
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

DECISÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO No 12/2016 

DEFENDENTES: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A ., GUILHERME DIAS FERNANDES 

BENCHIMOL~ JULIO CAPUA RAMOS DA SILVA, FELIPE TRINDADE, 

DAVI MIRANDA QUIXADA 

1. Em 8.12.2016, XP Investimentos CCTVM S.A. ("Corretora"), Guilherme 

Dias Fernandes Benchimol, Julio Capua Ramos da Silva, Felipe Trindade e Davi 

Miranda Quixadá (em conjunto, os "Defendentes") apresentaram defesa juntada 

aos autos às fls. 316/434 ("Defesa"). 

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

negócio direto intencional, por meio do mecanismo de facilitation desenvolvido pela 

Corretora ("Mecanismo"), com o objetivo de prover liquidez aos seus clientes, não 

difere da utilização do negócio direito intencional realizada pelos demais 

intermediários do mercado: 

"A realização de negoctos 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 facilitation. 

E ainda que muitas dessas corretoras realizem tais negoc1os 
diretos para atender principalmente ou somente clientes 
institucionais - diferentemente da DEFENDENTE XP, que 
também realiza negócios diretos por meio do faci/itation para 
prover liquidez 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 
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como na DEFENDENTE XP, os negócios diretos são realizados 
principalmente para prover liquidez nos 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." (fi. 377 dos autos) 

3. Diante da referida afirmação, a BSM Supervisão de Mercados ("BSM'') 

analisou a utilização de negócios diretos intencionais por parte dos participantes 

dos mercados de bolsa administrados pela 83 ("Participantes") no período de 

04.01.2016 a 30.11.2016, conforme detalhado nos anexos Doc. 1 e Doc. 21, para 

verificar se a prática do mercado com negócios diretos intencionais resultou em 

preterição de clientes e em materialização de conflito de interesses objeto do Termo 

de Acusação. 

4. Em 9.1.2017, a BSM enviou ofício (Doc.1) a todos os Participantes que, 

conforme identificado no período da análise, executaram negócios diretos 

intencionais com contas de natureza de carteira própria2 em pelo menos uma das 

pontas do negócio e que, no milissegundo de registro do negócio direto na 

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

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

que foi parte do negócio direto intencional. Por meio deste ofício, solicitamos aos 

Participantes, incluindo a Corretora (Doc. 1), esclarecimentos sobre esses 

negócios identificados. 

5. Para a seleção dos negócios questionados foram utilizados os mesmos 

indicadores empregados na análise dos negócios cujas operações são objeto do 

Termo de Acusação, conforme detalhado nos ofícios enviados aos Participantes 

(Doc. 1 e Doc. 2). 

1 Ofícios enviados à Corretora. 
2 Conforme exposto no oficio enviado aos Participantes (Doc. 1 ), foram consideradas como contas 
de natureza de carteira própria as contas do intermediário e dos clientes que possuem razão social 
semelhante ao nome do intermediário. 
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6. Assim, foi considerada a mesma premissa utilizada no Termo de 

Acusação, de que não há preterição nem materialização de conflito de interesses 

nos casos em que o negócio direto intencional com conta de natureza de carteira 

própria confere melhor preço de execução ao cliente cuja ordem foi atendida pelo 

direto intencional, em comparação com o preço que obteria caso sua ordem fosse 

executada no sistema de negociação da 83 no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional. 

7. Isto porque, nesses casos, a oferta da carteira própria não seri.a 

substituível pelas ofertas registradas no livro da 83 na mesma ponta de atuação da 

carteira própria no milissegundo do registro do negócio direto intencional. 

8_ Em 26.7.2017, enviamos ofício aos Participantes questionados por meio 

do qual comunicamos o resultado da análise (Doc. 2). A 8SM classificou os 

negócios analisados em 7 situações em que a utilização de negócio direto 

intencional pelos Participantes não configurou situação de preterição de cliente e 

materialização de conflito de interesses, conforme abaixo descritas (reprodução do 

ofício enviado aos Participantes): 

"1) Ordem para execução ao longo do dia (over the day): 

Ordem emitida pelo cliente em que ele solicita certeza de 
execução de determinada quantidade ao preço médio do dia. 
O intermediário busca a contraparte para operação ou o 
cliente já possui a contraparte no momento da ordem. 

O direto intencional é o instrumento de coordenação para 
garantir a certeza de execução. O preço médio é garantido 
pela execução da quantidade solicitada dividida ao longo do 
dia em intervalos de tempo definidos (time-weighted average 
price- lWAP) ou em intervalos de tempo e volume definidos 
(volume weighted average price- VWAP). 

Estes casos não configuram preterição, pois as ofertas objeto 
do direto intencional não iriam para o livro. 
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2) Fluxo simétrico de mesmo gestor: 

Contas de clientes de mesmo gestor com fluxos de execução 
simétricos. 

O gestor executa o fluxo simétrico via negocio direto 
intencional por simplicidade operacional, sendo o instrumento 
de coordenação para garantir a certeza de execução do fluxo 
casado ao mesmo preço entre os clientes geridos. 

Estes casos não configuram preterição, pois as ofertas objeto 
do direto intencional não iriam para o livro. 

3) Estratégia via direto intencional (swap, box, termo, etc): 

Diversas execuções que pertencem à mesma estratégia e 
necessitam de execução coordenada para garantir à parte e 
à contraparte os preços e as quantidades previamente 
definidas. 

O direto intencional é o instrumento de coordenação para 
garantir certeza de execução de todas as pontas da estratégia 
nas condições estabelecidas pelos clientes. 

A execução de cada ponta da estratégia não configura 
preterição, pois não há substitutibilidade entre as ofertas 
objeto do direto intencional e o livro de ofertas, dado que a 
estratégia é pré-coordenada. 

4) Cliente preterido é o próprio intermediário ou conta do grupo: 

O cliente que está com oferta disponível no livro no momento 
da execução do negócio direto intencional é o próprio 
Participante, atuando, por exemplo, como formador de 
mercado do ativo. 

Estes casos não configuram preterição, pois não houve 
quebra do dever fiduciário em relação ao cliente com oferta 
no livro. 
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5) Conta erro: 

Negócio especificado para a conta erro da Corretora por conta 
de erro de alocação, em que o negócio direto intencional é 
executado para realizar a correção. 

O direto intencional é o instrumento de coordenação para 
garantir a certeza de execução da conta erro com o cliente 
correto da operação. 

Estes casos não configuram preterição, pois as ofertas objeto 
do direto intencional não iriam para o livro, dado que a 
operação não é um fluxo de ordens, mas reflexo de um ajuste 
do erro. 

6) Cliente com oferta no livro é o mesmo do direto intencional: 

O cliente que está com oferta disponível no lado de atuação 
da conta de natureza de carteira própria é o mesmo cliente 
que participou do negócio direto intencional. 

Estes casos não configuram preterição, pois o cliente 
preterido é o mesmo que participou do direto intencional. 

7) Ordem desproporcional à liquidez do ativo no primeiro nível de 
preço: 

Ordem emitida pelo cliente com quantidade desproporcional 
à quantidade disponível no livro no primeiro nível de preço. O 
Participante busca liquidez fora do livro ou oferece facilitation 
para prover liquidez. 

O direto intencional é o instrumento de coordenação para 
garantir a certeza de execução da quantidade total solicitada 
pelo cliente no melhor nível de preço. 

Estes casos não configuram preterição, pois as ofertas objeto 
do direto intencional não iriam para o livro, dado que não 
teriam garantia de execução da quantidade total solicitada 
pelo cliente no primeiro nível de preço." 
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9. A situação n° 7 de utilização de negócio direto intencional que não 

configura preterição de cliente nem materialização de conflito de interesse, 

conforme acima descrita ("(1) Ordem desproporcional à liquidez do ativo no primeiro 

nível de preço') , assemelha-se à ''Situação 1 8" identificada e tratada na seção 2.5.2 

do Termo de Acusação ("Situação 18: Ordens que não seriam integralmente 

atendidas ao preço da melhor oferta disponível no livro da BM&FBOVESPA') na 

qual a atuação do Mecanismo resultou em operações objeto do Termo de 

Acusação. 

