erro da 

acusação no que se refere às operações posteriores a 15.08.2016 não pode ser replicado para 

as operações executadas anteriormente a tal data, pois em razão da atuação cega do 

mecanismo de facilitation da corretora e dos lapsos temporais variáveis para execução de 

cada operação, não é possível obter com precisão a configuração do livro de ofertas da Bolsa 

no momento de atuação do facilitation e no momento em que os respectivos negócios diretos 

chegaram à BM&FBovespa. Apenas se pode saber que a configuração do livro de ofertas da 

Bolsa enxergada pela acusação não corresponde ao mesmo milissegundo em que o 

mecanismo de facilitation da DEPENDENTE XP realizou cada uma das operações. 

112. Fica claro, mais uma vez, porque o autorregulador deve se cercar de muitos cuidados 

ao aplicar conceitos como preterimento de clientes e práticas não equitativas a operações 

como as que ora se discute. Tais conceitos, como se viu, foram concebidos em um mundo no 

qual as operações eram executadas por seres humanos dentro de alguns minutos ou até 

mesmo horas. No entanto, esse mundo mudou e, hoje, operações já são executadas por 

algoritmos em milésimos de segundo. .../ 
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113. E, se há alguns anos atrás, milésimos de segundo não faziam diferença, hoje, 1 

milissegundo é o suficiente para fazer cair por terra toda uma acusação. 

5.3. A ausência de justa causa 

114. Não há discussão quanto ao fato de que todas as normas sancionadoras se submetem 

aos princípios gerais do direito penal, além, claro, aos princípios constitucionais consagrados 

em nosso ordenamento. 

115. Nas palavras de Nelson Eizirik, "em nosso ordenamento jurídico, todas as normas que 

impõem penalidades- entre as quais as do direito administrativo sancionador- submetem

se aos mesmos princípios exegéticos consagrados no Direito Penal. de maneira a 

assegurar aos indivíduos submetidos ao poder de polícia estatal as garantias do devido processo 

legal" (grifes nossos)32. 

116. Fábio Medina Osório explica que apesar de as duas esferas (penal e administrativa) 

serem autônomas, ambas estão intimamente relacionadas e, por isso, apresentam contornos 

jurídicos semelhantes: 

"Não se deve desprezar a íntima conexão do poder de polícia com as sanções 
administrativas, mas tampouco se pode conectá-los de forma a dissipar o conceito e a 
autonomia da atividade sancionadora, a qual está regida por princípios e regras 
específicos. É verdade, não obstante, que o poder sancionador derivou do poder de 
polícia, dele se tornando autônomo, para adquirir contornos jurídicos mais próximos ao 
Direito Penal. [ ... ] 

Daí porque, se é certo desvincular, teoricamente, Direito Sancionador e poder de Polícia, 
porquanto ambos possuem regimes jurídicos distintos, não menos certo será reconhecer 
o íntimo parentesco entre tais institutos, cujas conexões remontam às origens do Direito 

32 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HERlQUES, Marcus de Freitas. Mercados de Capitais- regime 
jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. pg. 270-271 
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Punitivo e do Estado de Polícia, dos direitos 

117. A CVM, como não poderia deixar de ser, já reconheceu essa aplicação análoga do 

direito penal ao direito administrativo: 

"39. Assim, na busca de uma solução que reúna a consecução do interesse público ao 
respeito aos direitos fundamentais do partícula'"' urgem ser confrontados os princfpios 
norteadores do direito administrativo aos princípios que regem o direito penal, de vez 
que o exercício da pretensão punitiva do Estado-Administração é tido pela maior parte 
da doutrina, como ramificação de um poder punitivo unitário do Estado. Veja -se a lição 
de Fábio Medina Osório, a respeito: 10 certo é que vigora, fortemente, a idéia de que o 
Estado possui um único e unitário poder punitivo, que estaria submerso em normas de 
direito público. Essa caracterização teórica do poder punitivo estatal tem múltiplas 
conseqüências, e, paradoxalmente, parte de algumas das situações lhe servem de 
premissa. A mais importante e fundamental conseqüência da suposta unidade de ius 
puniendi do Estado é a aplicação de princípios comuns ao direito penal e ao Direito 
Administrativo sancionado'"' reforçando-se, nesse passo, as garantias individuais."' [PAS 
CVM Nº 12/03, voto proferido por Norma jonssen Parente em 23.11.2004) 

118. Portanto, no exercício do seu poder de polícia, deve a BSM observar os princípios do 

Direito Penal, notadamente aqueles que regem os requisitos mínimos da peça acusatória. 

119. Dentre tais requisitos está a justa causa para o exercício da ação punitiva por parte da 

BSM, requisito essencial de qualquer peça acusatória, conforme previsto pelo art. 395, inciso 

III do Código de Processo PenaJ34. 

120. A justa causa, que pode ser entendida como o conjunto probatório mínimo para 

comprovar as alegações trazidas pela acusação. Nas palavras do Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Dias Toffoli, "a justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte 

probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito 

policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que 

demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria"35• 

33 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador- São Paulo: Editora dos Tribunais, 2015. p. 112 
34 Art 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I -for manifestamente inepta; 11- faltar pressuposto processual ou 
condição para o exercício da ação penal; ou 111- faltar justa causa para o exercício da ação penal. 
35 Trecho do voto proferido no âmbito do Inquérito n~ 4.019, julgado em 23.02.2016. ../"" 
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121. 

ao afirmar que 11a necessidade de existência de justa causa funciona como mecanismo para 

impedir, em hipótese, a ocorrência de imputação infundada, temerária, leviana, caluniosa e 

profundamente imora/''36. 

122. Conforme explica Gustavo Henrique Badaró, o suporte probatório mínimo que 

confere justa causa à ação penal deve ser composto necessariamente pela prova da existência 

material de um crime e por indícios de que o acusado seja o seu autor. A ausência de qualquer 

um destes dois elementos, ressalta Badaró, "autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu 

recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal 

apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o trancamento da ação pena/"37, 

123. Como visto, pelo fato de haver um lapso temporal inevitável entre o momento em que 

uma ordem é transmitida para a DEFENDENTE XP e o momento em que essa ordem 

finalmente chega aos sistemas da BM&FBovespa na forma de um negócio direto via 

mecanismo de facilitation, a configuração do livro de ofertas utilizada pela acusação para 

embasar toda a tese acusatória mostra-se imprestável. 

124. E é justamente nessa constatação que reside a ausência de justa causa apta a ensejar 

o arquivamento do presente processo sem julgamento do mérito: como todas as ocorrências 

de preterimento apresentadas pela acusação consideraram a configuração do livro de ofertas 

da BM&FBovespa no milissegundo em que o negócio direto chegou aos sistemas da Bolsa (e 

não a configuração no milissegundo em que o livro de ofertas foi conferido pelo mecanismo 

defacilitation), e tendo em vista que foi em razão dessas ocorrências que a acusação baseou 

todas as infrações imputadas aos DEFENDENTES, não se pode chegar à outra conclusão que 

não a de que não há justa causa, isto é, não há "suporte probatório mínimo a indicar a 

legitimidade da imputação". 

3c. MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. justa causa para a ação penal - doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 247. 
37 BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual Penal, Tomo I. Elsevier Editora: São Paulo, 2008. p. 71. 
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125. 

Conselho de Supervisão reconheçam a ausência de justa causa e arquivem o presente 

processo sem julgamento de mérito. Em todo caso, admitindo-se por amor ao debate que os 

argumentos acima aduzidos não sejam considerados aptos a ensejar o arquivamento do 

processo em sede preliminar, pede-se, alternativamente, que tais argumentos sejam 

considerados para fins de formação do convencimento dos julgadores no exame de mérito da 

questão. 

VI - INEXISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS NÃO EQUITATIV AS E ATUAÇÃO EM 

CONFLITO DE INTERESSES 

126. Dentre outras imputações, os DEPENDENTES XP e GUILHERME são acusados de 

terem incorrido na realização de práticas não equitativas, em infração ao inciso I combinado 

com o inciso It alínea "d", da Instrução CVM nº 8/79, e de terem atuado em conflito de 

interesses com os clientes da corretora, em infração ao art 30, parágrafo único, da Instrução 

CVM n2 505/2011. 

127. No entendimento da acusação, ao desviar o fluxo de ordens de clientes que 

resultariam em ofertas agressoras e fechar negócios diretos intencionais com a carteira 

própria da corretora na contraparte, a DEPENDENTE XP teria deixado de atender as ofertas 

dos clientes que estavam registradas no livro da BM&FBovespa na mesma ponta que a 

carteira própria da corretora, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional, colocando seus clientes em situação de desigualdade. 

128. A suposta prática não equitativa e atuação em conflito de interesses pela 

DEPENDENTE XP decorreria do modus operandi do mecanismo de facilitation, na medida em 

que da forma como foi originalmente programado - isto é, sem considerar as ordens 

pendentes de execução no livro de ofertas da Bolsa-, o mecanismo criaria ambiente propício 

para a preterição de clientes: 
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"A descrição do funcionamento do Mecanismo a{Jres'éntada 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 dolo eventual 
para fins de responsabilidade pelo uso de práticas não equitativas e atuação em conflito 
de interesses". 

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

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

livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ela [XP] preteriu tais 

clientes, além de ter atuado em conflito de interesses, decorrendo daí responsabilidade pelas 

infrações à ICVM 8/79, inciso 1, conceituado pelo inciso//, alínea 'd~ e ao artigo 30, parágrafo 

único, da ICVM 505/2011". 

130. A responsabilidade do DEFENDENTE GUILHERME pela realização de práticas não 

equitativas e atuação em conflito de interesses, por sua vez, decorreria do fato de 

supostamente ter sido ele o responsável por implementar e manter em funcionamento o 

mecanismo de faci/itation que, no entender da acusação, "privilegia os interesses da XP em 

detrimento dos interesses dos Clientes XP que estão com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA". 

131. No entanto, pelas diversas razões que passarão a ser apresentadas a seguir, a atuação 

dos DEFENDENTES XP e GUILHERME não representaram qualquer irregularidade, não 

denotando, portanto, qualquer tipo de infração. 

6.1. A legalidade do mecanismo defacilitation 

132. Antes de qualquer digressão mais aprofundada, é preciso que se deixe claro de uma 

vez por todas que a prática do facilitation por meio da interposição da carteira própria da 

corretora para conferir liquidez às operações de seus clientes é perfeitamente lícita e prevista 

pela regulamentação. Sua legitimidade foi, inclusive, recentemente reconhecida pela CVM, 

quando da reforma da Instrução CVM nº 400/2003, conforme relata o ParecerYazbek: / 
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110 reconhecimento da legitimidade desse tipo de õpêráção também reside em posições 
recentemente adotadas pela própria CVM. Em especial se está referindo, aqui, o processo 
pelo qual se reformou o art. 48 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003. O 
referido dispositivo fora objeto de uma primeira alteração por meio da Instrução CVM 
nº 482, de 5 de abril de 2010, que restringiu, de forma posteriormente considerada 
excessiva, a realização de operações com valores mobiliários não apenas pelas 
instituições diretamente envolvidas em uma distribuição, mas também por sociedades a 
elas ligadas. 

Ante a alteração de 2010, agentes de mercado se mobilizaram postulando uma nova 
reforma, que flexibilizasse aquelas restrições em caso de necessidade legítima de 
realização de certas operações. Uma das modalidades permitidas a partir da Instrução 
CVM nº 533, de 24 de abril de2013,foi o então denominado clientfacilitation, constante 
da alínea 'h' do inciso I/ do art. 48 da Instrução CVM nº 400/2003. Lá se permitiu 
expressamente a 'aquisição de valores mobiliários solicitada por clientes com o fim de 
prover liquidez, bem como a alienação dos valores mobiliários assim adquiridos"'. 

133. Há na regulamentação, portanto, autorização expressa de utilização da carteira 

própria pelas corretoras para facilitar operações de seus clientes, não havendo que se falar 

em qualquer ilegalidade no mecanismo defacilitation em si. 

134. O que, então, teria levado a acusação a concluir que ofacilitation da DEFENDENTE XP 

contribuiu para a realização de práticas não equitativas a conflito de interesses? 

Aparentemente, a existência de um suposto preterimento das ordens pendentes de execução 

no livro de ofertas da BM&FBovespa. 

135. Esse preterimento seria causado, segundo a acusação, em razão da atuação cega do 

mecanismo de facilitation, uma vez que tal atuação fazia com que o mecanismo interpusesse 

a carteira própria da DEFENDENTE XP na mesma ponta que seria ocupada por essas ofertas 

pendentes de execução, ao mesmo preço e no mesmo milissegundo, realizando um direto 

intencional contra a ordem agressora e deixando de executar a ordem barganhadora naquele 

momento. 
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consideração o milissegundo em que o negócio direto chegou à Bolsa, e não o milissegundo 

em que tal negócio foi executado pelo mecanismo de facílitation -, o entendimento da 

acusação acerca da existência de preterimento em razão da atuação cega do mecanismo de 

facilitation também desconsidera outro importante detalhe: essa mecânica de execução de 

negócios diretos seguida pelo mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP reflete as 

disposições normativas da própria BM&FBovespa. 

137. Conforme definido pelo Regulamento de Operações do Segmento Bovespa, dentre os 

tipos de apregoação existentes estão a apregoação direta, que consiste naquela "em que o 

Operador se propõe a comprar e a vender um mesmo Ativo para comitentes diversos", e a 

apregoação por oferta, definida como "aquela em que o Operador demonstra sua intenção de 

comprar ou vender Ativos, inserindo oferta no sistema, por meio de comando específico, no qual 

especificará, obrigatoriamente, o Ativo, o lote e o preço". 

138. A regra geral prevista pelo item 13.2.3 do referido Regulamento de Operações é a de 

que "se houver várias apregoações por oferta de um mesmo Ativo a preços iguais, o Operador 

interessado será obrigado a fechar negócios levando em consideração a ordem cronológica de 

registro dessas apregoações". O que o Regulamento de Operações do Segmento Bovespa 

estabelece, em outras palavras, é 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. 

139. Há, porém, exceção 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 apre.ooação direta intencional e por spread, 

que têm prioridade em relação à apregoação por oferta com preço idêntico" (grifes nossos). 

f 
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140. A mesma regra encontra-se prevista nos Parâmetros de Ne~· -o estabelecidos 
_, -.,r 

pela BM&FBovespa38: ~F.Is. 'C'Ü 
.lf::A.b l 
~SM • f.>J'JR/ 

"Prioridade de fechamento "-..... __ / 
O negócio direto intencional terá prioridade de fechamento mesmo quando seu preço 
for igual ao melhor preço da oferta registrada no mercado." 

141. A conclusão lógica que se chega com a leitura conjunta dos dispositivos acima 

transcritos é a de que, por disposição das normas da própria Bolsa, não há que se falar em 

preterimento de uma ordem executada via apregoação por oferta e uma ordem executada via 

apregoação direta intencional. Ou melhor, se essa preterição existe, é a própria norma do 

Regulamento de Operações que a estabelece, já que prevê expressamente que as ordens 

apregoadas por oferta não têm prioridade sobre as ordens apregoadas por direto intencional, 

mas, ao contrário, são as ordens diretas intencionais que gozam de prioridade sobre as 

ordens via apregoação por oferta em caso de coincidência de preços39. 

142. Há, ainda, um segundo motivo pelo qual as ordens dos clientes da DEFENDENTE XP 

não concorrem entre si. 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 DEPENDENTE XP40, "caso o 

investidor não especifique o tipo de ordem relativo à operação que deseja executar, a XPI poderá 

escolher o tipo de ordem que melhor atenda às instruções recebidas". 

143. Esse disclaimer foi inserido porque, em regra, as ordens executadas pela 

DEFENDENTE XP são, por questões de administração de risco, do tipo ;'administrada", 

definida pelo Regulamento de Operações do Segmento Bovespa como "aquela que especifica 

somente a quantidade e as características dos ativos a serem comprados ou vendidos, cabendo 

ao Intermediário, a seu critério, determinar o momento e o Sistema de Negociação em que ela 

será executada". 