1 O. Na situação n° 7 e na Situação 18, o preço da execução da ordem por 

meio de negócio direto intencional com carteira própria do intermediário na 

contraparte é melhor do que o preço médio que seria obtido caso a ordem fosse 

executada no sistema de negociação da 83, em vista da falta de liquidez no melhor 

nível de preços do livro de ofertas. 

11. Em razão disso, e para garantir o tratamento equânime entre os 

Participantes em relação à utilização do direto intencional, no exercício da 

competência conferida pelo artigo 43, IV da Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários ("ICVM") n° 461/2007, pelo artigo 28, XIII do Estatuto Social da 8SM e 

pelo artigo 2° do Regulamento Processual da 8SM, decidimos excluir do Termo de 

Acusação as operações resultantes da atuação do Mecanismo na "Situação 18", 

por não configurarem situação de preterição de clientes, nem de materialização de 

conflito de interesses pela Corretora. 

Retificação do Parecer SAM n° 144/2015 e do Termo de Acusação 

12. Considerando o acima exposto, retificamos o Parecer SAM n° 144/2015 

e o Termo de Acusação para: 

(a) excluir todas as referências à ocorrência de preterição e materialização do 

conflito de interesses em relação aos clientes que estavam com ofertas 
6 
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registradas no livro da 83, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, 

no mesmo preço e no mesmo milissegundo do registro do negócio direto 

intencional que, segundo o Parecer SAM n° 144/2015 e o Termo de 

Acusação, teriam ocorrido quando da atuação da Corretora na Situação 1 B; 

(b) retificar todos os números apresentados no Parecer SAM n° 144/2015 e no 

Termo de Acusação, bem como nas respectivas tabelas e gráficos, excluindo 

a premissa de ocorrência de preterição de clientes e materialização de 

conflito de interesses na atuação da Corretora na Situação 1 B. 

13. O novo Termo de Acusação consta anexo como Doc. 3 (versão com 

marcas de alteração) e Doc. 4 (versão sem marcas de alteração). 

14. O novo Parecer SAM n° 144/2015 consta anexo como Doc. 5 (versão 

com marcas de alteração) e Doc. 6 (versão sem marcas de alteração). A versão 

retificada dos Anexos I e 11 do Parecer SAM n° 144/2015, que contém a relação 

completa das ocorrências-descritas nas "Situações 1 e 2", encontra-se nos OVOs 

anexos como Doc. 7. O P?~recer SAM n° 144/2015 e seus Anexos I e 11, todos 

retificados, constituem parte integrante do novo Termo de Acusação. 

15. As versões com marcas de alteração anexas tem por objetivo facilitar 

aos Defendentes a identificação das alterações realizadas. 

Devolução do prazo de defesa 

16. Em vista da retificação realizada no Parecer SAM n° 144/2015 e no 

Termo de Acusação e, com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, 

determina-se a devolução do prazo de defesa aos Oefendentes. 

17. Dessa forma, intimem-se os Defendentes para que, se desejarem, 

apresentem suas defesas no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo 
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período nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 3°, do Regulamento Processual 

da BSM. 

18. Por fim, confirmem os Defendentes, no mesmo prazo, se desejam 

manter a proposta para celebração de Termo de Compromisso apresentada em 

5.5.2017. 

São Paulo, 7 de agosto de 2017. 

Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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TERMO DE ACUSAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO No 12/2016 

DEFENDENTES: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 

GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL 

JULIO CAPUA RAMOS DA SILVA 

FELIPE T RINDADE 

DAVI MIRANDA QUIXADA 

1. O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados 

BSM (''BSM"), no exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão 

de Valores Mobi liários ("ICVM") n° 461/2007, determina a instauração de Processo 

Administrativo, sob o rito ordinário, em face de: 

(i) XP Investimentos CCTVM S.A.,  

 

   

("Corretora" ou "XP"); 

(ii) Guilherme Dias Fernandes Bencbimol,  

CPF/MF sob o n° , com endereço na  

, Diretor Responsável pela JCVM 505/11 desde 30.4.2013 

("Gui lherme"); 

(iii) Julio Capua Ramos da Silva,  

n° , com endereço na  

.. 
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 Diretor de 

Controles Internos desde 30.4.2013 ("Julio"); 

(v) Felipe Trindade,  

  , 

 

 operador de mesa da XP desde 3.12.2012 ("Felipe"); 

(vi) Davi Miranda Quixada,  

  

  

operador de mesa da XP no período de 3.12.2012 a 8.7.2015 ("Davi"); 

em razão dos fatos e elementos de autoria e materialidade de inti·ação apurados no Parecer 

da Superintendência de Acompanhamento de Mercado ("SAM") n° 144/2015 ("Parecer"), 

que é parte integrante deste Termo de Acusação (doc. 1 ). 

L INTRODUÇÃO 

2. A XP desenvolveu mecanismo (doravante denominado ·'Mecanismo") para a 

realização de negócios nos mercados administrados pela BM&FBOVESP A entre seus 

clientes de varejo que operam via DMA1 e contas de natureza de carteira própria de números 

1 Manual de Acesso à lnfi·aestrutura Tecnológica da BM&FBOVESPA. 
9. MODELOS DE DMA - ACESSO DIRETO AO MERCADO 
9.1 DEFINIÇÃO DO MODELO DE DMA DA BM&FBOVESPA 
O modelo de DMA representa, para o cliente final , acesso direto ao ambiente eletrônico de negociação em 
bolsa, autorizado por uma corretora e sob a responsabilidade desta, que lhe permite enviar as próprias ofertas 
ao sistema de negociação e receber, em tempo real, as informações de difusão ao mercado, incluindo o livro 
de ofertas do sistema eletrônico de negociação. 

llM& r iJtJVR<:I'.A. \lti 1LIIVI\.\tllll 1\oli·Rl'\IJI 1\ 
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, conjuntamente denominadas "Carteira Própria", criadas 

especificamente para tal propósito. 

3. O Mecanismo consiste no registro de negócio direto intencional entre Cliente 

XP e a Carteira Própria, a partir do desvio de ordens inseridas por seus clientes de varejo 

que operam via OMA. 

4. Conforme exposto pela XP, o Mecanismo foi criado para conferir liquidez aos 

clientes cujas ordens resultariam em ofertas agressoras, que operam nos Segmentos BM&F 

e Bovespa. O Mecanismo melhoraria as condições de execução das Ordens Desviadas a 

partir (a) da execução dessas ordens a preços melhores ou (b) da execução dessas ordens no 

melhor nível de preço existente no livro da BM&FBOVESP A, quando não houvesse 

ações/contratos suficientes no livro para atendê-las no melhor nível de preço. 

5. As operações objeto deste Termo de Acusação foram realizadas com contrato 

futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (DOL), mini contrato funtro de taxa 

de câmbio de reais por dólar comercial (WDO), mini contrato futuro de índice (WIN) e com 

ações nos mercados à vista e de opções, no período de 2.1.2015 a 31.8.2016 (doc. 1, p. 1). 

6. A seguir, passa-se à descrição do objetivo e do funcionamento do Mecanismo. 

Em seguida, será demonstrado que os negócios diretos intencionais executados a preços 

iguais aos preços das ofertas dos clientes que negociam na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria impedem que tais clientes sejam atendidos em beneficio da Carteira Própria. 

Após, serão abordadas as condutas da XP, do Diretor de Relações com o Mercado, do Diretor 

responsável pela ICVM 505/11 , do Diretor de Controles Intemos e dos Operadores 

envolvidos. 

7. Para fms deste Termo de Acusação, a expressão "Ordem Desviada" será 

utilizada como a ordem inserida por cliente que opera via DMA, que agrediria as ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço, mas que toi desviada e 

fechada contra a Carteira Própria, por meio de negócio direto intencional. A expressão 

UM,<;: ItlltVH;t •A +.;t li' I R li J<;l\t t 1'1 Ml R• 1\1 1( ,,., 

R11:0 XV oJ, ~'"cnol• 1 u 275. ~· +llt.l 11 
1111+1 ;.1\!JI ~;k· 1·.1 In. 'il' 
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"Cliente Preterido" será utilizada para designar os clientes que estavam com ofertas 

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

ao mesmo preço e no miHssegundo do registro dos negócios diretos intencionais entre a 

Ordem Desviada e a Carteira Própria. 

2. DESCRIÇÃO DOS FATOS 

2.1. Investidores cujas ordens, ofertas e operações são objeto do Termo de 

Acusação 

8. Os investidores cujas ordens, ofertas e operações são refetidas neste Termo de 

Acusação e no Parecer SAM compreendem os clientes daXP e os clientes da Clear Corretora 

Con·etora de Tíntlos e Valores Mobiliários S.A. ("Clear"). 

9. A Clear, na qualidade de Participante de Negociação dos mercados 

administrados pela BM&FBOVESPA e sociedade integrante do conglomerado tinaceiro da 

XP desde 28.7.2014, tem as ordens de seus clientes executadas por intermédio da XP, que 

tem dever fiduciário em relação a esses clientes da Clear. 

lO. As ofertas dos clientes da Clear que estão registradas no livro da 

BM&FBOVESPA são referenciadas, indistintamente, como ofertas de clientes da Corretora 

de código 3, que é o código da Corretora XP na BM&FBOVESPA. 

11. Assim, ao longo deste Termo de Acusação, todas as referências a Clientes XP. 

Ordens Desviadas e ordens dos clientes que agrediriam o livro da BM&FBOVESPA 

abrangerão clientes da XP e da Clear. 

2.2. Objetivo do Mecanismo 

12. A XP informou que criou as contas  no final do ano de 2014 para 

dar início à operação dejàci/ilation para seus clientes nos segmentos BM&F e BOVESPA. 

IlM.\: I Ht1VI·SI1 '1. C, I rl'l II V I.~AIII)I M l Rt:AIIt l •, 
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O objetivo dessa atuação é prover liquidez aos clientes de forma a protegê-los de possíveis 

oscilações bruscas de mercado (doc. 5, p. 2). 

13. Nesse sentido, conforme entendimento da XP, o Mecanismo tem como objetivo 

a melhora das condições de execução das Ordens Desviadas ao permitir sua execução a 

melhor preço (doc. 5, p. 2). Além disso, o Mecanismo também tem como objetivo a melhora 

do preço médio de execução da Ordem Desviada quando não há quantidade suficiente de 

ofertas no livro da BM&FBOVESPA para atendê-la ao melhor nível preço. O interesse da 

XP é atender o fluxo de ordens que resultaria em ofertas agressoras em condições melhores 

do que aquelas disponíveis no livro de ofertas da BM&FBOVESPA. 

14. Clienl facililation é a atuação da conetora na contraparte de seus clientes, 

principalmente, com o propósito de gerar beneficios a tais clientes, além daqueles que a 

execução centralizada produziria. Essa atuação é legítima e, em determinadas situações, 

importante para os clientes. 

15. No entanto, como toda atuação de carteira própria na contraparte de clientes, o 

conflito de interesses é inerente. Por isso, é necessário que o intermediário identifique 

potenciais situações de conflito de inteTesses em seu negócio com o propósito de prevení-las 

e gerenciá-las para não prejudicar seus clientes. 

2.3. Funcionamento do Mecanismo da XP 

16. Segundo a XP, a dinâmica do Mecanismo é a seguinte: o cliente envia uma 

ordem para o sistema de gerenciamento de ordens da XP. A XP veritica se a ordem resultaria 

em ofena agressora, se o ativo se encontra no rol dos ativos atendidos pelo jacililation e se 

está dentro dos parâmetros de gestão de risco da XP. Caso positivo, a XP altera a sessão de 

negociação do cliente DMA para sessão Mesa e interpõe a Carteira Própria como contraparte 

dessa ordem, registrando negócio direto intencional na BM&FBOVESPA. Caso contrário, a 

Bf\1NI I111\IIo.SI'A ~I f' l·llV I ~t\1 1 111 !1.11 R\." >r~~ 
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ordem é direcionada para o livro da BM&FBOVESPA para execução como uma ordem 

DMA (doc. 5, p. 2). 

17. O desvio da ordem proveniente de Sessão DMA pode ser parcial. Nesse caso, 

parte da ordem será executada por meio de negócio direto intencional, via Sessão Mesa, e 

parte da ordem será direcionada ao livro da BM&FBOVESPA, via Sessão DMA (doc. 1, p. 

5 e doc. 5, p. 3). 

18. O diagrama a seguir ilustra o fluxo de funcionamento do Mecanismo, conforme 

descrito acima (doc. 1, p. 4, Figura 1 - Funcionamento do fluxo do mecanismo da XP): 

Sis!t:ma da XP 

1 

Ordem 

Sim ~ 

Sist~mn de Ke2ociaçào 

f 

_ ..... , 

..__ __ Nào --+-~ 

B~I&FBO\'ESP.\ 

1 

Direto htlcncional do 
Cliente contra a Caneirn 
Propria 'ia sessão 11csa 

Lhro de Ofenas da 
BM&FBOVESPA \itl 

sessão 011>\ 

\ 

1---------- Tomada de decisão 
Execttçãodas _j 

----------+--- ofertas 1 
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19. A XP relatou que o "preço apregoado será sempre o melhor preço de compra e 

de venda. Dessa forma, na medida em que os clientes enviam ofertas agressoras, o algoritmo 

realiza um negócio direto entre a contajácílitalion e o cliente. realizando a execução para 

ambos. Após a execução, o algoritmo detecta que facilitou uma operação para o cliente e 

automaticamente apregoa uma ordem de zeragem, para neutralizar a sua exposição" (doc. 

5, pp. 2/3). De acordo com a XP, o Mecanismo está programado para não executar ordens a 

preço pior do que o preço inserido pelo cliente (doc. 5, p. 3). 

20. Ao longo deste Termo de Acusação, a referência a Ordem Desviada dirá respeito 

ao tluxo destacado em vermelho no diagrama. 

21. Após a atuação da XP, por meio do Mecanismo, há três situações possíveis para 

o fluxo de ordens dos clientes XP: ( l) as ordens que não resultariam em ofertas agressoras, 

são direcionadas ao livro da BM&FBOVESPA porque não atendem aos parâmetros do 

Mecanismo; (2) as ordens que resultariam em ofertas agressoras e que atendem aos 

parâmetros do Mecanismo e requisitos de aUtação da Carteira Própria são desviadas e 

fechadas como negócio direto intencional; (3) as ordens que resultariam em ofertas 

agressoras de lotes acima do volume de exposição do Mecanismo, são desviadas 

parcialmente. Assim, são executadas parcialmente como negócios diretos intencionais e 

parcialmente enviadas ao livro da BM&FBOVESP A. 

22. Ao assim atuar, a XP abre day frades com o fluxo de ordens de compra e os 

encerra com o fluxo de ordens de venda. A Carteira Própria da XP abre o day trade por meio 

da compra do atjvo, registrada sob a forma de negócio direto intencional, por exemplo, e o 

encerra por meio da venda do ativo, registrada sob a forma de negócio direto intencional. 

23. A XP informou que o Mecanismo não avalia quem são os clientes cujas ordens 

são desviadas e também não avalia quem são os investidores com ofertas registradas no livro 

da BM&FBOVESPA quando do registro dos negócios diretos intencionais. A atuação da XP 

desconsidera a identidade e a corretora dos investidores que negociam com os mesmos ativos 

U~h\:IUPV I;St•,\ SI II'I'I !VISI\tl tll Ml 'l\ ~ \ I li" 
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que a Carteira Própria. A XP denominou como "cega" essa forma de atuação que não 

identifica quem são os clientes que estão com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA no milissegundo do registro do negócio direto intencional: 

''O algoritmo não ·enxerga' os clientes beneficiados, os investidores 

com ofertas pendentes no livro, nem as corretoras a eles vinculadas. 

O sistema foi propositalmente desenvolvido para atuar ·cego' e, 

dessa forma, evitar qualquer priorização ou preterimento na sua 

atuação'' (doc. 5, p. 3). 

24. Com esse formato, a XP garantiria a isenção na execução e impediria a 

ocorrência da prática defront running ou outras práticas abusivas (doc. 5, p. 3). 

25. Com relação à característica dos ativos negociados pela Cruteira Própria, o 

Mecanismo atua apenas com ativos de elevada liquidez, que possuem o maior tluxo de 

ordens de compra e venda e um grande número de negócios. É o caso do contrato futuro de 

mini de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (WDO), ativo mais negociado pelo 

Mecanismo daXP (doc. 1, p. 5). 