38 Disponível em: btt;p: I /www.bmfbovespa.eom.br/pt br/semcos/market-data /consultas/merçado-a-yjsta !para metros
de· negocjaçao /sobre-para metros-de-negomcao / . 
39 o Regulamento de Operações do Segmento BM&F replica os mesmos conceitos, trazendo apenas menos detalhes quanto 
à dinâmica operacional. / 
40 Disponível em: http: //www.xpLcom.br/XPl/argujyos/compl jance/Reeras-e-parametros-2014,pdf. 

' 
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144. 

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

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

item 4.3.14 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa: 

"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." 

145. E se não há que se falar em concorrência entre negócios diretos e ordens executadas 

via apregoação por oferta e, ainda, entre ordens administradas, a configuração do livro de 

ofertas da BM&FBovespa para fins de execução de negócios diretos é irrelevante. Em outras 

palavras: ao executar um negócio direto, não há razão para que a corretora verifique 

previamente no livro de ofertas da Bolsa se há alguma oferta pendente de execução com a 

mesma quantidade e preço da oferta sujeita a negócio direto, já que, pelas normas da Bolsa, 

tais ofertas sequer concorrem entre si. 

146. Portanto, a atuação cega do mecanismo defacilitation da DEFENDENTEXP- que, para 

a acusação, seria o mesmo que a assunção consciente (dolo eventual) do risco de preterir 

clientes da corretora - nada mais é do que um reflexo das normas operacionais da própria 

BM&FBovespa. 

6.2. A tendência de adoção da tela cega 

14 7. Além de estar em linha com as disposições regulamentares, a parametrização do 

mecanismo de Jacilitatíon da forma como foi feita buscou justamente o oposto daquilo que 

alega a acusação, isto é, buscou afastar qualquer possibilidade de priorização, 

direcionamento ou preterimento na sua atuação. Com isso, evitava-se também qualquer 

discussão relacionada à configuração do livro de ofertas da Bolsa em determinado 

milissegundo e de qual configuração deveria ser considerada para fins de execução das 

ordens barganhadoras e agressoras. 
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entendimento da acusação teria levado a corretora a realizar operações com uso de práticas 

não equitativas e conflito de interesses, é, em outras jurisdições, requisito essencial para que 

mecanismos dessa natureza sejam considerados lícitos. 

149. Nos Estados Unidos, por exemplo, a FINRA estabelece, como regra geral, que as 

corretoras, ao receberem uma ordem de determinado cliente, não podem utilizar a carteira 

própria para negociar os mesmos valores mobiliários na mesma ponta do cliente sem antes 

executar a ordem do cliente: 

'' 5320. Prohibition Against Trading Ahead o f Customer Orders 

(a) Except as provided herein a member that accepts and holds an order in an equity 
security from its own customer or a customer of another broker-dealer without 
immediately executing the arder is prohibited from trading that securíty on the same 
si de ofthe market for its own account ata price that would satísfy the customer arder, 
unless it immediately thereafter executes the customer order up to the síze and at the 
same o r better price at which it traded for its own account. 

(b) A member must have a written methodology in place governing the execution and 
priority of ali pending orders that is consistent with the requirements of this Rufe 
and Rule 5310. A member also must ensure that this methodology is consistently 
applied." 

150. A FINRA Rule 5320, porém, traz algumas exceções a essa regra e, dentre elas, a 

chamada "no-knowledge exception": 

".02 No-Knowledge Exception 

(a] With respect to NMS stocks, as defined in Rule 600 of SEC Regulation NMS, jJ_.Q 
member implements and utilizes an effective svstem oj internai contrais. such as 
appropriate information barriers. that operqte to prevent one trading unit from 
obtaining knowled.ge ofcustomer orders held lzy a separate trading unit, those other 
trading units trading in a proprietary capacity mav continue to trade qt prices that 
would satís[y the customer orders held by the separate trading unit A member that 
structures its order handling practices in NMS stocks to permit its market-makíng desk 
to trade at prices that would satisfy customer orders held by a separate trading unit 
must disclose in writing to its customers, at account opening and annually thereafter, a 

ti 
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description ofthe manner in which customer ~e-F&-G1'é~andled by the member and the 
circumstances under which the member may trade proprietarily at its market-making 
desk at prices that would satisfy the customer order." 

151. Veja-se, portanto, que a FINRA Rule 5320 admite que haja, em certa medida, um 

preterimento de clientes, desde que a área que realize operações com carteira própria não 

tenha conhecimento a respeito das eventuais ordens de outros clientes que eventualmente 

deixam de ser atendidas em razão da interposição da carteira própria da corretora nessas 

operações. Ou seja, para negociar se utilizando de sua carteira própria, a FINRA exige que 

as corretoras atuem de forma cega. 

152. No Brasil, a BM&FBovespa recentemente comunicou ao mercado, por meio do Ofício 

Circular 060/2016-DP, que a partir de 03.10.2016, ((os códigos dos Participantes de 

Negociação Plenos (PNPs) que executam operações com contratos derivativos referenciados em 

commodities (futuros, opções e operações estruturadas de rolagem) admitidos à negociação em 

seu mercado de bolsa deixarão de ser divulgados por meio dos canais de difusão de dados de 

mercado". 

153. O efeito prático dessa medida foi justamente a supressão de informações sobre as 

contrapartes das operações com determinadas commodities, adotando-se o que a Bolsa 

convencionou chamar de ((tela anônima". Com isso, não será mais possível que as corretoras 

identifiquem a eventual existência de ordens de seus clientes pendentes de execução no livro 

de ofertas da Bolsa, já que as informações acerca das contrapartes de cada oferta não serão 

mais divulgadas. 

154. Diante dessa recente determinação da Bolsa, que vigorará por um período de teste de 

6 meses, pergunta-se: qual será a postura adotada pela BSM caso a corretora realize negócio 

direto com sua carteira própria na pendência de ofertas de determinados clientes no livro 

que atenderiam às especificações do negócio? Entenderá a BSM que há preterimento nesse 

caso, mesmo não sendo possfvel que a corretora, por medida imposta pela própria 

BM&FBovespa, verifique as contrapartes de cada oferta? 
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155. Como se vê, essa dinâmica de atuação, por meio da qual os intermediários atuam de 

forma cega, sem saber quem são as contrapartes de cada operação, é tendência que vem 

sendo adotada tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil - aqui, por iniciativa da própria 

BM&FBovespa. 

156. Com toda franqueza, não se pode, diante de todo o exposto, sequer cogitar imputar 

aos DEFENDENTES XP e GUILHERME a prática de qualquer irregularidade. Afinal, os 

DEFENDENTES não só observaram 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, pouco importando o livro de ofertas quando da execução desses 

negócios -, como mostraram-se em linha com as tendências do mercado, que vem 

suprimindo informações acerca das contrapartes das operações (isto é, vem adotando a 

dinâmica de atuação cega). 

6.3. Ausência de pressupostos para condenação com base na Instrução CVM nº 8/79 

157. Especificamente com relação à imputação de infração à Instrução CVM no 8/79, 

incisos I e 11, alínea "d", se verifica não só na doutrina, mas também na farta jurisprudência 

da CVM, que a realização de prática não equitativa exige para a sua configuração a realização 

de ação dolosa do acusado, sendo o elemento intencional sempre indispensável para a 

aplicação de penalidades. 

158. Nesse sentido, José Alexandre Tavares Guerreiro afirma que ''em resumo, essencial se 

nos afigura, em qualquer hipótese, que o julgamento da infração disciplinar se fundamente na 

culpa própria, concreta e individual de cada indiciado, à luz das circunstâncias de cada caso, 

não podendo sob nenhum pretexto prescindir do elemento intencional do ilícito punido" (in 

RDM nQ 43, pg. 75/77). 

159. Caso contrário, se estaria a admitir a responsabilidade objetiva no âmbito disciplinar, 

o que é absolutamente rechaçado pela doutrina e jurisprudência e, também, pelos 

precedentes da CVM. / 
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o liame de causalidade entre o agente e o fato. Qualquer coisa diferente disso implicaria na 

configuração de responsabilidade objetiva, absolutamente rechaçada no âmbito disciplinar. 

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 gualguer lei gue 
despreze o princípio da res.ponsabilidade subjetiva" (grifas nossos)41. 

161. Fábio Medina Osório prossegue reforçando a ideia da aplicabilidade do princípio da 

culpabilidade no que diz respeito a qualquer processo sancionador, uma vez que tal princípio 

não é exclusividade do direito penal, possuindo, como mencionado no trecho anterior, 

natureza constitucional. 

"A indagação evidente, no cenário constitucional que condiciona o Direito Punitivo, a 
esta altura já amadurecida, é a seguinte: ficaria o princípio da culpabilidade 
adstrito, na produção de seus efeitos e reflexos, ao campo penal, diante da 
fundamentação preliminar gue ostenta? Parece-nos evidente que não. E isso porque 
tal princípio não tem natureza essencialmente penal. mas sim constitucional, Os 
dispositivos dos quais deflui a culpabilidade são constitucionais e limitam o Direito 
Punitivo como um todo. Trata-se, nesse passo, de consagrar garantias individuais 
contra o arbítrio, garantias que se corporificam em direito fundamentais da pessoa 
humana, os quais somente resultam protegidos se houver a segurança de que as 
pessoas não sejam atingidas por um poder sancionador autoritário, que despreze a 
subjetividade da conduta e a valoração em torno à exigibilidade de comportamento 
diverso, o que inclui o exame das clássicas excludentes penais, todas ligadas ao ideá rio 
de liberdade e dignidade humanas. 
Culpabilidade é uma exigência inarredável, para as pessoas fisicas ou mesmo 
jurídicas. decorrente da fórmu la substancial do devido processo legal e da necessária 
proporcionalidade das infrações e sanções, sendo imprescindível uma análise da 
subjetividade do autor do fato ilícito~ quando se trate de pessoa humana~ e da 
exigibilidade de conduta diversa, além da intencionalidade perceptível ou 

41 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 382. 
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162. Endossando a posição fortemente consolidada na doutrina, assim se pronunciou o 

Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC nº 61.826: 

"[ ... ] nenhum liame de vontade, nenhuma ligação de causa e efeito, nenhum vínculo 
pessoal e direto existiu entre o paciente e o fato acontecido; o paciente foi condenado 
por mera presunção de culpa, pela razão única de ser um dos Diretores da firma; sem 
o liame da responsabilidade subjetiva inexiste responsabilidade [ ... ] 
[ ... ] a responsabilidade penal é sempre subjetiva. exigindo uma ligação 
comprovada do agente ao fato." (sem grifas no original- acórdão publicado no D.J. 
de 5.10.84). 

163. Como não poderia deixar de ser, especificamente com relação à configuração de 

práticas não equitativas, tanto a doutrina quanto a jurisprudência da CVM seguem essa 

mesma linha, exigindo para a configuração de infração a prática de uma ação dolosa por parte 

do acusado. 

164. A esse respeito, Nelson Eizirik ressalta que "a jurisprudência da CVM é pacifica no 

sentido de considerar que a aplicação de penalidades por infração à Instrução CVM ng 8/79 

pressupõe a comprovação da conduta dolosa dos indiciados"43. 

165. No mesmo sentido, confira-se a posição da CVM sobre a questão: 

'
1Por essa razão, pelo conjunto probatório trazido, não posso concluir pela existência de 
dolo na montagem de operações artificiais entre investidores em condições não 
equânimes. com fins a prejudicar um ou mais deles. Assim. não verifico. no caso a 
ocorrência de prática não equitativa. a realização de operação fraudulenta ou a criação 
de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, práticas vedadas pela Instrução 
CVMngB/79. 

42 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 358. 
43 EIZIRJK, Nelson. Aspectos Modernos do Direito Societário, Rio de janeiro: Ed. Renovar, 1992, p. 196 /' 
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Isto é, entendo que a Comissão de Inquérito n~esincumbiu do seu dever de 
provar efetivamente a relação dolosa entre os acusados no sentido de causar 
danos às Fundações." (voto proferido pelo Relator Diretor Eli Loria, no julgamento 
do Processo Administrativo Sancionador CVM no 23/00, em 25.05.2010, 
acompanhado pela unanimidade dos membros do Colegiado. Grifas nossos) 

166. E mais um precedente: 

11Na doutrina dominante, a prática não eqüitativa pressupõe a vontade do agente em 
prejudicar, em criar ou se aproveitar de uma situação de desequilfbrio em relação a um 
dos intervenientes na operação." (voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco 
Castro no âmbito do Inquérito Administrativo CVM N2 TA- SP2002/0397, julgado em 
18.12.2003) 

167. Em caso mais recente, o conselheiro Sério Cripriano dos Santos, seguido pelos demais 

membros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, reafirmou a posição da 

CVM, observando que "nos dizeres do Diretor Wladimir Castelo Branco, relator no Processo 

Administrativo Sancionador n° 35/2000, 'a prática não equítatíva pressupõe a vontade do 

agente em prejudicar, em criar ou se aproveitar de uma situação de desequilfbrio em relação a 

um dos investidores na operação~~~ (voto proferido pelo diretor Sérgio Cipriano dos Santos no 

âmbito do Recurso CRSFN nº 11721/16, julgado em 11.01.2016). 

168. No presente caso, a acusação não logrou demonstrar a conduta dolosa dos acusados, 

não havendo ao longo de todo o Termo de Acusação qualquer demonstração de que os 

DEFENDENTES XP e GUILHERME teriam atuado com o intuito de prejudicar os clientes da 

corretora e, com isso, se beneficiar de tal prática. Pelo contrário. 

169. O que se verifica diante de todo o exposto até aqui é que a implementação do 

mecanismo de facilitation pela DEFENDENTE XP foi realizada para beneficiar seus clientes, 

provendo-lhes liquidez e melhorando as condições de preço das suas operações, estando em 

total consonância com as práticas do mercado e com as normas da própria BM&FBovespa. 

170. Ciente de que a demonstração do elemento doloso é essencial para a configuração de 

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

DEFENDENTES XP e GUILHERME em preterir e prejudicar clientes da corretora, a acusação 
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afirmando que os 

171. Segundo a inusitada tese da acusação, "o dolo eventual da XP é extraído das 

circunstâncias em que a XP atua por meio da Carteira Própria na contraparte das Ordens 

Desviadas. A atuação da XP não leva em consideração as ofertas de seus clientes na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do negócio direto intencionat apesar 

da probabilidade dessa situação ocorrer''. Assim, conclui a acusação, "a atuação da XP é 

caracterizada pelo dolo eventual de aceitar conscientemente o risco provável de haver clientes 

com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA que deixariam de ser atendidas". 

172. No que se refere ao DEFENDENTE GUILHERME, a lógica da acusação parece ser a 

mesma: 

''Ao optar por parametrizar o Mecanismo para atuar sem considerar as ofertas de 
Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da 
Carteira Própria, ao mesmo preço e no mílissegundo do registro do negócio direto 
intencional, Guilherme assumiu conscientemente o risco de preterir tais ofertas. A 
cegueira deliberada adotada por Guilherme em relação ao livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA tem, por consequência, a configuração de seu dolo eventual em se 
utilizar de práticas não equitativas, mesmo depois de alertado pela BSM". 

173. Mais uma vez, porém, a tese da acusação mostra-se desprovida de um mínimo de 

sentido. 

174. Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt, haverá dolo eventual "quando o agente 

não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceita-la como possfvel ou até provável. 

assumindo o risco da produção do resultado (art 18, /,in fine, do CP). No dolo eventual o agente 

prevê o resultado como prov6vel ou. ao menos. como possfvel. mas, apesar de prevê-lo, age 

aceitando o risco de produzi-lo. Como afirmava Hungria, assumir o risco é alguma coisa mais 
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175. No mesmo sentido, confiram-se as lições de Damásio de Jesus: 

"Ocorre o dolo eventual quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado. isto é. 

admite e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois se assim fosse haveria 
dolo direto. Ele antevê o resultado e age. A vontade não se dirige ao resultado (o agente 
não quer o eventoJ mas sim à conduta, prevendo que esta pode produzir aquele. Percebe 
que é possível causar o resultado e, não obstante, realiza o comportamento. Entre 
desistir da conduta e causar o resultado, prefere que este se produza,,. 45 (grifos nossos) 

176. Percebe-se que a doutrina é uníssona quanto ao fato de que para haver dolo eventual, 

é preciso que o agente assuma o risco de produzir o resultado, isto é, aceite tal risco como 

possível ou provável. 