26. O Mecanismo opera com baixa quantidade de contratos, o que taciJita a simetria 

na abe11ura e fechamento dos day frades. A maior parte do fluxo de Ordens Desviadas 

utilizadas pelo Mecanismo é composta por ordens de pequena quantidade de ativos. Veja-se 

que 90% dos day trades realizados com o ativo WDO foram executados com lotes de até 5 

contratos, como se observa do gráfico abaixo (doc. 1, p. 6, Gráfico I - Tamanho dos 

negócios que a Carteira Própria desviou com WDO no período de 04.01.2016 a 31.08.2016 

no segmento BM&F): 
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27. A exposição da Carteira Própria é parametrizada de acordo com a quantidade de 

ativos ofertados no fluxo de ordens de compra e de venda para a formação de day lràcle, sem 

considerar as ofertas dos demais clientes que estão registradas no livro da BM&FBOVESP A 

e a profundidade em cada nível de preço. Assim, a exposição da XP nos day trades é 

proporcional ao fluxo de ordens de seus clientes. O gráfico abaixo demonstra que no pregão 

de 16.5.2016, a Carteira Própria se expôs às condições de mercado, em 98% dos casos, em 

até 50 contratos, tanto na posição comprada quanto na vendida (doc. 1, p. 7, Gráfico 2 -
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Exposição da Carteira Própria com WDOM16 no pregão de 16.05.20 16 (em quantidade de 

contratos)). 
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28. Conf01me gráfico a seguir, a exposição média diária de compra e de venda da 

Carteira Própria com WDOM16 no período de 4.1.2016 a 29.7.2016, em quantidade de 

contratos, não superou 50 contratos (doc. 1, p. 8, Gráfico 3 -Exposição Média Diária de 

compra e de venda da Carteira Própria com WDO no período de 04.01.2016 a 31.08.2016 

(em quantidade de contratos)). 
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29. A XP realiza a gestão intradiária das operações executadas pela Carteira Própria 

a partir de duas premissas: (1) conhecimento do fluxo de ordens compradoras e vendedoras 

de seus clientes; (2) controle da exposição da Carteira Própria, conforme demonstrado no 

Gráficos 2 e 3, com o propósito de sempre zerar sua posição contra o fluxo de ordens. 

30. Nos pregões em que os negócios realizados pela Carteira Própria geram 

resultado positivo, o Mecanismo executa negócios até o final do pregão. Nos pregões em 

que os negócios realizados pela Carteira Própria geram resultado negativo, a atuação do 

Mecanismo é interrompida. Portanto, a gestão intradiária das operações, a partir do 

conhecimento do f1uxo de ordens de seus clientes e da admini stração da exposição da 

Carteira Própria, permite que a XP gerencie seus resultados dentro dos limites de sua 

exposição de risco, inclusive, com a interrupção da atuação do Mecanismo (doc. 1, pp. 9/ I 0). 

31. O gráfico a seguir traz exemplo de gestão intradiária das operações realizadas 

pela Carteira Própria com o ativo WDOM16, no pregão de 16.5.2016, em que a Carteira 
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Própria está exposta às condições de mercado em até 50 contratos (em vermelho), que 

resultou em lucro de R$ 54.830,00 em day trade (doc. 1, p. 9, Gráfico 4 - Resultado 

financeiro positivo da Carteira Própria com WDOM16 durante o pregão de 16.05.2016). 
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• Resultado Financeiro • Quantidade exposição 

Fome: BM&FBOVESPA 

32. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, a Carteira Própria da XP realizou l.033.556 

day frades, 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$ 17.1 1 1.098,01, conforme se observa da tabela a seguir (doc. 1, pp. 12113, Tabela 3 -

Resultado financeiro para a Cruteira Própria com a utilização do mecanismo no período de 

Janeiro/2015 a Agosto/2016): 
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Fls. I i 

Segmento 

Bovespa 

Total Bovespa (A) 

BM&F 

Total BM&F (B) 

Lucro Carteira Própria (A+B) 

N" de 
Pregões 

309 

285 

•Contrato futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial. 
• • Futuro mini de taxa de câmbio de reais por dólar. 
"** Futuro mini de lbovcspa. 
ronte; 13M&r130VESPA 

Ativo 

Ação 

Opção de ação 

DOL* 
WDO** 
WIN*** 

Lucro (R$) 

47.343,51 

1.237.418,00 

1.284.761 ,51 

-81 9.693,25 
16.205.319,54 

440.710,20 

15.826.336,49 

17.111.098,00 

33. O gráfico a seguir demonstra o resultado obtido pela Carteira Própria, em base 

mensal, consolidado por mercado de atuação (doc. 1, p. 14, Gráfico 6- Resultado financeiro 

do mecanismo da XP no período de 02.01.2015 a 31.08.2016): 
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2.4. Análise dos interesses envolvidos na atuação defacilitation da XP 

34. A atuação do intermediário por meio da Carteira Própria pode gerar conflito de 

interesses com seus clientes. Assim, com o propósito de verificar se a ah1ação defácilitation 

da XP materiaJizou tal conflito, identificamos os interesses envolvidos, bem como se foram 

atendidos e se houve conflito de interesses e práticas abusivas. 

35. Desse modo, a BSM identificou os interesses (1) dos Clientes XP que tiveram 

suas ordens desviadas; (2) da Carteira Própria e (3) dos Clientes XP que estavam com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e que não foram 

atendidas pelo fluxo de Ordens Desviadas. 

36. Em relação aos Clientes XP cujas ordens foram desviadas, como a atuação de 

.facilitation da XP na sua contraparte não foi sollcitada, representaremos os interesses desses 

clientes a partir dos obje6vos do Mecanismo, conforme descrito pela XP, isto é: 

a) Melhor execução (melhora de preço de execução em relação ao 

melhor preço disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA). 

b) Redução do risco de execução (evitar piora do preço médio). 

37. Em relação aos clientes que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, e seriam agredidos pelas 

Ordens Desviadas, foram considerados os seguintes interesses: 

a) Ser executado conforme as condições e regras de mercado; 

b) Não sofrer prá6ca abusiva ou prá6cas relacionadas a situações de 

conflitos de interesses. 

38. Em relação à Carteira Própria, fo ram considerados os seguintes interesses: 

a) Gerar beneficio aos clientes XP, conforme definido pelo 

Mecanismo; 
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b) Gerar resultado fmanceiro para a Carteira Própria. 

39. Uma vez identificados os interesses envolvidos, passa-se, a seguir, a verificar se 

a XP atuou em conflito com os interesses de seus clientes. Para tanto, primeiramente será 

demonstrada a métrica utilizada na análise de conflito de interesses e, em seguida, o resultado 

da aplicação dessa métrica aos negócios executados pela Carteira Própria. 

40. A métrica utilizada pela BSM, para avaliar o atendimento dos interesses 

descritos acima, leva em consideração duas situações possíveis aos Clientes XP cujas ordens 

e ofertas são afetadas pela atuação da Carteira Própria. 

4 L. Na Situação 1, encontram-se as Ordens Desviadas e atendidas pela Carteira 

Próptia por meio de negócios diretos intencionais. Na Situação 2 , encontram-se as ofertas 

de Clientes XP que estavam registradas no livro de ofet1as da BM&FBOVESPA no melhor 

nível de preço e seriam atendidas pelas Ordens Desviadas. 