177. Para a acusação, o dolo eventual dos DEPENDENTES XP e GUILHERME estaria 

presente na medida em que teriam eles programado o mecanismo de facilitation para atuar 

de forma cega e, com isso, assumido o risco de preterir clientes da corretora. Tal 

entendimento, no entanto, subverte completamente a lógica do fadlitation. 

178. Antes de mais nada, relembre-se que nos Estados Unidos, por expressa exigência da 

FINRA, as corretoras só podem utilizar sua carteira própria para negociar valores mobiliários 

na mesma ponta de seus clientes se adotarem uma dinâmica cega de atuação. Lá, é preciso 

que as corretoras se certifiquem de que o departamento responsável pelas operações com 

carteira própria não tome conhecimento acerca da existência das demais ordens dos clientes 

na mesma ponta de atuação. 

179. Seguindo-se a lógica rocambolesca da acusação, estar-se-ia dizendo que a FINRA 

acabou por instituir expressamente, por meio de norma, uma espécie de dolo eventual 

44 BlTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direi to penal: parte geral- São Paulo: Saraiva, 2011. p. 321. 
45 JESUS, Da más i o de. Direito Penal: parte geral vol. 1 -São Paulo: Saraiva, 2010. p. 330. 
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permanente das corretoras em preterir seus clientes, já que lá, para utilizarem suas carteiras 

próprias, elas devem necessariamente atuar de forma cega. 

180. Como se percebe, a tese da acusação não sobrevive diante da simples análise das 

práticas e tendências mundiais sobre o assunto. Mas não é só. 

181. Como já visto, a própria regulamentação da BM&PBovespa estabelece que negócios 

diretos -justamente aqueles objeto do mecanismo de facilitatíon - não concorrem com os 

demais, pouco importando, portanto, a configuração do livro de ofertas da Bolsa. Logo, não é 

a atuação cega do mecanismo de facilitatíon que configura dolo eventual em preterir clientes 

da corretora. Se há risco de preterimento na realização de negócios diretos, esse risco é 

conscientemente assumido pela BM&PBovespa, não pelos DEPENDENTES XP e GUILHERME. 

182. Ao contrário do que tenta levar a crer a acusação, portanto, a parametrização do 

mecanismo do facilitation para atuar de forma cega não configura dolo eventual dos 

DEPENDENTES XP e GUILHERME em realizar práticas não equitativas. Os DEPENDENTES, 

baseados nas práticas largamente adotadas em todo o mundo, na regulamentação do 

mercado norte-americano e nas normas da própria BM&PBovespa, desenvolveram o 

mecanismo para atuar dessa maneira com o objetivo justamente de afastar qualquer risco de 

ocorrência de práticas abusivas e atuação em conflito de interesses. 

183. Após o acima exposto, apenas se pode aceitar que as imputações atribuídas aos 

DEPENDENTES XP e GUILHERME se tratam de um equívoco da acusação. Em virtude de não 

ter restado caracterizada no Termo de Acusação qualquer conduta reprovável, co missiva ou 

omissiva, por parte dos DEPENDENTES XP e GUILHERME, não há que se falar em sua eventual 

condenação por práticas não equitativas. 

6.4. A acusação contra os DEPENDENTES DAVI e FELIPE 

184. A imputação de realização de práticas não equitativas também é atribuída aos 

DEPENDENTES DAVI e FELIPE, sob o argumento de que do total de operações objeto do 

presente processo, 26.967 - realizadas no período de 02.01.2015 a 06.07.2015 - teriam 
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período 08.07.2015 a 31.08.2016 - teriam sido executadas por meio do terminal que era 

operado pelo DEFENDENTE FELIPE. 

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

negócios entre a Carteira Própria e as Ordens Desviadas, [Davi e Felipe] assumiram o risco 

consciente de preterir os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA_ na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencionaf'. 

186. Assim, conclui a acusação, teria sido 11por meio dos terminais de acesso ao sistema de 

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

atuaram diretamente para a consecução da irregularidade". 

187. Não é preciso muito esforço para perceber que a acusação de realização de práticas 

não equitativas imputada aos DEFENDENTES DA VI e FELIPE é tão absurda quanto as demais, 

pois partem do mesmo pressuposto equivocado de que o dolo eventual dos DEFENDENTES 

estaria configurado na medida em que sabiam da atuação cega do mecanismo de facilitation 

e, com isso, assumiram o risco consciente de preterir clientes da corretora. 

188. Como já visto, o mecanismo defacilitation foi desenvolvido para atuar dessa maneira 

justamente com o objetivo de não preterir clientes, sendo essa forma de atuação decorrente 

das normas da própria BM&FBovespa e estando em linha com as práticas adotadas em todo 

o mundo. Somente em razão disso, já não haveria que se falar em dolo eventual dos 

DEFENDENTES DAVI e FELIPE em preterir clientes. Mas a questão vai mais além. 

189. As ordens só partiram dos terminais desses operadores em razão- mais uma vez- da 

dinâmica de mercado estabelecida pelas normas da própria Bolsa. 

190. Conforme estabelecido pelo Ofício Circular 030/2010-DP, de 09.08.2010, o envio das 

ordens para a carteira própria da corretora deve partir necessariamente da chamada Sessão 
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ao envio de ordens por 

191. Complementando essa regra, o Ofício Circular 032/2013-DP, de 24.04.2013, 

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

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

responsabilidade de operador credenciado junto à Bolsa. 

192. Especificamente no que se refere aos negócios originados de algoritmos, como o 

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

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

deverão ser igualmente vinculadas, exclusivamente, a operador credenciado junto à Bolsa". 

193. Em razão dessas regras, as operações atualmente executadas no mercado via 

mecanismo de Jacilitation passam necessariamente pela mesa de operações e, 

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

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

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

própria BM&FBovespa. 

194. A acusação de que os DEFENDENTES DAVI e FELIPE teriam incorrido em práticas não 

equitativas simplesmente por ter sido por meio dos terminais por eles operados que as 

operações via mecanismo de facilitation foram executadas é, por todos os motivos acima 

expostos, igualmente improcedente, não havendo que se falar em dolo direto nem tampouco 

em dolo eventual em descumprir a Instrução CVM nº 8/79. 

195. Por tais motivos, impõe-se, igualmente, a absolvição dos DEFENDENTES DAVI e 

FELIPE de todas as infrações a eles imputadas. 
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CONTROLES 

196. Além das imputações já afastadas, a acusação afirma que os DEFENDENTES XP e 

GUILHERME também teriam violado o artigo 31, parágrafo único, inciso I da Instrução CVM 

n2 505/2011, na medida em que não teriam implementado "mecanismos de controle aptos a 

prevenir que os interesses dos Clientes XP fossem prejudicados em decorrência do conflito de 

interesses'. 

197. Em sentido semelhante, o DEFENDENTE JULIO é acusado de violação ao artigo 3º, 

inciso II da Instrução CVM n2 505/2011 pois, segundo o termo de acusação, "deveria reportar 

a falha do sistema de controles relacionados ao processo de controle das operações da Carteira 

Própria". 

198. Apesar de se fundamentar em artigos diferentes, a acusação contra os D EFENDENTES 

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

procedimentos e controles internos da DEFENDENTE XP. 

199. Essas falhas, segundo a acusação, decorreriam do fato de os controles implementados 

não monitorarem "o impacto da atuação da Carteira Própria em relação aos clientes que estão 

com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira 

Própria". Em razão disso, a acusação entendeu que tais procedimentos e controles internos 

seriam 11insuficientes para prevenir que os interesses dos Clientes XP que possuíam ofertas 

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

mesmo preço e no mílissegundo do registro do negócio direto intencional, fossem prejudicados 

em decorrência de conflito de interesses". 

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

JULIO falharam em implementar procedimentos e controles internos adequados, a acusação 

parte do pressuposto de que controles adequados sobre o mecanismo de facilítation 

envolveriam necessariamente a checagem prévia do livro de ofertas da Bolsa pelo 

mecanismo, de modo a verificar se no milissegundo da execução de determinado negócio 
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existiria algum cliente da DEFENDENTE XP com ofertas pendentes de execução no livro. Só 

assim, no entendimento da acusação, os procedimentos e controles internos 

seriam adequados. 

201. Há, porém, uma clara contradição nesse entendimento da acusação. 

202. Explica-se: a acusação afirma que os DEFENDENTES teriam incorrido em práticas não 

equitativas na medida em que teriam permitido que o mecanismo de Jacilítation atuasse de 

forma cega - isto é, sem checar previamente o livro de ofertas da BM&FBovespa- e, com isso, 

assumiram o risco de preterir clientes da DEFENDENTE XP. A acusação de ausência de 

controles, por sua vez, gira em torno da afirmação de que, por terem permitido que o 

mecanismo de facilitation operasse dessa forma, os DEFENDENTES teriam falhado em 

implementar procedimentos e controles que garantissem a checagem prévia do livro de 

ofertas da Bolsa, de forma a se assegurar de que não haveria preterimento. 

203. Em outras palavras: a acusação entendeu que a forma de atuação do mecanismo de 

facilitation era irregular e, baseada nesse entendimento, imputou aos DEFENDENTES a 

realização de práticas abusivas. Baseada nesse mesmo entendimento, a acusação concluiu 

que os DEFENDENTES, por não terem sido capazes de identificar a realização dessas práticas 

abusivas, teriam falhado em implementar controles. 

204. No entanto, é óbvio que se os DEFENDENTES entendiam que a atuação do mecanismo 

de facilitation era lícita- entendimento esse, repita-se, baseado nas práticas internacionais e 

nas normas da própria BM&FBovespa -, não havia motivos para que implementassem 

controles e procedimentos voltados justamente a verificar tal mecanismo. 

205. Há, ainda, uma segunda contradição na acusação de falha de controles. 

206. Por tudo que já se expôs até aqui, está amplamente demonstrado que o funcionamento 

do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP não violou qualquer norma e estava de 

acordo com as práticas do mercado. O entendimento de que o algoritmo de facilitation deve 

conferir previamente o livro de ofertas da BM&FBovespa não encontra respaldo em nenhum 
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por parte da acusação. 

207. Portanto, o que a acusação chama de falha nos procedimentos e controles internos é, 

na verdade, uma mera divergência de interpretação. Tal divergência já foi, inclusive, 

solucionada, já que desde o dia 15.08.2016 a DEPENDENTE XP modificou a dinâmica de 

funcionamento do mecanismo de facilitation para se adequar ao entendimento da BSM. 

208. De todo modo, o fato é que antes de a BSM se manifestar quanto à forma de 

funcionamento do facilitation que lhe parecia mais adequada, os procedimentos e controles 

internos implementados pelos DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO mostravam-se 

adequados e em consonância com os padrões de mercado. 

209. O monitoramento das operações executadas pelo facilitation ocorria de três formas: 

(i) monitoramento do algoritmo e sua execução; (ii) monitoramento do pós-trading; e (iii) 

monitoramento das operações no sistema de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 

("PLD"). 

210. A primeira destas formas de monitoramento consiste na garantia de que o algoritmo 

respeita regras pré-estabelecidas no manual de facilitation e ainda, por atuar cego, evita 

práticas abusivas. Os parâmetros são criados com bases históricas de modo a identificar o 

melhor ponto para garantir o best execution. 

211. O algoritmo ainda é acompanhado em tempo real por um operador, exclusivamente 

dedicado a isso. Para evitar práticas abusivas, este operador não tem qualquer possibilidade 

de interferir nas operações, ainda assim, é responsável por prevenir qualquer atipicidade no 

funcionamento do algoritmo. 

212. Outra forma de monitoramento ocorre no pós-trading. Trata-se de mecanismo que 

emite relatórios diários com base nas informações de execução de ordens de facilitation. O 

objetivo é garantir que as ofertas dos clientes tenham sido executadas nas condições 

determinadas pelo cliente ou em melhores condições, com independência, sem que exista 
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privilégios dos interesses das ordens de pessoas vi~ctr/em detrimento dos interesses 

dos clientes, além de verificar a ausência de criação de condições artificiais de demanda ejou 

uso de prática não equitativa e observar a rapidez na execução das operações. 

213. Além destes mecanismos, há o monitoramento das operações no sistema de PLD que 

possui métricas para verificação de práticas abusivas. Neste caso, faz-se, por exemplo, o 

monitoramento da taxa de cancelamento de ofertas facilitation e o monitoramento de 

quantidade atípica de ordens entre as mesmas partes. As evidências decorrentes desses 

controles são identificadas e analisadas pela área de compliance da XP, que é completamente 

independente da área responsável pelo facilitation. 

214. Ainda que, olhando pelo retrovisor do tempo, se entenda que os procedimentos e 

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

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

da BM&FBovespa, na mesma ponta de atuação da carteira própria, deve-se reconhecer que 

os controles implementados pelos DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO eram suficientes 

para o adequado monitoramento das operações executadas viafacilitation, não tendo havido 

por parte dos DEFENDENTES negligência na implementação de tais controles e 

procedimentos. 

215. Por todos os motivos ora expostos, as infrações imputadas aos DEFENDENTES XP, 

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

controles internos devem ser igualmente julgadas improcedentes. 

VIII- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO 

216. O que está a se discutir no presente processo, em última análise, é a legalidade do 

mecanismo defacilitation da DEFENDENTE XP. 

217. No entendimento da acusação, o quadro normativo atual só comportaria a 

possibilidade de atuação do mecanismo se a DEFENDENTE XP, antes de cada negócio direto 

via Jacilitatíon, verificasse o livro de ofertas da Bolsa e se assegurasse que no milissegundo 
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de execução da ordem agressora não haveria qualquer ordem de outro cliente da corretora 

pendente de execução no livro que poderia ser executada contra a ordem agressora. 

218. Por não terem programado o mecanismo de facilitation para atuar dessa forma - ao 

menos até o dia 15.08.2016, quando o funcionamento do mecanismo foi alterado para se 

adequar ao entendimento da BSM -, os DEPENDENTES teriam, em maior ou menor grau, 

contribuído para o preterimento de clientes da corretora. 

219. Tal entendimento da acusação, porém, não encontra amparo nas práticas largamente 

adotadas pelo mercado. A realização de negócios diretos, seja ou não por meio do mecanismo 

de facilitation, não é algo feito somente pela DEFENDENTE XP. Além de ser prática 

amplamente difundida nos Estados Unidos e em outros mercados ao redor do mundo, são 

diversas as corretoras brasileiras que realizam negócios diretos- algumas delas por meio do 

faci/itation. 

220. E ainda que muitas dessas corretoras realizem tais negócios diretos para atender 

principalmente ou somente clientes institucionais - diferentemente da DEFENDENTE XP, 

que também realiza negócios diretos por meio do facilitation para prover li qui dez aos seus 

clientes de varejo-, os negócios diretos por elas realizados em nada difere dos negócios dessa 

natureza realizados pela DEFENDENTE XP. Tanto naquelas corretoras como na 

DEPENDENTE XP, os negócios diretos são realizados principalmente para prover liquidez aos 

seus respectivos clientes, o que, em algumas situações, é feito por meio da interposição da 

carteira própria da corretora e da consequente execução de diretas. 

221. E assim como fazia a DEPENDENTE XP até 15.08.2016, as demais corretoras que 

realizam negócios diretos - seja ou não via facilitation - não verificam previamente a 

eventual existência de ofertas de seus clientes pendentes de execução no livro de ofertas da 

BM&FBovespa. Essa não é e nem nunca foi a prática de mercado, e até onde se tem 

conhecimento, nunca houve nenhuma corretora acusada no Brasil de preterir seus clientes 

em razão da realização de negócios diretos sem checar previamente o livro de ofertas da 

Bolsa. 
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222. 

que a legalidade dos negócios diretos pressupõe a checagem prévia das ordens pendentes de 

execução no livro de ofertas da BM&FBovespa. E é justamente por isso que sempre foi 

importante para a DEFENDENTE XP que o entendimento da BSM acerca da questão ficasse 

claro não só para ela, como para todo mercado. 