42. As duas situações referidas acima estão ilustradas no diagrama abaixo (doc. l , 

p. 18, Figura 2 - Situações de clientes da XP identificadas nas métricas aplicadas pela BSM): 

-

M-XP 

.I 
.I 

I 
., 

B~ikio ,~o cU~t~ 

.I ·-(SU1>1Çie lA •lB} 
Ot'dcn• do~ dic:1U"H QUe J rdllltllrillln nn o(ert;l~ a~rcssoms .I C 41UC: fO,.,lR d:svuu1:n ., atcndn:bt 

pda C•n•im Ptópna cl.ll\P.,... 
w..-i<> d< ~;.,; dor<eo< 

intmclonaii.. 
(Siuo>çjO I} 

I 
Oft:rt.\t. de ciJaltCS que ct.t;vaul 
no 11vro dt ofcnn no mdbot 

uivei d: pRÇO c st'Ôlkm Akndid;s" 
pelo ordcn1 que- (oi cki'"iltda pelo 

nKCmismo 
(Suuoç&o ~) 

I 

-' I 
lnditcrmte pan. o cliaM 

-I asrc.~'nr 
(SiluAÇIIo IC) 

,I I 
~so~rou 
lSm~i\0~) 

J r;:,C<\JIOU d.110h "'"" . ,,...,., I 
~

1 
plot 

(Sin .... ~.!ll\ 

I Uxcc:utou dct)\)i' 

I .I (Si1U>çil02C) 

IlM& I UllVI f>l'l\ .;1 11 •1 I' Vl'>t\! til I lvii.Rl \1>11' 
R''•l XV \I..: NUH!IIIl1H' '17:, k" .tth.lll 

••IHP..cllll :'>'"'r~"'"'· s1• 
1"<1 . ( 111 ~~I,S-Ii)ll() I h t li) 251>'·71JH 

M(IJborn uo pn.-.:o 

1 
(Silunçlo IA) 

I 
Mclbora u:. fiqui4t1" 

(Suuo~4o I O) 

Clltnlr> XP 
(Ordtnl ~rsvbd2) 

Cllenll·~ do Con·tlorn 
qu~ tinham oferto' 
dlsponivrlsno livro 

(Prtrerl~ol 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

1'1 ul' ~· ... :,l\ A dtllÍI Ih l l'ül ivo O rdi u:ll'lu n" 12. 20 I() XI' II I V~-;t i lllt: rllo:. t..'C r v M S.A. c Uuilll.:l'llh: I li, r ~ h :rnaud,·:. 
lkn, IHrnol. Julrn L'<tpua Rt~mos tia Silva. Fclip~· I rilld<llk c Dt~vi 1\ liranda {Jut:-.aua I crm•• J l' \lll:.:t~:t .. 
I 1:. lo 

43. Como demonstrado acima, as situações 1 e 2 foram subdivididas nos seguintes 

subgrupos: 

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 1 A: 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 BM&FBOYESPA, no milissegundo do registro 

do negócio direto intencional; 

Situação lB: Ordens Desviadas beneficiadas por liquidez. A quantidade 

disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA não seria suficiente para 

atender a Ordem Desviada. A Ordem Desviada não seria atendida integralmente 

ao melhor preço disponível no livro da BM&FBOVESPA, no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional; e 

Situação 1 C: 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 BM&FBOVESPA, 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 BM&FBOVESPA 

no melhor nível de preço que seriam agredi das pela Ordem Desviada e não foram 

executadas até o tina! do pregão; 
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Situação 2B: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOYESPA 

no melhor nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram 

executadas a preço pior em relação ao preço de regisn·o do negócio direto 

intencional; 

Situação 2C: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOY ESPA 

no melhor nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram 

executadas após o registro do negócio direto intencional. 

44. Na análise das situações descritas acima, a BSM considerou a configuração do 

livro de ofertas da BM&FBOYESPA 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 ou Davi (doc. 1, p. 17/ 18). Todas as informações utilizadas 

pela BSM na elaboração do Parecer SAM, reproduzidas no Termo de Acusação, estavam 

disponíveis à XP (doc. I, p. 2). 

45. A seguir passa-se à análise do resultado da atuação da Carteira Própria em 

relação aos interesses dos clientes cujas ordens foram desviadas (Situação 1) e dos clientes 

que estavam com ofertas regisn·adas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de 

atuação da XP, no mesmo preço e milissegundo do registro do negócio direto intencional e 

deixaram de ser atendidos pelas Ordens Desviadas (Situação 2). 

2.5. 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 

46. A J:im de verificar se os interesses dos clientes cujas Ordens Desviadas foram 

atendidos pelo Mecanismo, a BSM analisou: (Situação lA) se Ordens Desviadas foram 

executadas a preço melhor, quando comparado ao melhor preço disponível no livro de 

ofertas da BM&FBOVESPA no milissegundo do registro do negócio direto intencional; 
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(Situação lB) se a quantidade de ações/contratos dispo1úvel no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA, no melhor nível de preço, seria insuficiente para atender à quantidade de 

ações/contratos ofertada pela Ordem Desviada. A BSM considerou como indiferente a 

atuação do Mecanismo quando a Ordem Desviada é executada ao preço da melhor oferta 

disponível no livro da BM&FBOVESPA e quando a quantidade de ações/contratos 

disponível é suficiente para atender à quantidade ofertada pela Ordem Desviada (Situação 

tC). 

47. O diagrama a seguir ilustra as três ocorrências descritas acima, denominada 

como Situação 1 neste Termo de Acusação (doc. 1, p. 18, Figura 3 - Clientes XP que tiveram 

suas ordens desviadas): 
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2.5.1. Situação lA: Ordens Desviadas e executadas a preces melhores do que o melhor 

prece disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA 

48. Na Situação lA, a BSM considerou os negócios em que os Clientes XP, cujas 

ordens foram desviadas, tiveram suas ordens executadas a preços melhores do que o melhor 

preço disponível no livro da BM&FBOVESPA. 

49. Para essa anáJise, a BSM identificou qual era o melhor preço de compra e o 

melhor preço de venda no milissegundo do registro do negócio direto intencional entre a 

Carteira Própria e o CJiente XP cuja ordem foi desviada. A BSM analisou a Situação 1 A 

considerando os seguintes critérios: 

1) Identificação do melhor preço de compra e do melhor preço de 

venda no livro de ofe11as no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional; 

2) Verificação do preço do negócio direito intencional em 

comparação com o melhor preço disponível no livro de ofertas 

da BM&FBOVESPA. Para o cliente comprador, o preço da 

compra deve ser menor que o melhor preço ofertado na venda no 

livro da BM&FBOVESP A. Para o cliente vendedor, o preço da 

venda deve ser maior que o melhor preço ofertado na compra no 

Jivro da BM&FBOVESPA; 

3) Se o preço do negócio direto intencional for melhor do que o 

preço ofertado no livro da BM&FBOVESPA, haverá beneficio 

por preço ao Cliente XP cuja ordem foi desviada; 
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4) Caso o preço executado não atenda as condições acima, é 

aplicada a métrica de benet1cio por liquidez, que será explicada 

a seguir na Situação 1 B. 

50. Abaixo serão demonstrados exemplos da Situação lA, nos segmentos BM&F e 

Bovespa. 

51. No pregão de 25.2.2016, às llh04m47s778ms, antes do registro do negócio 

direto intencional entre a Ordem Desviada e a Carteira Própria, a melhor oferta de venda era 

de R$ 42.800,00 e a melhor oferta de compra era de R$ 42.790,00 (doc. I, p. 21 ). A tabela a 

seguir reproduz o livro de ofertas de WINJ 16 nesse momento. A corretora de código 3 é a 

XP (doc. 1, p. 21 , Tabela 4 - Livro de ofertas de WlNJ16 no pregão de 25.02.2016, às 

11 h04min47s778ms): 

OfcrtHS de Compra Ofertas de Venda 

li ora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Clirnte Hora 

l i :03:22.51 o 3 3 42.790.00 ~:! ~OH.tJO 20 j  I 1·1~1 -15 ();\Q 

11 :03:26_72g 3 2 42.790.00 42.800.00  11 :04:46.730 

l i :03:36.069 3 8 42.790,00 42.800,00 5  l I :04:46.731 

11 :03:46.088 3 2 42.790.00 42.800,00 2  11 :0-1;-16.733 

l i :03::5:5.078  42.790.00 42.800.00 lO  11:04:47.3 12 

11 :04:14.109 3 I "2.790,00 42.800,00 5 3  11 :0-':-17.673 

1 I :04:3&.059  I 42.790,0() 42.805.00 5  li :04:44.36:5 

Fonte: 1:3M&FBOYESPA 

52. Às llh04m47s849ms, a XP desviou ordem de compra de 20 contratos WINJ 16 

e executou negócio direto intencional com a Carteira Própria (marcado na cor cinza). O 

negócio foi realizado ao preço de R$ 42.795,00. O preço de execução da ordem de compra 

foi R$ 5,00 menor do que o melhor preço de venda ofertado naquele milissegundo 

(R$ 42.800,00). como se verifica da tabela abaixo (doc. 1, p. 21, Tabela 5- Livro de ofertas 
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de WINJ16 no pregão de 25.02.2016, às l1h04nún47s849ms, momento do negócio direto 

intencional entre Cliente XP e Carteira Própria): 

Ofcrtlls tlc Compra 

Uora Cliente Corretora Qttl J>reço 

11:04:47.849 Cliente XP 3 1.0 42!795,00 

li :03:22.51 o 3 3 42.790,00 

li :03:26.728 3 2 42.790,00 

li ;03:36.069 3 8 42.790,00 

li :03:46 088 3 2 42.790.00 

li :03:55.078  I 42.790,00 

11:04:14.109 3 I 42.790.00 

li :04:38.059  I 42.790.00 

Fome: BM&FBOVESPA 

OfcrlliS tle Venda 

l'rcço Qttl Corretor:! Cl iente 

42.795,00 

·r.! .. l!OO.OO 

42.800.00 

42.800,00 

42.800,00 

42.800,00 

42.800,00 

42.805,00 

20 

20 

5 

2 

lO 

5 

5 

3 Carteira Própria 

3  

 

 

 

 

3  

 

li ora 

LI :04:47.849 

1.{4 151)5Q 

li :04:46.730 

I 1 :04:46.73 I 

li ;04:46.733 

11 :04:47.312 

I 1:04:47.673 

I I :04:44.365 

53. Portanto, foi constatado benefício de preço, no valor de R$ 5,00, para o Cliente 

XP cuja ordem foi desviada, dado que, se não houvesse o desvio de sua ordem, compraria a 

R$ 42.800,00 e não a R$ 42.795,00, tal como ocorreu no registro de negócio direto 

i mencionai contra a Carteira Própria. 

54. O negócio realizado pela Cru1eira Própria, descrito acima, não preteriu oferta de 

Cliente XP que estava registrada no livro da BM&FBOVESPA. Isso porque, o negócio 

direto intencional foi executado a preço melhor do que o melhor preço de venda disponível 

no livro da BM&FBOVESPA naquele milissegundo. O preço de venda desejado pelo Cliente 

XP conta n°  era de R$ 42.800,00, enquanto o negócio direto intencional foi 

executado a R$ 42.795,00. 

55. Assim, quando a XP decide melhorru· o preço de execução pru·a o Cliente XP, 

cuja ordem foi desviada, não há preterição, pois o preço oferecido pela XP a esse cliente é 

melhor (sob a ótica da Ordem Desviada) em relação ao preço que os Clientes XP estavam 
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ofertando no livro naquele milissegundo. Em resumo, não houve preterição, porque as 

ofertas dos CI i entes XP registradas no livro da BM&FBO VESPA e a oferta C ali eira Própria 

não eram substitutas entre si. 

56. No segmento Bovespa, situação idêntica ocorreu no pregão de 12.6.201 5. Às 

14h56rn45s 121 ms desse pregão, o melhor preço de compra ofertado de RS103 era de 

R$ 1.5 1. e o melhor preço de venda ofertado era de R$ 1 ,52, conforme demonstrado na tabela 

a seguir (doc. 1, p. 22, Tabela 6- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015. às 

14h56min45s12lms): 

Ofertas de Compra Oferlits de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Clirnrc li ora 

14:13:47.542  6.800 1,51 1.52 2.700  14:19:25.102 

14:13:47.562 200 1,5 I 1.52 100 14:35:26.739 

1-1: 18:58.958  3.000 1,51 1,52 5.000  14:49:30.909 

14: 31 :07.284  1.600 1,51 1.52 700  14:56:28.034 

14: 31 :10.050  100 1.51 1,52 2.400 3 14:56:45.121 

Fome: BM&FBOVESPA 

57. Às 14h56m45sl23ms, foi realizado negócio direto intencional com 100 

quantidades de RSID3, ao preço de R$ 1,52, no qual o Cliente XP, cuja ordem foi desviada, 

atuou como vendedor e a Carteira Própria como compradora (doc. l , p. 23, Tabela 7 - Livro 

de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 14h56min45s123ms, momento do negócio 

direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria). 

UJ\1,\lllOVI·SI'A '\I 11'1 f~ \ l ~i\1 I I Jl' Mt.IU"AIJO'> 
Ruu X V d\! N,n-.:tul'• ~• .. ;. K .llhl u 
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O fertas tle Compra Ofer tas t.le Venda 

Hora Cliente Corretora Qtt.l Preço Preço Qtd Corretora Cliente lloríl 

1 ~:56:~5.123 
Ca r teira 

3 100 1,52 1,52 100 3 Cliente XP 14:56:45.)23 
Própria 

14: 13:47.542  6.800 1.51 1,52 2.700  14:19:25.102 

14:13:47.562  200 1.51 1.52 100  14:35:26.739 

14:18:58.958  3.000 1.51 1,52 5.000  14A9:30.909 

14:31 :07.284  1.600 1,51 1.52 700  14:56:21!.034 

14:31 :10.050  100 1.51 1,52 2.400 3 14:56:45.121 

Fonte: BM&FBOVESPA 

58. Verifica-se que o Cliente XP, cuja ordem foi desviada, executou negócio a preço 

R$ 0,01 melhor do que o melhor preço de compra ofertado no livro da BM&FBOVESPA, 

na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional. Caso a XP não desviasse a ordem, o Cliente XP venderia o ativo ao preço 

de R$ l ,51 e, portanto, mais barato. 

59. Além disso, não houve preterição, pois não havia Cliente XP com oferta 

registrada no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, 

no mesmo níveJ de preço e no mesmo mil issegundo do registro do negócio direto intencional. 

60. No período de 2.1.2015 a 3 1.8.2016, foram identificados 710.927 negócios na 

Situação lA, envolvendo o total de 20.671 contas, sendo 19.174 contas no Segmento BM&F 

e 1.497 contas no Segmento Bovespa (doc. 1, p. 26). Todos esses negócios estão descritos 

no Anexo I-A do Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo (doc. 1, p. 27, Figura 4 

- Livro de ofe11as de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 14h56min45s 123ms, momento do 

negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria, extraído do Anexo I-A). O 

negócio direto intencional está marcado na cor cinza, os preços sem destaque se referen1 ao 

melhor preço de compra e melhor preço de venda antes da atuação da Carteira Própria. 

111\1&1 !H IV I ·~·:J'.'\ Sl •l'l 1: Vl:-.1\t 11)1· MI'Rt \1 111~ 
l{tht XV ~k Nth~111hw "'7' >t nhJ.H 
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RSID3- Ul0612015- Compra- Situação 52.H6 

Ofmas de Compra Ofertas de renda 

Hora regisrro Participante Cliente Quantidade PrtÇo Preço Hora regisrro Participanlt C1ient~ Quantidade 

1~:56:45.123 

2.5.2. 

Carteira própria 100 1.52 

1.51 

1 -, .)_ 

1.52 14:56:45.1E 3  100 

Situacão 18: Ordens Desviadas que não seriam integralmente atendidas ao preço 

da melhor oferta disponível no livro da BM&FBOVESPA 

61. Na Situação lB, a BSM considerou as Ordens Desviadas que não seriam 

atendidas integralmente no melhor nível de preço disponível no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA, dada a inexistência de quantidade suficiente no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA no melhor nível de preço, o que resultaria em execução parcial ou 

execução integral a pior preço médio em relação ao preço de registro negócio direto 

intencional. 

62. Nesse caso, o desvio da ordem para registro de negócio direto intencional contra 

a Carteira Própria, permitiu que o Cliente XP cuja ordem toi desviada tivesse seu negócio 

executado integralmente, no melhor nivel de preço existente no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA~ no milissegundo do registro do negócio direto intencional. 

63. A BSM analisou a Situação 1 B considerando os seguintes critérios: 

I) Identificação da quantidade de ofertas de compra e de venda no 

melhor nível de preço, no milissegundo do registro do negócio 

direto intencional. 

UM,\ I UUVI ·.~l'.\ 'llii'I'RVI1of\11DI. MU<C AI h" 
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2) Se a quantidade de ações/contratos ofertados pelo cliente cuja 

ordem foi desviada for maior do que a sorna da quantidade 

disponível para venda/compra no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA, o negócio é classificado como beneficio por 

liquidez. No caso de cliente comprador, a quantidade de compra 

ofertada pelo cliente deve ser maior do que a soma da quantidade 

de venda disponível no livro de ofertas da BM&FBOV ESP A. No 

caso de cliente vendedor, a quantidade de venda ofertada pelo 

cliente deve ser maior do que a soma da quantidade de compra 

disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA. 