223. Além de não encontrar amparo nas práticas usuais de mercado, esse entendimento da 

acusação também não deriva de nenhuma norma expressa. Não há na regulamentaç.ão nada 

que determine que os mecanismos de facilitation devam necessariamente incluir a checagem 

prévia do livro de ofertas da Bolsa antes de fechar negócios diretos intencionais. As 

conclusões da acusação a esse respeito derivam de uma interpretação sistemática de 

diversos dispositivos esparsos que não estão diretamente ligados à matéria. 

224. E ainda que se possa discutir o acerto ou erro dessa interpretação, o fato é que não se 

tem notícia de qualquer manifestação prévia da BM&FBovespa ou da BSM acerca da forma 

adequada de funcionamento do facilitation. Trata-se, portanto, de interpretação nova que, 

como se sabe, não pode ser aplicada retroativamente. 

225. Punir os DEPENDENTES com base nessa nova interpretação violaria frontalmente a 

regra básica da segurança jurídica prevista no art. 2º da Lei 9.784/99, segundo o qual a 

"administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurançajurfdica, interesse público e eficiência". 

226. O inciso XIII do parágrafo único do mesmo art. 2º prevê, ainda, que nos processos 

administrativos serão observados, dentre outros, os critérios de "interpretação da norma 

administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, 

vedada aplicação retroativa de nova interpretação" (grifas nossos). 

227. Reconheça-se que o presente caso não se refere a nova interpretação de um 

dispositivo já existente, já que, como visto, não há qualquer norma que trate especificamente 

do facilitation. 
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228. 

casos de aplicação de interpretação inédita a eventos passados, devendo esta BSM observa

la de modo a não punir quem confere interpretação legítima, porém contrária àquela que 

possa vir a ser posteriormente considerada como correta. 

229. Caso contrário, os participantes do mercado estariam constantemente sujeitos a 

penalizações por adotarem interpretação contrária à que a BM&FBovespa ou a BSM viessem 

a adotar no futuro, em clara violação à regra da segurança jurídica. 

230. Analisando a regra da segurança jurídica frente às diversas interpretações que a 

administração pública- e, analogamente, o autorregulador legal- pode conferir a uma norma 

ao longo do tempo, a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que use a administração 

adotou determinada interpretação como correta e a aplicou a casos concretos, não pode depois 

vir a anular atos anteriores, sob o pretexto de que os mesmos foram praticados com base em 

errônea interpretação [ ... ].Se a lei deve respeitar o direito adquirido. o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada. por respeito ao prindpio da segurança jurfdica. não é admissfvel que o 

administrado tenha seus direitos flutuando ao sabor de interpretações juridicas variáveis no 

tempo" (grifos nossos). 

231. Neste mesmo sentido, confira-se a lição de Nelson Eizirik: "todo ato praticado à Luz de 

decisão ou orientação administrativa vigente à época de sua ocorrência não poderá vir a ser 

sancionado com fundamento em uma nova e distinta orientação, sob pena de violação ao 

princfpio da boa-fé implícito à atuação do Poder Público. A conduta administrativa implica a 

estabilidade, de maneira a assim impedir quaisquer surpresas ao administrado que praticou 

determinado ato com base na orientação [ou ausência de orientação] que vinha sendo adotada 

pela Administração" (grifos nossos). 

232. Em linha com a posição adotada pela doutrina, o ex-presidente da CVM Marcelo 

Trindade assim se manifestou no âmbito dos processos CVM nº RJ2004/4558, RJ2004/4559, 

RJ2004/4569 e RJ2004/4583, todos julgados em 21.09.2004: 
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"O Legislador da Lei 9.784/99 conhece as humanas, e é claro que 
compreenderá que as partes e interessados interpretem as normas com base em 
conceitos jurídicos indeterminados e de maneira mais agressiva, por vezes quase 
modificando o que diz a lei. Mas o que é pecado venial nos advogados, a Lei do Processo 
Administrativo veda para o funcionário público: se estivermos determinados a aplicar 
uma nova interpretação. somente podemos fazê-lo para os novos casos. em prol da 
segurança jurídica. 

É bom que assim seja. Diante de uma decisão heterodoxa, mesmo o vitorioso temerá, pois 
amanhã pode ser ele a vítima das guinadas de procedimento ou interpretação. Isto. em 
mercado de capitais - cuja integridade lato sensu cumpre à CVM proteger - significa 
insegurança. e portanto custo e fuga dos investidores de longo prazo. para quem a 
certeza quanto às regras vale tanto. ou mais. quanto as próprias regras." (grifos nossos) 

233. Em sentido semelhante, confira-se o voto da Diretora Luciana Pires Dias no âmbito do 

Processo Administrativo n2 SP2013/0521: 

"17. A única limitação expressa a respeito de novas interpretações no texto da lei é a 
vedação à aplicação retroativa de uma nova interpretação. Além dessa vedação, por 
conta do princípio da legalidade, consagrado no art 5!2, inciso /I da Constituição, toda 
interpretação deve partir das palavras da lei e respeitar os limites impostos pelo texto 
legal. [ ... ] 
18. De resto, novas interpretações são possíveis desde que atentem aos princípios 
jurídicos pelos quais deve se pautar a administração pública, notadamente, os princípios 
da segurança jurídica, da razoabilidade e da motivação." 

234. Sendo assim, ao analisar a conduta dos DEFENDENTES, verifica-se que eles não 

agiram de forma dolosa orientada a preterir os clientes da DEFENDENTE XP, a realizar 

práticas não equitativas ejou a atuar em conflito de interesses, pois adotaram interpretações 

legítimas, razoáveis e fundamentadas quando não havia qualquer norma ou interpretação 

sobre a questão. Por isso, caso por absurdo se entenda que a interpretação das normas 

sugeridas pela acusação é a mais correta, tal entendimento não pode, de forma alguma, ter 

como consequência a condenação dos DEFENDENTES. 
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235. Antes de concluir a presente defesa, a DEFENDENTE XP não pode deixar de apontar 

para uma questão que apesar de não estar relacionada propriamente ao mérito do presente 

caso, diz muito sobre a forma como a acusação conduziu este processo. 

236. Como visto, um dos acusados no presente processo é o DEFENDENTE DAVI, indiciado 

por ter sido o operador responsável pela execução de parte dos negócios originados do 

mecanismo de facilitation. O DEFENDENTE DAVI já não compõe mais os quadros de 

funcionários da DEFENDENTE XP desde julho de 2015 e, atualmente, trabalha na mesa de 

operações da BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("BGC"). 

237. Apesar do bom relacionamento mantido entre a DEFENDENTE XP e o DEFENDENTE 

DA VI, o fato é que ele, atualmente, trabalha para um concorrente direto da DEPENDENTE XP. 

Há atualmente em curso, inclusive, ação judicial movida pela BGC contra a DEFENDENTE XP 

por motivos que não vem ao caso serem citados. 

238. Ainda que a acusação não tivesse conhecimento da referida ação judicial, ela 

certamente sabia- ou tinha condições de saber - que o DEFENDENTE DAVI já não trabalha 

mais na DEFENDENTE XP e, atualmente, trabalha para uma empresa concorrente. E sabendo 

disso, o mínimo que se esperava era que a acusação tivesse cuidado ao disponibilizar 

informações sigilosas da DEFENDENTE XP ao DEFENDENTE DAVI, notadamente 

informações detalhadas acerca do funcionamento do mecanismo de facilitation. 

239. No entanto, tal cuidado não foi tomado. E apesar de a DEFENDENTE XP ter confiança 

de que o DEFENDENTE DAVI não fará uso indevido dessas informações, a DEFENDENTE XP 

gostaria de deixar registrado seu protesto em relação à forma de atuação da acusação. 

X- CONCLUSÕES 

240. Por todo o ora exposto, este Conselho de Supervisão deve reconhecer que não há 

qualquer infração a ser punida no âmbito do presente processo. 
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241. Como se viu, as operações inquinadas pela acusação foram 

executadas por meio do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP, mantido com o 

exclusivo objetivo de assistir seus clientes na negociação e execução de operações, lhes 

provendo liquidez. 

242. As operações do mecanismo de facilitation são executadas por meio de um algoritmo 

especificamente desenvolvido para esse fim, que automaticamente identifica a natureza da 

ordem (isto é, se se trata de uma ordem agressora), verifica se o ativo se encontra no rol dos 

ativos atendidos pelo facilitation e se certifica que o negócio está dentro dos parâmetros de 

gestão de risco da DEFENDENTE XP, interpondo, se for o caso, a carteira própria da corretora 

como contraparte dessa ordem e registrando um negócio direto intencional na 

BM&fBovespa. 

243. Em sua concepção original, o mecanismo de facilitation foi programado para não 

identificar os clientes beneficiados, os investidores com ofertas pendentes no livro, nem as 

corretoras a estes últimos vinculados. Ou seja, o sistema foi propositalmente desenvolvido 

para atuar cego e, dessa forma, evitar qualquer priorização, direcionamento ou preterimento 

na sua atuação. 

244. Por mais de um ano, representantes da DEFENDENTE XP, da BSM e da BM&FBovespa 

se reuniram em diversas ocasiões para discutir questões relacionadas ao funcionamento do 

mecanismo de facilitation da corretora, tendo a DEFENDENTE XP sempre adotado postura 

cooperativa com o autorregulador ao longo de todo esse processo. 

245. Mesmo após várias discussões sobre a dinâmica de funcionamento do mecanismo de 

facilitation - inclusive com a apresentação do Parecer Yazbek, que concluiu pela plena 

adequação do mecanismo à regulamentação aplicável -, alguns representantes da BSM 

continuavam com a percepção de que a atuação cega do facilitation poderia ocasionar o 

preterimento de clientes. 
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246. 

XP, em respeito à casa, e seguindo no espírito de cooperação com o autorregulador, alterou o 

procedimento defacilitation que vinha sendo adotado, tendo o algoritmo, desde 15.08.2016, 

passado a verificar a eventual existência de ofertas pendentes no livro da Bolsa antes de 

interpor a carteira própria da corretora como contra parte da ordem agressora. 

247. Após essa adaptação do mecanismo de facilitation, a DEPENDENTE XP acreditava que 

os diálogos com representantes da BSM e da BM&FBovespa seriam mantidos, principalmente 

para que o entendimento da BSM e da Bolsa acerca da forma adequada de funcionamento do 

mecanismo defacilitation ficasse claro não só para a DEPENDENTE XP, como para todas as 

demais corretoras que utilizam essa ferramenta. 

248. No entanto, mesmo diante da postura de absoluta cooperação adotada pela 

DEPENDENTE XP, as conversas até então mantidas foram abruptamente interrompidas, 

dando lugar ao presente processo. Os diálogos que vinham contribuindo para o 

aperfeiçoamento do mecanismo defacilitation da DEFENDENTEXP foram então substituídos 

por graves acusações relacionadas à realização de práticas não equitativas, atuação em 

conflito de interesses e falhas na implementação de procedimentos e controles. 

249. Remando na contramão das virtudes que fazem da autorregulação um mecanismo 

eficiente de regulação do mercado, a acusação escolheu afastar o autorregulador do 

autorregulado, adotando postura inflexível diante de mecanismos e tecnologias inovadoras 

que ainda estão em desenvolvimento e constante aperfeiçoamento. 

250. Com isso, a acusação acabou por trazer para um mundo de algoritmos e operações de 

alta frequência executadas em milésimos de segundos conceitos que foram concebidos em 

uma realidade em que as operações eram executadas por seres humanos e levavam minutos 

ou até mesmo horas para serem concluídas. 

251. Como já era de se esperar, essa postura da acusação acabou por se traduzir em um 

Termo de Acusação imprestável, que se baseia em dados errados acerca do mecanismo de 

Jacilitation da DEPENDENTE XP. 
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252. A esse respeito, os DEFENDENTES demonstraram 

pela acusação para concluir que teria havido preterimento de clientes- e, consequentemente, 

para imputar todas as infrações objeto do presente processo - não são os mesmos 

milissegundos considerados pelo mecanismo de facilitation para executar as operações. 

253. Trazendo exemplos de operações constantes do Termo de Acusação executadas tanto 

antes quanto após o dia 15.08.2016 - data em que o mecanismo de facilitation deixou de 

atuar cego -, os DEFENDENTES demonstraram que a configuração do livro de ofertas da 

BM&FBovespa considerada pelo mecanismo de facílitation era aquela existente no 

milissegundo em que o negócio direto era executado pelo mecanismo, e não no momento em 

que tal negócio chegava aos sistemas da Bolsa. 

254. Ainda que para a acusação esse pareça ser requisito essencial de legalidade do 

mecanismo de facilitation, de fato, o mecanismo da DEFENDENTE XP não era- e ainda não é 

- capaz de prever o futuro. De todo modo, demonstrou-se por meio de alguns exemplos que 

no milissegundo em que o mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP executou negócios 

diretos interpondo a carteira própria da corretora, a configuração do livro de ofertas da 

BM&FBovespa era completamente diferente daquela considerada pela acusação, não 

havendo, naquele momento, ofertas de clientes da DEFENDENTE XP pendentes de execução 

no livro que atendiam às especificações das ordens agressoras. 

255. E ao se constatar que o suporte probatório que baseou todo o Termo de Acusação é 

imprestável, não se pode chegar à outra conclusão que não a de que falta justa causa à 

acusação, apta a ensejar o arquivamento preliminar do presente processo sem julgamento 

do mérito. E ainda que não se acolha a preliminar de justa causa - o que se admite apenas 

para fins de argumentação -, o grave erro cometido pela peça acusatória deve ser 

considerado para fins de análise de mérito do presente caso. 

256. No mérito, os DEFENDENTES lograram demonstrar que o mecanismo de facilitation 

da DEFENDENTE XP é perfeitamente lícito, estando de acordo com todas as normas 

regulamentares pertinentes. 
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257. 

decorria das disposições normativas da própria BM&FBovespa, que estabelece em seu 

Regulamento de Operações dos Segmentos BM&F e Bovespa que os negócios diretos não 

concorrem com os demais, o que torna a configuração do livro de ofertas da Bolsa em 

determinado milissegundo irrelevante para fins de funcionamento do mecanismo de 

facilitation. 

258. A adoção da tela cega em operações diretas envolvendo a carteira própria da 

corretora, aliás, que para a acusação teria levado os DEFENDENTES a realizar operações com 

uso de práticas não equitativas e conflito de interesses, é, em outras jurisdições, requisito 

essencial para que mecanismos dessa natureza sejam considerados lícitos. 

259. Nesse sentido, viu-se que a FINRA, por meio da FINRA Rule 5320, estabeleceu que, 

como regra geral, as corretoras estão proibidas de utilizar a carteira própria para realizar 

negócios na mesma ponta de atuação de seus clientes. A exceção para essa regra, conhecida 

corno "no-knowledge exception", estabelece que nos casos em que a corretora adote 

procedimentos que impeçam que o departamento operando com a carteira própria tome 

conhecimento acerca das operações dos demais clientes (isto é, desde que atue de forma 

cega), a corretora poderá realizar negócios com sua própria carteira na mesma ponta de 

atuação de seus clientes. 

260. No Brasil, essa mecânica cega de atuação foi recentemente adotada para o mercado 

de commodities por meio de normativo editado pela própria BM&FBovespa. Como visto, por 

meio do Oficio Circular 060/2016-DP, estabeleceu-se que a partir de 03.10.2016, os códigos 

dos participantes que negociam contratos de derivativos referenciados em commodities 

serão suprimidos, de modo que não será mais possível identificar a contraparte nesses 

negócios. 

261. Essa dinâmica de atuação, por meio da qual os intermediários atuam de forma cega, 

sem saber quem são as contrapartes de cada operação, é, portanto, tendência que vem sendo 

r 
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iniciativa da própria 

262. Ainda assim, a acusação imputou aos DEFENDENTES XP, GUILHERME, DAVI e FELIPE 

a realização de práticas não equitativas, afirmando que por terem consciência de que o 

mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP atuava cego e não verificava a configuração 

do livro de ofertas da BM&FBovespa em um dado milissegundo, teriam eles assumido 

conscientemente o risco (dolo eventual) de preterir clientes da corretora. 

263. Por tudo que já se expôs, são diversas as razões pelas quais taJ entendimento não 

merece prosperar. A uma, porque os milissegundos considerados pela acusação para 

verificar se havia ofertas de clientes da DEFENDENTE XP pendentes de execução no livro da 

Bolsa estão equivocados, de modo que a acusação já se mostra contaminada em seu suporte 

probatório. A duas, porque essa mecânica cega de atuação decorre das normas estabelecidas 

pela própria BM&FBovespa, não havendo que se falar em práticas não equitativas quando 

estavam os DEFENDENTES atuando em estrita observância ao que prevê a regulamentação. 

E como se tais argumentos já não bastassem, demonstrou-se também que a acusação de 

realização de práticas não equitativas carece de demonstração do dolo dos acusados, 

elemento essencial para a configuração do ilicito em questão. 

264. Nesse sentido, os DEFENDENTES demonstraram que não há que se falar em dolo 

direto e nem tampouco em dolo eventual em realizar práticas não equitativas. Ao contrário 

da inusitada tese que a acusação busca emplacar, os DEFENDENTES não assumiram 

conscientemente o risco de preterir clientes da DEFENDENTE XP quando parametrizaram o 

mecanismo de facilitation da corretora para atuar de forma cega. Pelo contrário, o mecanismo 

foi assim programado justamente para evitar a realização de práticas não equitativas e 

atuação em conflito de interesses. 

265. No que se refere especificamente aos DEFENDENTES DAVI e FELIPE, demonstrou-se, 

ainda, que tais DEFENDENTES só foram incluídos no rol de acusados do presente processo 

por terem sido os operadores responsáveis por executar as operações geradas pelo 

mecanismo de facilitation. / 
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266. 

exclusivamente das disposições normativas da própria BM&FBovespa, que estabelecem que 

as operações realizadas com carteira própria das corretoras ejou por meio de algoritmos

exatamente o caso do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP - sejam 

necessariamente executadas por meio da Sessão Mesa de Operações, por um ou mais 

operadores devidamente cadastrados junto à BM&FBovespa. Assim é que não há qualquer 

demonstração por parte da acusação de que os DEFENDENTES DAVI e FELIPE teriam atuado 

com dolo direcionado a realizar práticas não equitativas, a não ser pela vazia alegação de que 

foram dos terminais de tais operadores que partiram as ordens executadas por meio do 

mecanismo de facilitation. 

267. No que se refere às acusações imputadas aos DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO 

relacionadas à suposta falha na implementação de procedimentos e controles internos, a 

presente defesa demonstrou que há também nessa acusação diversas contradições. Como 

visto, a acusação parte do pressuposto equivocado de que a única forma legal de atuação do 

mecanismo de facilitatíon seria mediante a prévia checagem do livro de ofertas da 

BM&FBovespa e, com base nesse entendimento, afirma que os DEFENDENTES em questão 

teriam falhado em implementar controles para realizar tal checagem. 

268. No entanto, é óbvio que se os DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO, baseados nas 

normas da própria Bolsa e nas práticas mundiais acerca do assunto, entendiam que a 

checagem prévia do livro de ofertas da Bolsa não era necessária - isto é, entendiam que o 

mecanismo de facilitation era lícito-, não havia motivos para que implementassem controles 

e procedimentos voltados justamente a verificar tal mecanismo. Ainda assim, demonstrou-se 

que os DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO implementaram todos os controles 

necessários para o adequado monitoramento dofacilitation, não havendo que se falar em sua 

responsabilização pela falha na implementação de controles e procedimentos internos. 

269. Demonstrou-se, por fim, que o entendimento da acusação de que a forma de atuação 

cega do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP contribuiria para a realização de 

práticas abusivas e representaria falha de procedimentos e controles internos não deriva de 
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e, como tal, seus efeitos não podem ser aplicados retroativamente para punir os 

DEFENDENTES, sob pena de se violar a regra básica da segurança jurídica, conforme 

precedentes da própria CVM. 

270. Assim, por todas as razões aqui expostas, os DEFENDENTES estão certos de que este 

Conselho de Supervisão irá absolvê-los, arquivando-se o presente processo. 

XI -TERMO DE COMPROMISSO 

271. Por fim, os DEFENDENTES, em resposta ao OF/BSM/DAR-1690/2016, esclarecem 

que a proposta apresentada pela DEFENDENTE XP por meio de correspondência enviada à 

esta BSM em 12.09.2016, constitui proposta de Termo de Compromisso por parte de todos 

os acusados, conforme previsto pelo art. 36 e seguintes do Regulamento Processual da BSM. 

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2016. 

,u~~e~L4K 
\fA,/RJ n• 78.241 

~J+0~ 
Lurz nLIPE GON~S CORDEIRO 

OAB/RJ n2 182.123 
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YAZBEK 

OPINIÃO LEGAL 

t. APRESENTAÇÃO DA CONSULTA 

1.1. Fui consultado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (a 

"Consulente" ou "XPj, a respeito de certos aspectos relacionados à adequação 

de seu modelo de facilitation, em especial tendo em vista o que dispõem a 

Instrução CVM n° 505, de 27 de setembro de 2011 ("Instrução CVM no 

505/2011") e, secundariamente, a Instrução CVM n° 461, de 23 de outubro de 

2007 ("Instrução CVM n° 461/2007"}. O questionamento versa, basicamente, 

sobre a viabilidade, do ponto de vista regulatório, daquele modelo. 

1.2. A presente anãlise será efetuada à luz dos referidos normativos, 

assim como do modelo que me foi descrito, em mais de uma ocasião, por 

representantes da Consulente. 

1.3. Neste sentido, esta opinião será dividida em cinco seções. A 

plimeira seção corresponde à presente introdução. Na segunda seção serão 

apresentados os traços caracterizadores do modelo tipicamente caracterizado 

como de facilitation. Na terceira seção será descrito o modelo operacional de 

facilitation da XP. Na quarta seção serão trazidas considerações sobre alguns 

dispositivos das Instruções CVM n° 505/2011 e 461/2007, e como o modelo 

opet·acional defacilitation da XP se coaduna com aqueles normativos. Na quinta 

e última seção serão trazidas as conclusões. 
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2. 0 CONCEITO DE FAC/UTATION 

2.1. A expressão facílitation, que aqui será utilizada sempre no idioma 

original em razão de sua adoção generalizada no mercado, designa um modelo 

de negócio que é bastante comum para intermediários que prestam serviços em 

mercado de capitais. As discussões recentes e evidências de mercado têm 

demonstrado mesmo que, em outros países e sob outros contextos, a atuação 

dos intermediários é, muitas vezes, eminentemente de facilitation e se entende 

até que esta é a melhor forma de permitir a estes agentes que cumpram suas 

reais funções (a despeito dos riscos que um modelo exclusivamente baseado 

nessa premissa pode vir a gerar). 

2.2. Basicamente, o modelo de facilitation se baseia na premissa de que 

uma das principais funções do intermediário é a de prover o acesso de seus 

clientes ao mercado, reduzindo as eventuais ineficiências. Sua dinâmica é, no 

entanto, um pouco distinta da dinâmica do modelo clássico da intermediação 

em mercado de capitais. 

2.3. No modelo de intermediação mais típico, que corresponde à 

matriz conceitual adotada pela regulamentação brasileira e que, a bem da 

verdade, sempre foi coerente com a nossa estrutura de mercado, o 

intermediário recebe as ordens dos seus clientes e as repassa aos sistemas de 

negociação, onde elas serão executadas. Ocorre, porém, que não raro as ordens 

dos clientes podem apresentar características que dificultem a sua execução, em '\ 

especial em l'azão do tamanho dos lotes negociados ou a iliquidez de 

determinados ativos. Essas e.specificidades podem gerar não apenas demoras, 
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que possivelmente serão realizadas apenas fora dos preços de mercado. ·-.___../ 

2.4. Nesses casos, e de modo a melhor atender a seus clientes, os 

intermediários desenvolveram modelos diferenciados para a realização de 

operações - é o caso da facilit4tion. Em uma defmição ampla, a prática de 

facilitation (por vezes referida sob outros termos, também de uso genérico, 

como market making ou customer acommodation} corresponde a uma forma de 

atendimento das demandas dos clientes, inicialmente, a partir da carteira 

própria da instituição intermediária. Ao mesmo tempo em que "dá liquidez" 

para o cllente, o intermediário "descarrega» a exposição assumida por meio de 

uma operação de mercado. 1 

2.5. A despeito da escassez de análises mais rigorosas acerca dos 

modelos de negócio de intermediários de mercado de capitais, o conceito de 

facilitation tomou-se extremamente importante, nos últimos tempos, no debate 

acerca das medidas pós-crise. As conclusões a que se chegou na ocasião, em 

especial quando da implementação da famosa Volcker Rule e de medidas 

1 Nessa mesma linha, a Consulente define clitttt Jacilitation como a prestação de serviço 
•destinada para as operações de aquisição de valores mobiliários com o fim de auxiliar o 

mercado na melhoria de liquidez de ativos (...): Cf. "Regras de Conduta e Atuação da 
Corretora no Relacionamento com os Clientes e com as Bolsas de Valores e Bolsas de 

Mercadorias e Futuros", item 13, "Regras quanto à utilização da carteira própria". Vale remeter ')' 
aqui também à definição utilizada pela Securitícs & Fulut·es Commission de Hong I<ong: "10. 
Facilitation trading involves brokers and clients executing transactions on a principal-to· 

principal basis rather than on an agency basis." Cf. Statement of Disciplinary tktio11, Securities & 
Futures Omzmission, Hong Kong, Decembcr 1 S, 2015. Cf., ainda, para uma das raras descrições 
anteriores aos fatos aqui narrados, Larry Harris, Tradiug and Extl1auges: MarJut Microstruclltrt 

do Practitioners1 New York, Oxford Unlversity Press, 2003, p. 402. 
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similares, reforçam a legitimidade da prática e a presente exposição. Antes de se ~/ 
passar a essa discussão, porém, é importante fazer algumas distinções. 

Distinção entrefacilitation e internalização sistemática de ordens 

2.6. A primeira dessas distinções, extremamente relevante para a 

discussão do presente caso, diz respeito à relação entre facilitalion e a chamada 

internalização sistemática de ordens, prática vedada no Brasil e sujeita a regimes 

regulatórios mais ou menos restritivos em outros países. O terna foi objeto de 

discussão aprofundada, por provocação da CVM, quando da publicação do 

Edital de Audiência Pública SDM 06/07, que resultou na promulgação da já 

referida Instrução CVM n° 461/07. 

2.7. Uma boa definição da internalização sistemática de ordens é dada 

pelo relatório da mesma audiência pública (o Relatório de Análise SOM -

Processo n° RJ2003/11142), em que se esclarece que: 

"A intemalização sistemática é reconhecida pela Diretiva MIFID 

como um dos ambientes em que pode se dar a negociação de 

ações. Nesse sentido, os internaliza.dores sistemáticos concorrem 

com os demais ambientes em que essa negociação pode ocorrer, 

que são os mercados regulamentados e os sistemas multilaterais 

de negociação. Tradicionalmente, o regime normativo aplicável 

aos intermediários volta-se à imposição de regras de natureza 

ficluciália que devem reger sua relação com o cliente. A partir do 

momento em que esse intermediário passa a ser considerado 
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voLtada também para o funcionamento transparente e ordenado 

da negociação'? 

A internali1..ação é, assim, o desenvolvimento de sistemas de 

negociação, pelos próprios intermediários, em que eles operam diretamente 

com seus clientes ou em que os diferentes clientes podem operar entre si. 

Apesar de uma grande variação na terminologia aplicável, estes seriam os 

chamados dark pools.3 

2.9. Esse tipo de mecanismo nasce da centralidade de certos 

intermediários, que, por um lado, tornam-se provedores de liquidez em larga 

escala e, por outro, identificam nessa situação a possibilidade de criar um 

mecanismo próprio, capaz de não apenas atender às necessidades de seus 

clientes, mas também de atrair novos clientes. Esta prática é proibida no Brasil, 

por força do art. 59 da já referida [nstrução CVM n° 461/2007. De um modo 

geral, os motivos para tal estão relacionados a alguns potenciais efeitos 

perversos desses mecanismos. 

2.10. Nesse sentido, por exemplo, percebeu-se que a existência de dark 

pools tende a drenar a liquidez dos mercados organizados, onde 

2 Relatório de Análise SOM- Processo n° RJ2003/l1142, p. 12, nota 8. 

l A relaç-:lo entre os processos de intemalização e a criação de dark pools é bem explicada no ,~ 
documento "Tize impact of interttalisatiou ou lhe quality of displayed liquidity", editado pelo 

governo britànico como parte do "Foresigllt Project", "Tire Future of Computer Trading in 

Financiai Marketsu, em 30/0l/2012 (p. 4): "ltz an interna/isation dark poo11 dealers smd custo~tttl' 
orders to a da ri: pool tlrey llave established. The dealers tllen se/I access to that dark pool to traders wlzo 
can ear11 excess rents by interacting wit11 uninformed orders. ln tltis case the dealer earns tlte smaller 
accessfoe, blltfoces uo riskfrom inventozy exposzmt." 
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verdadeiramente se formam os preços dos ativos, tornando mais frágil o.........___,._/ 

processo de formação de preços naqueles mercados. Da mesma maneira, em 

especial em mercados fragmentados, os dark pools tendem a gerar uma maior 

opacidade acerca não apenas do processo de formação de preços, mas do 

funcionamento das estruturas de mercado como um todo. 

2.11. A prática de facilita.tion, ainda que uma atividade cotidiana dos 

intermediários, não se co11funde com a internalização sistemática. Isso porque 

as operações continuam a ser ordenadas pelos clientes para os intermediários e 

elas necessariamente se refletem em operações realizadas, por estes, em 

mercados organizados. No caso brasileiro isso se torna ainda mais evidente 

porque, por força do art. 59 da Instrução CVM n<> 461/2007, mesmo a operação 

entre o intermediário e o cliente deve ser levada ao sistema de negociação (ainda 

que como um negócio direto, como se verá). Não existe, assim, aquela 

"drenagem'' da liquidez do mercado. 

Distinção entrefacilitation e operações proprietárias 

2.12. Outra distinção importante é aquela entre facilitation e a 

realização de operações proprietárias (ou seja, operações de carteira própria) 

pelo intermediário, tema que esteve no centro das discussões acerca da 

implementação da Volcker Rui e e de regras congêneres. As operações de carteira 

própria são aquelas realizadas em razão dos interesses diretos de investimento 

da instituição financeira. Tais operações têm sido restringidas por regras como 

a Volcker Rute em razão do tipo de conflito que elas acabam criando com a 

atuação em prol do interesse de clientes e do tipo de riscos que elas podem gerar, 

em especial, para instituições que recebem depósitos. 
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2.13. Pois bem, durante o período de implementação da Volcker Rule, 

se identificou que há casos em que a realização de tais operações pode se mostrar 

legítima - casos em que não se está verdadeiramente falando em proprietary 

trading. Assim, e em uma necessária simplificação (porque as discussões foram, 

na ocasião, exaustivas), se criaram exceções para atividades de underwriting, de 

market making e para a realização de operações para fins de hedge, desde que 

comprovado que não se estaria, com isso, realizando aquelas operações de 

carteira própria que a norma queria evitar. Aí se encontram também as 

atividades típicas de facilitation. 

2.14. Ante o regime que se autorizou para tais operações, porém, e ante 

as possibilidades de "arbitragem regulatória" que se poderia assim criar, se 

definiu também, na maior parte dos sistemas, que a facilitation deve ser 

acompanhada da implementação de mecanismos de acompanhamento e de 

controle capazes de (i) permitir a sua identificação e (ii) proteger as contrapanes 

(e a própria estrutura de mercado) contra os eventuais abusos. A adoção de tais 

mecanismos mostrou-se tão imponante que ela é, hoje, uma verdadeira pré

condição para a implementação desse modelo de negócio não apenas em 

regimes que criam restrições operacionais como as da Volcker Rule. 

2.15. O reconhecimento da legitimidade desse tipo de operação 

também reside em posições recenteme1ue adotadas pela própria CVM. Em 

especial se está referindo, aqui, o processo pelo qual se refo1·mou o art. 48 da 

Instrução CVM n° 4001 de 29 de dezembro de 2003. O referido dispositivo fora 

objeto de uma primeira alteração por meio da Instrução CVM no 482, de 5 de 

abril de 2010, que restringiu, de forma posteriormente considerada excessiva, a 
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realização de operações com valores mobiliários não apenas pelas instituiçf>cs .......__/ 

diretamente envolvidas em uma distribuição, mas lambém por sociedades a elas 

ligadas. 