3) Nos casos em que a quantidade inserida pelo cliente cuja ordem 

foi desviada for igual ou inferior à soma da quantidade 

disponível para venda/compra no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA, o negócio direto intencional é considerado 

como indiferente (caso tratado na Situação 1C). 

64. Abaixo serão demonstrados exemplos concretos da Situação 1 B, nos segmentos 

BM&F e Bovespa. 

65. No pregão de 8.3.2016, o Cliente XP, cuja ordem foi desviada, enviou ordem de 

compra de 50.000 opções de V ALEC14, ao preço de R$ O, 16. Às 12h04m56s I 15ms. a 

quantidade ofertada de venda de V ALEC14, ao preço de R$ O, 16, totalizavam 38.400 opções 

de VALEC14 (doc. 1, p. 29, Tabela 8 - Livro de ofertas de VALEC14 no pregão de 

08.03.2016 às 12h04m56sll5rns): 

tlM&l·JJPVI SI'J\ ~U I'I·I,VI!-.1111 lJI MI'R(.',\111•:-. 
Rtt.l X\' tf.: Nt •\CIUi!ltl :n~ X" m,i" 
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Orert:ts de Compra Ofcri:IS de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd t•reço l' reço Qtd Corretora Cliente lhll'll 

li :54:58.855  71.300 0, 15 tl.lh 14.5(10 .3  11:59•25.73:' 

12:00:51.990  10.000 0.15 0.16 6900 3  li 59 5i 211 

t 30.400 12:02: 17.137  10.000 0. 15 0.16 10.000  12:01 :21.670 

12:02:47.617  9.300 0,15 0.16 2.000 (]ld  12:01:22.960 

12:03:04.211  31.800 0,15 (),16 5.000 3  1;!:01'40 39'> 

12:03:07.503  10.000 0,15 0. 17 82.300  li :55:35.38 J 

12:03:10.630  10.000 0,15 0,17 3 1.800  li :55:35.384 

Fonte: BM&FI30 VESPA 

66. Às 12h04m56s836ms, foi realizado negócio direto intencional entre a Carteira 

Própria e o Cliente XP cuja ordem foi desviada, ao preço de R$ 0,16, em quantidade de 

50.000 opções de VALEC 14. Assim, a atuação da Carteira Própria da XP petmitiu a 

execução integral da Ordem Desviada no melhor nível de preço disponível no livro de ofertas 

da BM&FBOVESPA, sendo, portanto, constatado benefício por liquidez (doc. I, p. 29, 

Tabela 9 - Livro de ofertas de V ALEC14 no pregão de 08.03.2016 às 12h04min56s836ms): 

nM<"!I UllVESI'I\ 'illi•I H VI !'tAl) tll Mll<l 1\1 lll'> 
'~"·'X\ tl.: NU\\!•IIhht ~7~ K·· .I!IÜ.tl 
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Ofertas de Compn1 Ofertas de Venda 

llorn Clicnre Corretora Qtd l'reço Preço Qtd Corrclot·a Cliente Hor>1 

U:04:56.83ó ClienteXP 3 50.000 0,16 n.tll 14 'í()(.l J  li )'1.25 735 : 

-
J I :54:58.855 71.300 0, 15 1116 (\ .900 3  li :S9:57.21 I 

12:00:51 .990 10.000 0,15 0,16 10.000  12:0 I :21.670 

12:02: 17.137 10.000 0,15 0.16 2.000  12:01:22.960 

12:02:47.617 9.300 0, 15 O,lb 5lltl(t  11:0 I ;.lli.J9Cl 

12:03:04.211 31.800 0, 15 0,16 5().000 3 Carteira Pr6pria 12:04:56.836 

12:03:07.503 10.000 0, 15 0,17 82.300 li :55:35.3111 

12:03: 10.630 10.000 0.15 0.1 7 31.800 li :55:35.384 

Fonte: BM&FBOVESPA 

67. O negócio direto intencional desviou a ordem de compra de 50.000 opções de 

V ALEC14, ao preço de R$ O, 16, que atenderia às ofertas dos Clientes da XP que estavam 

registradas no livro da BM&FBOVESPA ao mesmo preço (contas n°s ,  e 

. Por outro lado, as ofertas desses clientes atenderiam a Ordem Desviada apenas 

parcialmente (dada a insuficiência das quantidades ofertadas em relação à quantidade da 

Ordem Desviada), sendo que o preço médio da execução integral da Ordem Desviada no 

sistema de negociação da BM&FBOVESPA seria pior do que o preço do negócio direto 

intencional (que executou a Ordem Desviada integralmente ao preço de R$ O, 16, 

correspondente ao melhor nível de preço existente no livro de ofertas da BM&FBOYESPA 

no milissegundo do registro do negócio direto intencional na BM&FBOVESPA). 

68. Ou seja, o negócio da Carteira Própria na contraparte de Cliente XP, cuja ordem 

foi desviada, não fo i realizado nas mesmas condições das ofertas registradas no livro da 

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

I:JM& I lltiVI·Sl'A Slii'EkVI:0./1\l DI MLI{L \ I J(l' 
1\u., XV d .... NP\~;tnhtu !7'\ X' ;1wl:u 
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milissegundo do registro do negócio direto intencional , dentre as quais as ofertas dos 

Clientes XP de contas n°S , e  

69. Não há preterição quando a Con-e tora decide melhorar o preço de execução para 

o Cliente XP cuja ordem foi desviada, em comparação ao preço médio que este cliente 

obteria caso sua ordem fosse integralmente executada no sistema de negociação da 

BM&FBOVESPA no milissegundo do registro do negócio direto intencional, incluindo por 

oferta(s) de Cliente(s) XP, em razão da insuficiência das quantidades ofertadas no melhor 

nível de preço do livro de ofertas da BM&FBOVESPA naquele momento; em relação à 

quantidade da Ordem Desviada. 

70. Em resumo, não houve preterição porque a oferta da Carteira Própria não seria 

substittúvel pelas ofertas registradas no livro de ofertas da BM&FBOVESPA na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, dentre as quais as ofertas dos Clientes XP de contas n°s  

registradas no melhor nível de preço do livro. 

7 I. Ocorrência que também se enquadra na Situação lB, ocmTeu no pregão de 

12.8.2015, em que o Cliente XP teve sua ordem de venda desvjada para fechar negócio direto 

direto intencional contra a Carteira Própria. 

72. O Cliente XP enviou ordem de venda de 45 contratos de WDOU15, ao preço de 

R$ 3.520,00. Às 1 Oh57m58s550ms, as ofertas de compra de WDOU15, registradas no livro 

da BM&FBOVESPA, no melhor nível de preço (R$ 3.520,00), somavam 28 contratOs. 

Dessa forma, o Cliente XP, cuja ordem foi desviada, poderia ser totalmente executado no 

livro da BM&FBOVESPA, mas a preço médio pior (doc. l , p. 31 , Tabela 10 - Livro de 

ofertas de WDOUJ5 no pregão de 12.08.2015 às l0h57min58s550ms): 

I4M.l<lll• <VL~I'I\ :->111'1 f:VI~Arl UI Ml' l! tf\1 '' ~ ~ ~ 
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l'roc.:c:>:>tl 1\dmilll~!ral i vo Or<linúno n' I:.? 20 I ó XP ln\O:stimcntus CC rVM ~.A.~ Uuillh:rntt: D1a~ I .:rttandc-; 
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Ofertas de Compra 
Ofertas de Venda 