2.16. Ante a alteração de 20 I O, agentes de mercado se mobilizaram 

postulando uma nova reforma, que flexibilizasse aquelas restrições em caso de 

necessidade legítima de realização de certas operações. Uma das modalidades 

permitidas a partir da Instrução CVM n° 533, de 24 de abril de 2013, foi o então 

denominado clientfacilitatiou, constante da alínea "h" do inciso II do art. 48 da 

Instrução CVM no 400/2003. Lá se permitiu expressamente a "aquisição de 

valores mobiliários solicitada por clientes com o fim de prover Jiquidez, bem 

como a alienação dos valores mobiliários assim adquiridos". 

2.17. Ante todas essas considerações, fica evidenciada a natureza da 

prática de farilitation, que se pode resumir como (i) uma decorrência natural da 

atividade do inlermediário, (ii) distinta da internalização sistemática de ordens 

e (iii) distinta da realização de operações de carteira própria, ou seja, de 

operações proprietárias. 

2.18. Fora tais constatações, relacionadas ao debate regulatório 

recente, a legitimidade do modelo de facilitation é destacada, ainda, por algumas 

considerações de ordem prática. Como se sabe, um dos principais debates hoje, 

no mercado brasileiro, diz respeito à liquidez do mercado para ordens com 

perfis diferenciados e da vulnerabilidade que tal sit\lação cria para os clientes. 

2.19. Com efeito, não existe, no mercado brasileiro, um block tradfng 

facility, ou seja, uma estrutura que permita lidar, de forma adequada, com 
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grandes lotes - o qlle, no modelo norte-americano, se resolveu em larga medida''---/ 

por intermédio da criação de dark pools. A baixa liquidez do nosso mercado não 

se manifesta, porém, apenas em grandes lotes, mas mesrn.o na negociação de 

lotes menos característicos ou na tentativa de negociação em determinados 

momentos. Afacilítation é, nesse sentido, uma alternativa para se lidar com tais 

ineficiências sem que se fuja à regulamentação e sem retirar do mercado a sua 

liquidez. 

2.20. Ante essa constatação, torna-se necessário explorar brevemente 

o modelo operacional de facilitation desenvolvido pela XP1 para então 

confrontá-lo com os dispositivos da regulamentação que estão, direta ou 

indiretamente, envolvidos com o debate em tomo dafacilitation. É o que se fará 

na próxima seção e na seguinte. 

3. 0 MODELO DE FACILITATIONDA XP 

3.1. A descrição do modelo operacional adotado pela XP tomará por 

base as descrições apresentadas pela Consulente em mais de uma ocasião, assim 

como o descrito no documento denominado "Manual de Procedimentos -

Facilitation". Como se descreveu1 o referido modelo se destina a melhorar as 

condições de liquidez para as ordens emitidas pelos clientes para operar em 

determinados mercados (em especial no mercado futuros de mini contratos 

futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial [WDO l e no de mini 
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contratos futuros de Índice Bovcspa [WJN], garantindo sempre o best execution .........__/ 

para as ofertas:' 

3.2. Em resumo, o modelo defacilitation da XP funciona da seguinte 

maneira: o cliente envia uma ordem para o sistema da corretora, que 

automaticamente verifica (i) se tal ordem (que ainda não foi inserida no sistema 

de negociação da BM&FBOVESPA) está dentro dos parâmetros de risco da 

Consulente e (ii) se o ativo se encontra dentro do rol dos ativos atendidos pela 

facilitation. Em caso positivo, a ordem entra no procedimento de facilitation, e 

a operação é realizada como negócio direto, como adiante se descreverá, tendo 

como contraparte uma pessoa vinculada à corretora. 

3.3. Para a realização desse processo o algoritmo não identifica os 

clientes beneficiados, os investidores com ofertas pendentes no livro, nem as 

corretoras a estes últimos vinculadas. O sistema foi propositalmente 

desenvolvido para atuar "cego,, e, dessa forma, evitar qualquer priorização, 

direcionamento ou preterimento na sua atuação. Adicionalmente, o algoritmo 

é programado para jamais executar ordens em preço inferior àquele inserido 

pelo cliente. Ou seja, o algoritmo pode executar a ordem apenas em melhores 

condições para o cliente, nunca piorando seu preço. 

Mecanismos de controle desenvolvidos pela XP 

~ Isso porque, com o tempo, a XP apurou que, embora estes mercados sejam aparentemente 

líquidos, muitas vezes essa liquidez era aparente, sendo relacionada a estratégias com 
algoritmos. Em outros casos. as características das ordens podem dificultar a sua eficiente 
execução. Esta seria, em linhas gerais, a demanda para o desenvolvimento do produto. 

10 
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3.4. A fim de assegurar o correto funcionamento do modelo 

faci/itation, a XP adota uma série de medidas de supervisão e de monitoramento 

das negociações com origem nesse mecanismo. 

3.5. Assim, na linha do descrito pela XP e como já se antecipou acima, 

o algoritmo da XP respeita regras pré-estabelecidas no manual de facilitatiotl e 

é parametrizado para atuar acego,, de forma a evitar práticas abusivas. Os 

parâmetros do algoritmo são determinados através de estudos realizados nas 

bases históricas, a fim de identificar o melhor ponto execução para garantir o 

best execution, sem expor a Consulente a um risco expressivo. Qualquer 

modificação na estratégia do algoritmo é avaliada e validada conforme regras 

pré-estabelecidas. 

3.6. Para além da parametrização do algoritmo, a XP desenvolveu 

mecanismos de controle específicos para o pós-trading - os sistemas da 

corretora geram relatórios diários com base nas informações de execução de 

ordens de Jacili.tatiota, sendo tais relatórios analisados por uma equipe específica. 

Ainda conforme fomos informados, os controles estabelecidos pela XP 

verificam a latência de ordens, divergência de preços de execução, cancelamento 

de ofertas e a posição da Consulente. Por esse controle é possível assegurar que 

as ordens foram executadas nas condições determinadas pelo cliente ou em 

melhores condições. 

3.7. Por fim, o sistema da XP mantém a trilha de auditoria das ordens 

colocadas com o valor, quantidade, ativo e horário de inserção do comando pelo 

cliente, bem como a interferência da facilitation. Tais registros destinam-se a 

garantir que as ordens não sejam alteradas. 

11 
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Uma síntese 

3.8. Ante o exposto, o que se deve destacar como caracterizador do 

modelo de fadlitation adotado pela XP? Primeiro, que se trata de um modelo 

automaticamente implantado para mercados em que, a despeito da aparetlte 

liquidez, se identificaram dificuldades para a eficiente execução de ordens - o 

modelo desenvolvido pela Consulente é parametrizado para garantir ao cliente 

o best execution da ordem, red\Izindo o risco de volatilidade a que este estaria 

exposto. Segundo, que essa sistemática se aplica, naqueles mercados, com base 

em critérios objetivos, ou seja, as ordens são avaliadas previamente pelo 

algoritmo e, apenas em caso de cabimento, se adota o mecanismo de facilítation. 

O algoritmo executa a operação sem identificar os clientes que atuam na 

contraparte da operação. Terceiro, que as ofertas não são, assim, subtraídas ao 

mercado, mas "quebradas", submetendo~se uma apregoação direta e uma 

operação em que a corretora (ou pessoa vinculada) figura como contraparte). 

Quarto que, em consonância com as práticas globais, o negócio defacilitation é 

sujeito a um monitoramento diferenciado, seja merame11te em razão das contas 

utilizadas, seja em razão dos controles estabelecidos pelo intermediário. 

3.9. No que tange ao modelo de controle adotado, identificou-se que 

o mesmo tem por objetivo assegurar: (i) que as ofertas dos clientes foram 

executadas nas mesmas condições ou melhores do que aquelas apregoadas; (ii} 

que não existe o privilégio dos interesses das ordens de pessoas vinculadas em 

detrimento dos interesses dos clientes; (ili) execução de ordem do cliente com 

independência; (iv) a ausência de criação de condições artificiais de demanda 
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o horário de envio da oferta pelo cliente e sua execução. 

3.1 O. Sobre best executwnJ a Consulente apresentou dados estatísticos 

que demonstram que a atuação dafacilitatíon,no modelo desenvolvido pela XP, 

trouxe beneficio econômico aos clientes atendidos. Tal beneficio ou usaving", 

em sendo efetivamente apurado, reforça a legitimidade do procedimento 

adotado. 

3.1 L Feitas estas considerações, cumpre passar à análise da 

regulamentação em vigor. 

4. A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR 

4.1. A presente seção destina-se a explorar a possibilidade de 

implementação de modelos de intermediação estruturados sob a forma de 

facilitation no Brasil, tendo em vista as características da regulamentação em 

vigor. Em especial, faremos referência a determinados dispositivos da Instrução 

CVM n° 505/2011 e da Instrução CVM no 461/2007. 

4.2. Tal análise se impõe, antes de mais nada, em razão de algumas 

peculiaridades do modelo local de intermediação. No Brasil, historicamente, 

inexiste a realização de operações fora de sistemas organizados} o que levou à 

estruturação de um modelo integralmente baseado no recebimento de ordens e 

no seu subsequente encaminhamento, sob a forma de ofertas, para os sistemas 

em que se fecharão as operações. Como se verá, tal modelo não se contrapõe à 
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lógica dafacilitation. No entanto1 como esta nasce de uma dinâmica de merc~o-/ 
distinta, a discussão que se apresentará na sequência é essencial. 

O modelo defacilit4tion não afronta a Instrução CVM no 461/2007 

4.3. Aqui, embora o diploma mais importante a se considerar seja a 

Instrução CVM n° 505/2011, vale iniciar por algumas considerações acerca da 

Instrução CVM n° 461/2007. Isso porque este último normativo, como se viu, 

limita as possibilidades de internalização de ordens pelo intermediário. 

4.4. Com efeito, dispõe o art. 59 da Instrução CVM n° 461 / 2007, que, 

observadas algumas exceções expressamente contidas no dispositivo e que nada 

têm a ver com o tema que aqui se discute, "é vedada a negociação1 fora de 

mercado organizado1 de valores mobiliários nele admitidos". Como já se viu, 

este artigo ê visto como impeditivo da internalização de ordens. No entanto, 

um dos traços essenciais do modelo de Jacilitation reside justamente na 

possibilidade de o intermediário, ao receber uma ordem de um cliente, fechar a 

operação diretamente contra a sua ca.rteira própria. Haveria aí alguma 

contradição? 

4.5. Como se pode ver do descrito pela XP, há algumas significativas 

diferenças entre o modelo de facilitation aqui adotado e a internalização 

sistemática de ordens. Isso porque, no modelo da Consulente, as ordens que 

iriam a pregão não são desviadas para um sistema interno de negociação da 

Consulente ou para um mecanismo de negociação mantido na sua mesa de 

operações - por força do próprio art. 59 acima citado, assim como das regras da 
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BM&FBOVESPA, não há outra forma de aquisição de ativos listados senão por 

meio da negociação no correspondente mercado organizado. 

4.6. Assim, quando a corretora recebe a ordem do diente, além de 

tomar as providências de registro, ela leva, aos sistemas da Bolsa, um nnegócio 

direto" (ou simplesmente um "direto"). O negócio direto é a operação realizada 

quando, por qualquer motivo, a corretora recebe, ao mesmo tempo e de 

distintos clientes, ordens de compra e de venda de um determinado ativo que 

seriam capazes, por si, de gerar uma operação. Nesses casos, e por uma questão 

de lógica, a corretora não é obrigada a levar a mercado uma oferta de compra e 

uma oferta de venda. Ela leva a mercado a operação já pronta (o negócio direto), 

que será submetida a um procedimento de validação (basicamente a um leilão). 

Se, neste procedimento, houver alguma interferência (ou seja, se o preço 

praticado estiver "fora de mercado" a ponto de atrair uma contraparte em 

qualquer das pontas}, o negócio direto se desfaz e a operação será fechada contra 

o melhor preço oferecido. 

4.7. Esta é uma prática típica dos mercados de bolsa, existente desde 

os tempos do pregão de viva voz e destinada a evitar a irracionalidade que seria 

o encaminhamento de duas ordens ao sistema de negociação sob tais condições. 

No atual Regulamento de Operações do Segmento BOVESPA, a matéria é 

objeto do item 13.3 sob a rubrica "apregoação direta". O item 13.3.1 define esta 

forma de apregoação da seguinte maneira: "Denomina-se apregoação direta 

aquela na qual uma mesma Sociedade Corretora se propõe a comprar e a vender 

um mesmo Ativo para comitentes diversos" (e aqui ela não necessariamente 

figura como contraparte, vale frisar). Os correspo1tdentes procedimentos são 
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explorados na sequência. 

definição, trazendo menos detalhes quanto à dinâmica operacional. 

4.8. Como se vê da descrição do modelo efetuada pela Consulente e 

sintetizada na seção 3, a operação realizada entre cliente e corretora é 

caracterizada como um negócio direto. Assim, não apenas não se retira, do 

processo de formação de preços, uma oferta, como também se acabam criando, 

no lugar de uma {que seria a oferta do cliente "contra" o mercado), várias 

operações (uma decorrente de uma apregoação direta e as demais em nome da 

corretora, para " descarregar• a exposição assumida). É por este motivo que seria 

equivocado associar o modelo de facilitation. à prática, essa sim vedada, de 

internalização sistemática. 

O modelo defacilitation não afronta a Instrução CVM n° 505/2011 

4.9. Uma vez afastadas as questões relacionadas à Instrução CVM n° 

461/2007, cumpre explorar a incidência dos dispositivos da Instrução CVM no 

505/2011. E aqui chamam a atenção, em especial, o parágrafo único do art. 12 

("Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu 

recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua 

execução"), o art. 19 ("O intermediário deve executar as ordens nas condições 

indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas melhores condições que o 

mercado permita") e o art. 20, em mais de um ponto. 

4.1 O. De acordo com este último dispositivo, as "regras, procedimentos 

e controles internos" do intermediário devem tratar da "forma e critérios para 
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atendimento das ordens recebidas" (art. 20, § 1 o, VIII). Os parágrafos 2u e 3o d~/ 
mesmo artigo dispõem que: 

4.11. 

"§ 2° Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para a 

execução deve ser determinada pelo critério cronológico. 

§ 3° Em caso de ordens concorrentes dadas simultaneamente por 

clientes que não sejam pessoas vinculadas e por pessoas 

vinculadas ao intermediário, ordens de clientes que não sejam 

pessoas vinculadas ao intermediário devem ter prioridade". 

Em que medida a adoção de um modelo de facilitation não 

afrontaria o contido nessas regras? Entendemos que a adequada compreensão 

dessa dinâmica envolve, antes de qualquer outra coisa, algumas diferenciações. 

Isso porque, de um modo geral, tais dispositivos destinam-se a assegurar um 

tratamento equitativo para os clientes do intermediário, tendo em vista, em 

especial, dois aspectos: (i) que os interesses do intermediário (incorporados em 

sua carteira própria) não podem se sobrepor aos interesses dos clientes (o que 

evita, dentre outras práticas, o Jront ru1ming); e (ii) que, uma vez que os sistemas 

de negociação podem não ter a capacidade de atender a todas as demandas dos 

clientes, estes não serão privilegiados a partir de critérios arbitrários. 

4.12. Inicialmente, cumpre explorar a questão da possibilidade de 

concorrência entre a ordem, devidamente registrada, emitida pelo cliente que 

se beneficiará do mecanismo de facilitation e aquele que terá suas ordens 

carreadas diretamente ao sistema de negociação. Se aquele primeiro se beneficia 
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do fechamento de um negócio direto com a corretora, isso representa uma 

subversão das regras sobre concorrência entre ordens? 

4.13. Aqui é importante retomar, antes de qualquer outra coisa, o 

esclarecimento acima trazido: as regras acerca de concorrência de ordens estão 

diretamente relacionadas ao fato de que os sistemas de negociação podem não 

ter a capacidade de atender, nas melhores condições, a todas as ofertas de 

compra e venda apresentadas em um determinado momento. Daí porque se 

impõe a criação de um regime racional para lidar com a concorrência entre 

ordens. De outra maneira, os intermediários poderiam atribuir os 

"fechamentos" apenas a ordens selecionadas, em detrimento às ordens de outros 

clientes. O fato é que, como se viu, no caso do modelo apresentado pela XP, tal 

questão não chega nem mesmo a se apresentar. 

4.14. Isso porque, de acordo com tal modelo, as ordens recebidas que, 

com base em determinados critérios objetivos, sejam passíveis de cumprimento 

por meio do mecanismo defacilitation e atendam aos requisitos para tal, gerarão 

operação contra a carteira própria da corretora (ou de outra pessoa jurídica a 

ela vinculada, o que é indiferente para esses fins). Não existe aqui outra 

limitação que não seja a dada por aqueles critérios pré-definidos - uma vez 

superada essa etapa, será apresentado à bolsa um negócio direto (que, estando 

usualmente adequada ao padrão de mercado, tende a prevalecer). As ordens que 

não atendam àqueles critérios serão encaminhadas ao sistema de negociação. 

Inexiste, assim, verdadeira concorrência entre as ordens {que não tentarão 

"ocupar o mesmo espaço" no sistema de negociação) e, consequentemente, 

inexiste um beneficiamento que seja vedado (porque efetuado em prejuízo de 

uma das partes). 
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4.15. No entanto} como se pode ver no modelo descrito pela XP; 

imediatamente na sequência se submeterá, ao sistema de negociação} uma ou 

mais novas ofertas, em nome da corretora (que precisa "zerar'' sua exposição, 

uma vez que não está operando carteira própria, mas meramente assumindo 

uma exposição como prestadora de serviços para um cliente). 

4.16. Esta ordem será, necessariamente, uma ordem de "pessoa 

vinculada" para os fins do parágrafo 3° do art. 20 da Instrução CVM no 

505/2011. Neste sentido, ela nunca poderá concorrer com as ordens emitidas 

por clientes que não sejam pessoas vinculadas. Neste ponto, as regras 

estabelecidas pela corretora são suficientemente claras e, se seguidas à risca, 

impedem este tipo de conflito. Assim} o item 6 (uRegras quanto à Distribuição 

dos Negócios") do documento denominado "Regras de Conduta e Atuação da 

Corretora no Relacionamento com os Clientes e com as Bolsas de Valores e 

Bolsas de Mercadorias e Futuros" (que é aquele documento referido no art. 20 

da Instrução CVM n° 505/2011) dispõe que: 

"A distribuição é o ato pelo qual a XP Investimentos atribuirá a 

seus clientes, no todo ou em parte, as operações por ela realizadas, 

nos diversos mercados. 

A XP Investimentos orientará a distribuição dos negócios 

realizados nas Bolsas por tipo de mercado, valor mobiliário e por 

lote padrão/fracionário. 

19 

i 

f i 
/ 



.. ...... .. ! i . ......... . . ... . 

YAZBE 
F=='ts.~O -U._ r f 
B$11.4. &J!JR. 

Na distribuição dos negócios realizados, para o atendimento d~/ 
ordens recebidas serão obedecidos os seguintes critérios: 

a) somente as ordens que sejam passíveis de execução no 

momento da efetivação de um negócio concorrerão em sua 

distribuição; 

b) as ordens de pessoas não vinculadas à Corretora terão 

prioridade em relação às ordens de pessoas a ela vinculadas; 

c} as ordens administradas, de financiamento, monitoradas e 

casadas não concorrem entre si nem com as demais, pois os 

negócios foram realizados exclusivamente para atendê-las. 

d) observados os critérios mencionados nos itens anteriores, a 

numeração cronológica de recebimento da ordem determinará a 

prioridade para o atendimento de ordem emitida por conta de 

Cliente da mesma categoria, exceto a ordem monitorada, na qual 

o Cliente determina em tempo real a sua execução·. 

4.17. Mesmo as ordens emitidas pela carteira própria em razão da 

assunção de exposição na atividade de facilitation devem submeter-se a essas 

regras. Assim, como, nesses casos, se está tratando de operações de titularidade 

de pessoa vinculada, essas ordens submetem-se àquela prioridade reconhecida 

às ordens das pessoas não vinculadas. Não há, também aqui (e sempre conforme 

o modelo descrito pela XP), concorrência ou beneficiamento indevido da 

carteira própria. 
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Uma questão incidental acerca do conceito de concorrência 

4.18. Um outro ponto relacionado à discussão sobre concorrência 

entre ordens diz respeito a uma interpretação que nos pareceu equivocada e que 

foi trazida à baila em uma das discussões com a Consulente: de acordo com os 

interlocutores, uma das críticas que se poderia fazer ao modelo de Jacilitation é 

a de que, ao se permitir o fechamento de determinadas operações daquela 

maneira, se estaria operando em detrimento de outros clientes que, 

eventualmente, tivessem ofertas em sentido contrário (e portanto passíveis de 

fechamento contra aquelas ordens beneficiadas), no mercado. 

4.19. Trata-se, porém, de uma leitura equivocada dos princípios que 

regem a matéria. Como se descreveu, as regras sobre concorrência entre ordens 

se aplicam a ordens de mesma natureza1 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. 

4.20. 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. 

Uma síntese da questão da concorrência entre ordens 
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4.21. Em suma, quando se está lidando com as regras relacionadas''à--/ 

concorrencia entre ordens, cumpre considerar tanto questões de ordem formal 

quanto de ordem material. 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. 

4.22. Já desde um ponto de vista mais material, inexiste 

descumprimento às regras acima referidas porque, em nenhum caso (ou seja, 

nem no fechamento de uma das "pernas" nem no da outra), existe redução da 

liquidez disponível no mercado. O fechamento de uma operação pelo cliente 

beneficiado pelo regime de facilitation não afeta, de nenhuma maneira, a 

possibilidade de fechamento de operações por outros clientes, por inexistir 

concorrência. E a oferta colocada em beneficio da carteira própria da corretora 

(ou de outra pessoa a ela vinculada) não pode concorrer com as ofertas oriundas 

de ordens emitidas por clientes que não sejam pessoas vinculadas. 

4.23. Por fim, entendemos que o estabelecimento de critérios objetivos 

para a prática defacilitation e, sobretudo, os mecanismos de monitoramento e 

controle descritos são um importante complemento a tal regime, ajudando a 

evitar abusos e a criar rastreabilidade de qualquer ocorrência e outorgando, 

assim, maior higidez ao modelo. 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. Ante todo o acima exposto, é possível apresentar, em resposta ao 

questionamento trazido pela Consulente, as seguintes considerações: 

(a) 

(b) 

(c) 

o regime desenvolvido pela XP para a implementação de um 

modelo de facilitation não se confunde com a internalização 

sistemática de ordens, vedada pela regulamentação em vigor, 

uma vez que as operações são sempre submetidas ao sistema de 

negociação competente e, portanto, aos correspondentes 

mecanismos de formação de preços. Não há que se falar, assim, 

em descumprimento do disposto na Instrução CVM no 

461/2007; 

da mesma maneira, como as duas operações realizadas a cada caso 

são coerentes com o regime estabelecido pela CVM e pelas regras 

da Bolsa {seja via negócio direto, seja via sistema de preferências), 

a probabilidade de fechamento de operações por outros clientes, 

que não sejam beneficiados pelo modelo de facilitation e que não 

sejam, também, pessoas vinculadas, não é afetada. Não há, neste 

sentido, que se falar também em descumprimento da Instrução 

CVM no 505/2011; 

além disso, ao permitir o fechamento de operações mesmo 

quando a sua submissão pura e simples ao sistema de negociação 

geraria resultados ineficientes para os clientes, em razão das 
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(d) 

limitações da estrutura de mercado, o modelo de facilitation se 

encontra em consonância com a regra de best execution 

estabelecida pelo art. 19 da fnstrução CVM n° 505/2011. Trata

se, assim, de um mecanismo adequado para o melhor 

atendimento das necessidades dos clientes; e, por fim, 

uma vez que, em todos os casos, os negócios são submetidos ao 

sistema de negociação, seja por meio de apregoação direta, seja 

por meio de oferta de titularidade de pessoa vinculada, não se 

vislumbra, da adoção do modelo, efeito sobre a estrutura de 

mercado. 

5.2. Concluímos, assim, pela adequação do modelo de facilitation da 

Consulente à regulamentação em vigor e pela sua coerência com as finalidades 

de tal regulamentação e com as reais finalidades da própria atividade de 

intermediação em mercado de capitais. 

São Paulo, 11 de abril de 2016 

. 
(t'(\ (·) 
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PARECER TÉCNICO 

1. Objeto 

1.1 . A Cedro Technologies com sede no endereço Avenida João Naves de 

Ávila, 262, Centro - Uberlândia-MG e registrada sob o CNPJ de nümero 

03.608.175/0001 -74, recebeu a consulta formal da XP Investimentos para que fosse 

verificada a atuação da conta Facilitation da XP Investimentos, no dia 31.08.2016. A 

requisição tem por objetivo seja apurado se, no milissegundo em que a Facilitation 

atuou, existia algum cliente da XP Investimentos no lado oposto do book da 

BM&FBovespa que teria sua oferta atendida pelo mercado caso a Facilitation não 

tivesse atuado. 

1.2. Para análise, a XP Investimentos disponibilizou a imagem anexa (doc. 

01) que corresponde à '7abela 31 - Livro de ofertas de WDOV16 no pregão de 

31.08.2016 às 11h49m21s847ms, no momento da atuação da Carteira Própria'', 

constante da folha 73 do Parecer da Superintendência de Acompanhamento de 

Mercado n° 144/2015, que embasa o Termo de Acusação do Processo 

Administrativo BSM n° 012-2016. 

1.4. Adicionalmente o presente material destina-se a apresentar as 

diferenças de visualização das ofertas constantes do book oferta da BM&FBovespa 

dentro de um segundo e/ou milissegundo. 

2. Pressupostos 

2.1 . Para fins do presente parecer, considera-se: 

• Conta Facilitation XP Investimentos: conta n° , registrada perante à 

BM&FBovespa como "carteira própria" da XP Investimentos, a seguir 

denominada "Facilitation". 

• Book de Ofertas: livro onde são inseridas cronologicamente as ofertas dos 

investidores recebidas pela BM&FBovespa, a seguir denominado uBook". 

• Clientes da XP Investimentos: investidores com ordens pendentes no Book 

identificados pela corretora XP Investimentos, n° 3, a seguir denominados 

"Clientes" . 

~ 
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Preterimento: situações em que reste comprovado que um Cli~ não 

teve sua ordem atendida em razão da atuação da Facilitation . 

• Algoritmo Facilitation: é o sistema tecnológico que determina os momentos de 

atuação, ou não, da conta Facilitation, com base nas regras matemáticas 

contidas no seu código fonte, a seguir denominado "Algoritmo". 

• Para a análise aqui descrita, foi identificada uma diferença de sincronia de 20 

milissegundos entre os relógios da BM&FBovespa e XP Investimentos. Logo, 

para que todos os tempos fossem expressados de acordo com o relógio da 

BM&FBovespa, foi realizada uma correção de 20 milissegundos em alguns 

tempos internos. 

3. Análise 

3.1. A análise seguirá 2 tópicos a seguir descritos: (i) Considerações iniciais 

quanto a) tempo para transferência de mensagens de ofertas da BM&FBovespa 

para a XP e montagem do Book de Ofertas pelo software de algoritmos da XP; b) 

tempo gasto pelo algoritmo da XP para identificação de oportunidade para facilitar 

ou melhorar negócios para ofertas agressoras; c) Tempo necessário para envio de 

registro do negócio da Facilitation para a BM&FBovespa; e (i i) A atuação da 

Facilitation no dia 31/08/2016. 

(i) Considerações iniciais 

a) Tempo para transferência de mensagens de ofertas da BM&FBovespa 
para a XP e montagem do livro de ofertas pelo software de algoritmos da 
XP. 

3.2. Para formação e visualização do Book na XP Investimentos, bem como 

nos demais participantes, a BM&FBovespa transmite as mensagens com os 

recebimentos das ofertas para o mercado. Ou seja, esses dados são "produzidos" 

na BM&FBovespa e transferidos para os participantes. 

3.3. As mensagens de negócios, de novas ofertas ou de cancelamento de 

ofertas são transmitidas pela BM&FBovespa utilizando-se do protocolo Fix. Nesse 

modelo, cabe a quem está recebendo as mensagens, no caso a XP, "construir" o 
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individuais envi~pela 

3.4. Entre o recebimento das mensagens UMDF 5.0 (Fast Fix) e seu 

respectivo processamento para a formação do livro de ofertas apurou-se existir um 

intervalo de tempo de aproximadamente de 123 milissegundos. 

b) Tempo gasto pelo algoritmo da XP para identificação de oportunidade 
para facilitar ou melhorar negócios para ofertas agressoras. 

3.5. Pelo que foi avaliado, constatou-se que a Facilitation é programada da 

seguinte forma: sempre que uma oferta é recebida pela XP Investimentos, o 

Algoritmo verifica as condições do cliente e do mercado para decidir se deve ou não 

atuar na facilitação do negócio. 

3.6. Esse processamento também necessita de alguns milissegundos para 

ser realizado. Para este caso, 2 milissegundos para receber a ordem do cliente e 

iniciar o direto à BM&FBovespa. 

c) Tempo necessário para envio de registro do negócio da Facilitation para 
a Bolsa. 

3.8. Da mesma forma que é necessária uma certa quantidade de tempo 

para a transferência das ofertas da BM&FBovespa para o participante, para este 

caso, foram apurados cerca de 49 milissegundos para transferir o registro de um 

negócio da Faci litation para a BM&FBovespa e receber sua respectiva resposta de 

negócio registrado. 

(ii) A atuação da Facilitation no dia 31/08/2016 

3.9. Na presente análise, verificou-se que, no log que identifica a atuação 

da conta F acilitation XP, tem como registro o horário 11 h49m21 s 796ms. Esse 

horário se baseia no "Tag 52", chamado de "Sending Time", do protocolo de troca de 

mensagens, conforme documento "Fix Fast Message Reference", version 1.6.7, da 

BM&FBovespa (Doc. 02). 

847 
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A figura abaixo ilustra o "tempo" de cada uma das etapas~ .. e "c" 

previstas nas "Considerações Iniciais" para a ordem de compra/venda de 30 

contratos no dia 31.08.2016, entre o tempo 11h49m21s687ms- constante do log do 

facilitation e o tempo 11h49m21s847ms constante da "Tabela 31- Livro de ofertas 

de WDOV16 no pregão de 31.08.2016 às 11h49m21s847ms, no momento da 

atuação da Carteira Própria": 

Horário do book na Bolsa 
utilizado pelo algoritmo: 

11h49m21s 687ms* 

Horário do book no 
momento que o registro 
do Direto chegou à bolsa: 

11h49m21s847ms* 

1------ 160 ms 1 
I I 

i I 

1 -Tempo para transferência 3 · Tempo para 
de mensagens de MarketData algoritmo identificar 

da Bolsa para a XP oportunidade 

2 -Tempo para 4 ·Tempo para envio do 

• 

montagem do Book na registro do Direto da XP para 
XP a Bolsa 

# Tog 52, 5ending Time- Fix Fase Messoge Reference, version 1.6.7 

3.11 . Como se vê, existe uma diferença temporal de 160 milissegundos entre 

o momento que o Algoritmo "olha" o book de oferta e decide pela atuação e o 

momento que a BM&FBovespa identifica o registro do direto. 

3.12. Nesses 160 milissegundos foram transmitidas 111 mensagens 

conforme demonstram os anexos (Doc. 03). 

3.14. Pela informação constante da "Tabela 31 - Livro de ofertas de 

WDOV16 no pregão de 31.08.2016 às 11h49m21s847ms, no momento da ataação 

da Carteira Própria", existiriam 7 clientes da XP Investimentos com ordens 

pendentes no book de Ofertas que, se a conta Facilitation não tivesse atuado, teriam 

sua ordem atendida. Essa informação não se afigura correta. 

3.15. Na realidade, o Algoritmo tomou a decisão de atuar como facilitador no 

momento 11 h49m21 s796ms o qual se referia ao book do momento 
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mesmo preço, no outro lado do book de ofertas. 
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Investimentos no 

3.16. Para melhor visualização, segue abaixo o Book de Ofertas que o 
Algoritmo visualizou no momento da tomada de decisão: 

Book Reconstruction as of 08/31/2016 11:49:21.687 

Ofertas de Compra Ofertas de venda 

Time 
Entering leaves 

Price Price 
leaves Entering 

Time 
Firm Quantity Quantity Firm 

11:32:10  3 3262 3262,5 1  11:49:22 

11:32:40  8 3262 3262,5 1  11:49:22 

11:32:44  10 3262 3262,5 1  11:49:22 

11:32:44  5 3262 3262,5 1  11:49:22 

11:32:44  1 3262 3262,5 1  11:49:22 

11:33:00  1 3262 3262,5 1  11:49:22 

11:33:08  69 3262 3263 2  11:49:22 

11:34:05 3 2 3262 3263 5  11:49:22 

11:36:32 3 4 3262 3263 1  11:49:22 

11:37:10 3 1 3262 3263 1  11:49:22 

11:38:52  5 3262 3263 10  11:49:22 

11:40:06  1 3262 3263 1  11:49:22 

11:41:04 3 1 3262 3263 1  11:49:22 

11:44:57 3 10 3262 3263 1  11:49:22 

11:47:59  2 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:00 3 1 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:37  10 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:49 3 1 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:55  1 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:55  1 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:56  1 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:56  1 3262 3263 1  11:49:22 

11:48:56  1 3262 3263 4  11:49:22 

11:48:56  1 3262 3263 4  11:49:22 

11:48:56  1 3262 3263 3  11:49:22 

11:48:56  1 3262 3263 5  11:49:22 

11:49:06  1 3262 3263 8  11:49:22 

11:49:10 3 4 3262 3263 8  11:49:22 

11:49:15  16 3262 3263 8  11:49:22 

11:49:15  16 3262 3263,5 1  11:49:16 

11:49:15  1 3262 3263,5 1  11:49:16 

11:49:21 3 1 3262 3263,5 1  11:49:16 

11:49:22  7 3262 3263,5 1  11:49:16 

11:49:22  1 3262 3263,5 5  11:49:16 
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11:49:22  8 3262 1 3263,5 1  11:49:16 

Fonte: BM&FBovespa 

4. Conclusões 

4.1. Ante o exposto, conclui-se que: 

(i) Para os ativos muito líquidos (como é o caso do WDOV16), em um mesmo 

milissegundo, pode haver uma diferença substancial entre a configuração 

do Book visualizada pela BM&FBovespa e pelos demais participantes. 

Isso se dá em razão dos "gaps" de tempo na transmissão das 

informações; 

(ii) O Book visualizado pela BM&FBovespa, em relação aos demais 

participantes, representa sempre uma imagem futura vez que os 

participantes recebem as mensagens da BM&FBovespa alguns 

milissegundos depois; 

(iii) Especificamente com relação à atuação da Faci/itation XP Investimentos 

com ativos WDOV16, no dia 31/08/2016, não identificamos a presença de 

Clientes no outro lado do Book que teriam sua oferta atendida caso 

Algoritmo Facilitation não tivesse atuado; 

(iv) No Período de Análise (31/08/2016), para o Ativo observado (WDOV16), 

não identificamos a situação de Preterimento descrita na "Tabela 31 -

Livro de ofertas de WDOV16 no pregão de 31.08.2016 às 

11h49m21s847ms, no momento da atuação da Carteira Própria", vez que 

o Book que norteou a atuação da Facilitation XP Investimentos (imagem 

acima) era substancialmente diferente do Book constante da referida 

tabela. 

Rodrigo Cesar Rocha dos SaQtQ~. -
; 03.608.1"15/0001 -74 t 
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Relatório dos auditores independentes sobre 
a aplicação de procedimentos previamente 
acordados sobre as bases de dados utilizadas no 
processo de registro das ordens diretas de 
operações de compra e venda, executadas pela 
conta facilitation da XP Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na 
BM&FBovespa 

À 
Administração da 
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
São Paulo - SP 

Em consonância ao Ofício BSM/SJUR/PAD n° 386-2016, a XP Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. avaliou o processo de registro de ordens diretas 
de compra e venda, realizadas por sua conta facilitation, na BM&FBovespa. Em 
decorrência, V.Sas nos solicitaram a aplicação de procedimentos previamente acordados 
sobre as bases de dados utilizadas no processo de registro das ordens diretas de 
operações de compra e venda, executadas pela conta facilitation da XP Investimentos 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("XPI"), na BM&FBovespa. 

Nosso trabalho foi realizado de acordo com a norma NBC TSC 4400 -Trabalhos de 
Procedimentos Previamente Acordados sobre Informações Contábeis, aprovado pela 
Resolução n° 1277/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Nos termos dessa 
norma, nossa responsabilidade é a de descrever os procedimentos aplicados e as 
respectivas constatações factuais decorrentes da aplicação desses procedimentos. A 
Administração da XPI é responsável pela elaboração e pelas informações contidas na 
bases de dados analíticas que nos foram disponibilizadas para a aplicação dos 
procedimentos aplicados bem como pelos controles relacionados à integridade e 
segurança do ambiente de tenologia que processa as informações uma vez que a KPMG 
Auditores Independentes não acompanhou o processo de extração das bases de dados 
analíticas. A Administração da.XPI concorda com a abrangência e a extensão dos 
procedimentos aplicados que foram previamente acordados com V.Sas., bem como com a 
suficiência de tais procedimentos. Certos procedimentos, quando formalmente indicados, 
foram aplicados por meio de testes em base de dados. 
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O objetivo dos Procedimentos Previamente Acordados (PPA) sobre as bàses de dados 
que reg istram as ordens de compras e vendas diretas executadas pela conta facilitation da 
XPI é de fornecer subsídios para a Administração da XPI verificar: 

(a) Se na conta facilitation da XPI ocorreram operações (compras e vendas) que, se fossem 
remetidas para execução a mercado, teriam como contraparte clientes XPI do outro lado 
do "BOOK DE OFERTAS"; 

(b) Se algum cliente XPI deixou de comprar ou vender em razão da execução de negócios 
diretos pela conta facilitation da XPI; e 

(c) Se as ordens executadas utilizando a conta Facilitation XPI não preteriram ordens de 
clientes da XPI. 

Os arquivos base para a execução dos procedimentos previamente acordados 
disponibilizados pela administração da XPI, para os dias 12, 13, 14, 17, 18,19,20,21 ,24,25,26 
e 27/10/2016 foram: 

• "BOOK DE OFERTAS": arquivo que contém as ordens de compras e vendas realizadas no 
ambiente da BM&F Bovespa, executadas por todas as corretoras, incluindo a XPI. 

'BOOK DE OFERTAS" MD5 

2016-10-12 newtrackorderstime 401 OO.Iog d41 d8cd98f00b204e9800998ecf8427 e 
g_o1e-1 o-13 newtrackorderstime 401 OO.Iog 4df9464d27e925c3daf1 d2ba90c3d282 
t20 16-10-14 newtrackorderstime 401 OO.Iog Oc9c120fbc18f1d4e70d8b710eff5c09 
t2016-10-17 newtrackorderstime 401 OO.Iog e41cc5241ddf5cd343b4245e4b17d00f 
t2016-1 0-18 newtrackorderstime 401 OO.Iog e3fcba257 43235045a4 73dfec06fe459 
t2016-1 0-19 newtrackorderstime 401 OO.Iog 45400e378c1328ff7308245f0adcfa03 
t2016-1 0-20 newtrackorderstime 401 OO.Iog 4ae7245b24cbc598cd2665a076f6c466 
t2016-1 0-21 newtrackorderstime 401 OO.Iog Oe0a7c45c6c4a8947d8be6d48c39fbdb 
~0 1 6-1 0-24 newtrackorderstime 401 OO.Ioq 38da25abd17814d52644a2ef4a76ed50 
t2016-1 0-25 newtrackorderstime 401 OO.Iog 06c5941f88b8bdec4a34c8edebc76512 
t2016-1 0-26 newtrackorderstime 401 OO.Iog 3e2803e2b6126c7523d106de11fecada 
t20 16-10-27 newtrackorderstime 401 OO.Iog 9767ef8aa8e7066d72952057fb5594e0 
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• "ORDENS FACILITATION": arquivo que apresenta as ordens de compras e vendas 
realizadas diretamente pelo canal "Facilitation"; 

'ORDENS FACILITATION" MOS 
ix-2016-10-12 fix.4.4-fac server01-
aut xp01.messages.current.log 

I 
608b90577a6069660c84da68ff4b33ca 

ix-2016-10-13 fix.4.4-fac server01-
aut xp01.messages.current.log 6499215a0f6ab0cf16dbf01 ad359c0ee 
ix-2016-10-14 fix.4.4-fac server01-
aut xp01. messages.current.log 774685edfc09eaa43e56146c8ad0c570 
ix-2016-1 0-17 fix.4.4-fac_server01-
aut xp01.messages.current.log 425a64bceb08cb19bb4bed82dcce3006 
ix-2016-1 0-18 fix.4.4-fac_server01-
aut xp01.messages.current.log 915b0d51 daf02b3e9ebc26d0f45ad6e9 
ix-2016-10-19 fix.4.4-fac server01-
aut xp01.messages.current.log fd08d517bd4fb1 c3859fe4aa90716c2b 
ix-2016-10-20 fix.4.4-fac server01-
aut xp01.messages.current.log 15011e1411da1 0b0c742a27ad6799038 
ix-2016-1 0-21 fix.4.4-fac_server01-
aut xp01.messages.current.log 07 e40771 f7 edf738565ef28d39b8cb9a 
ix-2016-1 0-24 fix.4.4-fac server01-
aut xp01 .messages.current.log 2baf2b640efdeaf69436fcf2eeb518ad 
ix-2016-1 0-25 fix.4.4-fac_server01-
~ut xp01.messages.current.log e4c96846489c491d8203f1e49493386c 
ix-2016-1 0-26 fix.4.4-fac server01-
~ut xp01.messaQes.current.loQ 91a67f9a4d87944dc16ff1500788e35a 

Os procedimentos previamente acordados aplicados, para cada um dos dias selecionados, 
e as constatações factuais resultantes da aplicação desses procedimentos foram: 

Procedimentos efetuados 

1. Comparamos o campo "10 da Ordem" no arquivo "ORDENS FACILITATION" com o arquivo 
"BOOK DE OFERTAS", a fim de identificar se os mesmos lOs eram identificados no 
arquivo "BOOK DE OFERTAS". 

2. Para os eventuais casos identificados acima, efetuamos os seguintes procedimentos: 

(a) Para cada respectivo 10, verificamos qual o valor descrito no campo "Preço" na linha do 
primeiro item identificado no arquivo "BOOK DE OFERTAS"; 

(b) Identificamos no arquivo "BOOK DE OFERTAS", todos os itens que possuem valor igual ao 
campo "preço", conforme mencionado no procedimento 2a acima. Nomeamos estes itens 
de "Topo de Book". 

(c) Efetuamos a somatória do campo "quantidade" dos itens identificados acima no arquivo 
"Topo de Book", até o limite da quantidade existente para aquele 10 respectivo no arquivo 
"ORDENS FACILITATION" (exemplo: 10 ABC no arquivo "ORDENS FACILITATION" 
possui quantidade 1 O; no arquivo "Topo de Book", somamos as quantidades existentes 
para todos os lOs ABC, em ordem decrescente de posição, até chegarmos à quantidade 
10). 

(d) Para os itens que compõem a quantidade necessária acima no arquivo "Topo de Book", 
por tipo de 10, verificamos se algum deles possuía código de Corretora igual a 3 (XPI). 
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Condições 

I. Se a ORDEM for uma VENDA ("ASK") no arquivo "ORDENS FACILITATION", será 
verificado no arquivo "BOOK DE OFERTAS" se possui uma Compra ("BID"); 

11. Se a ORDEM for uma COMPRA ("BID") arquivo "ORDENS FACILITATION", será verificado 
no arquivo "BOOK DE OFERTAS" se possui uma VENDA ("ASK"); e 

Descrição dos procedimentos técnicos que foram efetuados: 

I. Importamos os arquivos "BOOK DE OFERTAS"; 

11. Com os arquivos importados recuperamos as informações do campo "PARAMETROS 
EXTRAS" para fazer a confecção do book; 

111. Construímos a base do book com os campos: 

(a) OPERACAO (BID ou ASK) 

(b) POSICAO (Posição de 1 a 1 O no book) 

(c) CORRETORA (código da corretora) 

(d) PREGO (preço oferecido) 

(e) QTDE (quantidade Oferecida); 

IV. Importamos os arquivos "ORDEM FACILITATION". 

V. Isolamos os campos: 

(a) Código "1 1" (Código da ORDEM) 

(b) Código "54" (Compra ou venda) 

VI. Selecionamos cada um ·dos registros da tabela LOG (Ordem) e dependendo do tipo, 
compra ou venda, buscamos as informações do book utilizando como chave única o 
código da ordem; 

VIl . Inspecionamos se há algum cliente com corretora 3 (XPI) na contrapartida. 

(a) Havendo, isolamos o chamado TOPO DO BOOK mantendo apenas os componentes com 
preço igual ao da posição "1 ", o primeiro do Book. 

(i) Realizamos o cálcu lo somando as quantidades, necessárias, para suprir a ordem e 
inspecionamos se algum componente integrante do montante é o cliente com corretora 3. 
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Definições efetuadas pela Administração da XPI na definição dos procedimentos 
pré-acordados: 
Caso, após a aplicação do item 2d acima, não fossem identificadas operações que 
possuíssem código de Corretora igual a 3 (XPI), significaria que: 

(a) Não identificamos, dentre os negócios registrados na conta facilitation da XPI (carteira 
própria), operações que, se fossem remetidas para execução a mercado, teriam como 
contraparte clientes XPI. 

(b) Não identificamos clientes XPI que deixaram de comprar e vender em razão da execução 
de negócios diretos pela conta facil itation da XPI. 

(c) Não identificamos preterimento (operações tendo um cliente da mesma corretora como 
contrapartida) nas operações efetuadas de clientes XPI. 

Constatações 
Após a aplicação dos procedimentos mencionados acima, não identificamos operações, 
que possuíssem código de Corretora igual a 3 (XPI). 

Desta forma, considerando as definições acima: 

Não identificamos, dentre os negócios registrados na conta facilitation da XPI (carteira 
própria), operações que, se fossem remetidas para execução a mercado, teriam como 
contraparte clientes XPI. 

Não identificamos clientes XPI que deixaram de comprar e vender em razão da execução 
de negócios diretos pela conta facilitation da XPI. 

Não identificamos preterimento (operações tendo um cliente da mesma corretora como 
contrapartida) nas operações efetuadas de clientes.XPI. 

Considerando que os procedimentos executados não se constituem em um trabalho de 
auditoria ou de revisão limitada conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de 
revisão limitada aplicáveis no Brasil, não expressamos qualquer asseguração sobre as 
informações constantes na base de dados utilizadas no processo de registro das ordens 
diretas de operações de compra e venda, executadas pela conta facilitation da XPI, na 
BM&FBovespa. 

Caso tais procedimentos tivessem sido executados com outro escopo e/ou extensão, e/ou 
tivéssemos adotado procedimentos adicionais, outros assuntos poderiam ter vindo ao 
nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados. 
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Em razão de suas características específicas, este relatório destina-se exclusivamente à 
finalidade descrita no primeiro parágrafo, sendo de uso exclusivo da XP Investimentos 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., portanto, não deve ser 
apresentado ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela 
suficiência dos, ou que não tenham concordado com, os procedimentos previamente 
acordados, à exceção de órgãos reguladores e fiscalizadores tais como a BM&FBovespa. 
Este relatório está relacionado exclusivamente aos itens acima especificados e não se 
estende às demonstrações financeiras da XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., tomadas em conjunto. 

São Paulo, 1 O de novembro de 2016 

KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/0-6 

ão aula Dal Paz Alouche 
Contador CRC 1 SP245785/0-2 
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