l-I ora Cliente Corretora Qtd Preço t>rcço Qtd Corretora Cliente li ora 

I 0:43: 19.1!92  3 2 3.520.00 3.520.50 2  I 0:57:54.362 

I 0·54.36.397  3 3.520,00 3.520,50 3  I 0:57:54.363 

10:54~39 763  3 3520,00 3.520.50 2  10:57:54.780 

I ():55:::!0.545  3 3.520,00 3.520,50  I 0:57:55.284 

10:55 35.(,70  3 3 520,00 3.520,50  I 0:57:55.373 

I 0:55.41.390  3 3.520.00 3.520.50 3  10:57:55.4 I 3 

l 0:55•49.746  .1 3 520.00 3.520,50 2  l 0:57:57.921 

10;55•51270  j 3520.00 3.520,50 2  10:57:57.921 

10:55•51 54-1  3 28 3.520.00 3.520.50  I 0:57:57.923 

10.56 13 619  3 
((td 

3..520,00 3.521 ,00  10:57:46.761 

I 0:56:45 9(11  J 2 3.520,(1() 3.521,00  10:57:47.350 

1057·05 795  3.520.00 3.521 .00  10:57:53.788 

I 0;57:30.861  3.520,00 3.521,00 2  10:57:53.71!8 

I 0:57 33 0-17  ~ K 3.520,00 3.521.00 3  10:57:53.789 

I 0:57:40 (183  3 2 3.520,1)0 3.521 ,00 5  10:57:53.789 

10:57:48355  3 3.520 oO 3.521.00 3  10:57:53.71;9 

I 0:57·5 I 4\19  3 2 3.520,()0 3.521.00  10:57:53.790 

I 0:45:21.214  4 3.519,50 3.521 ,00 2  10:57:53.790 

10:45:21.214  3.519,50 3.521,00 3  I 0:57:53.79 I 

10:45:23.619  2 3.519,50 3.521,00 3  I 0:57:53.794 

Fonte: BM&FBOVESP/\ 

73. Assim, a atuação da Carteira Própria permitiu ao Cliente XP, cuja ordem foi 

desviada, a execução integral de sua oferta ao melhor nível de preço disponível no livro da 

BM&FBOVESPA, sendo, portanto, constatado beneficio por liquidez (doc. l, p. 32, Tabela 

llM&I'IlllVilSf>.\ l,Ui'I 'IW I~·v\\J lll Ml.l((. 'I IH)!> 
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11 - Livro de ofertas de WDOUIS no pregão de 12.08.2015, às 10h57min58s56 lms, 

momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria). 

Ofer tas de Compra Ofertas de- Venda 

li ora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora C liente Hora 

10•43.19.891  3 l J 520.00 3.520,00 45 3 ClienteXP 10:57:58.561 - ~-

1()54 36397  3 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:54.362 

10·~ : 39.763  ::; 3 520.00 3.520.50 3  10:57:54.363 

10:55•20.545  3 3.520.00 3.520,50 2  I 0:57:54.780 

10;~.5 35.670  3 3 520.00 3.520,50  I 0:57:55.284 

10:5~.4131}()  l 3 520.0(1 3.520,50  10:57:55.373 

1 o·55 49 74C•  3 3.520.00 3.520.50 3  I 0:57:55.413 

1 o· 55.51270  3 :?.520.01 3.520,50 2  10:57:57.921 

I 0:55:51.54-'1  3 28 3 . .520.(}11 3.520,50 2  10:57:57.92 1 

10.56 13.619  3 qtd 3.520.\l() 3.520.50  10:57:57.923 

I O· 56"·l:5. 91) I  : 2 3.520.00 3521.00  I 0:57:46.761 

I 0.57 05.795  1 3520.00 3.521 ,00  10:57:47.350 

I 0.57:30.86 I  3.520.00 3.52 1,00  I 0:57:53.788 

IO:S7:3J.O.n  ); 3 520.011 3.521.00 2  10:57:53.788 

10:~7..10 683  J 2 3.510.00 3.521 ,00 3  I 0:57:53.789 

I 0:51'48.355  3 J 520.0() 3.521,00 5  10:57:53.789 

10;'i7•51 4'19  ·' 1 3.520.00 3.521.00 3  10:57:53.789 

10:57:58.561 Carteira Própria 3 45 3.520,00 3.521,00  10:57:53.790 

I 0:45:21.214  4 3.519.50 3.521.00 2  10:57:53.790 

10:45:2 1.214  4 3.519.50 3.521,00 2  10:57:53.790 

10:45:21.214  3.519,50 3.521.00 3  I 0:57:53.79 1 

I 0:45:23.619  2 3.519,50 3.521 ,00 3  I 0:57:53.794 

I 0:45:34.252  3 3.519,50 3.521.00 2  I 0:57:53.795 

I 0:46:00.435  2 3.519,50 3.52 1,00 lO  I 0:57:53.848 

I 0:52:00.990 3 2 3.519,50 3.521 .00 3 I 0:57:54.095 

10:52:40.804  6 3.519,50 3.521.00 6  10:57:54.363 

Fonte: BM&FBOVESPA 

74. O negócio direto intencional desviou o fluxo de 45 contratos que atenderia as 

ofertas dos Clientes XP2 que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA, ao preço de 

1 Contas n°s  
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R$ 3.520,00. Esses clientes deixaram de ser atendidos em razão da atuação daXP. O negócio 

direto intencional foi executado ao mesmo preço das ofertas desses Clientes XP que estavam 

registradas no livro. 

75. Por outro lado, como visto acima, as ofertas dos referidos Clientes XP3 

registradas no melhor nível de preços do livro de ofertas da BM&FBOVESPA na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, atenderiam a Ordem Desviada apenas parciaJmente (em razão da insuficiência 

de quantidades ofertadas em relação à quantidade da Ordem Desviada), sendo que, o preço 

médio da execução integral da Ordem Desviada no sistema de negociação da 

BM&FBOVESPA (incluindo pelas ofertas desses Clientes XP) seria pior do que o preço do 

negócio intencional (que executou a Ordem Desviada integralmente ao preço de R$ 

3.520,00, con·espondente ao melhor nível de preço existente no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA no milissegundo do registro do negócio direto intencional na 

BM&FBOVESPA). 

76. Ou seja, a oferta da Carteira Própria não era substituível pelas ofertas registradas 

no livro de ofertas da BM&FBOVESPA na mesma ponta de atuação da Carteira Própria no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional, dentre as quais as referidas ofertas 

dos Clientes Xp4. Portanto, o negócio realizado pela Carteira Própria, descrito acima, não 

preteriu referidas ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA. 

77. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identificados 165.962 negócios na 

Situação 18, envolvendo 10.832 contas no Segmento BM&F e 101 contas no Segmento 

Bovespa (doc. 1, p. 34, Figura 5 - Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015, 

às 10h57min58s56lms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Ca11eira 

Própria, extraído do Anexo 1-B). Todos esses negócios estão descritos no Anexo l-B do 

3 Contas nos  
 

•1 Contas n"s  
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Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo. O negócio direto intencional está 

marcado na cor cinza, os preços sem destaque se referem ao melhor preço de compra e ao 

melhor preço de venda antes da atuação da Carteira Própria. 

WDOU15 - 12/0Sl!OH- Compra -Situação 210.301 

Ordtmdt Ofems dt C ompn Oferms dt \'toda 

priorid~dt Bm re;isrro Participmrt Climre Quanruhclt Prtço Bom rtgimo Pmicip:JDrt Clitnrt Qu~atiibdt P~o 

I 0:53:26.531 3 ~ 3.520.00 10:57:58.561 3  45 3521),00 

~ 10:5-1:36397 3 3.520.00 

10:5-U9.763 3 3510.00 

-1 10:55:20.545 3 3.520.00 

10:55:35.670 3 3.5~0.00 

6 10:55:41390 3 3.520,00 

7 10:55:49.7-16 3 3.510.00 

s 10:$5:51270 3 3520.00 

9 10:55:51.54-1 3 3.520.00 

10 10:56:13.619 3  3.520.00 

11 10:56:45.961 3 2 3.520,00 

I~ 10:57:05.795 3  3.520.00 

13 10:57:30.861  3.520.00 

14 10:57:33.047 3  s 3.520,00 

15 10:57:-10.683  2 3.5~.00 

16 10:57:48.355 3  3.520.00 

17 10:57:51.499  2 3.5~0.00 

18 10:57:58.561 3 Carteira llfópria 45 3.520,00 

2.5.3. Situação I C: Ordens Desviadas para as quais a realização do negócio direto 

intencional foi indiferente 

78. Na Situação I C, a BSM considerou as ordens desviadas para as quais a atuação 

da XP não trouxe qualquer beneficio, além daquele que seria obtido no livm de ofertas da 

BM&FBOVESPA. Nessa hipótese, o resultado obtido pelo Cliente XP, cuja ordem foi 

UM& I UI lVI· SI'/\ Sl ll't-1( VISt\U l) l MI:IU.'.'.UI IS 
Rw~ XV 1..1~ Nuh•rnhH' _'7~. N :uul.u 
O IH 1 1~1u I ""'' l':mh• SI' 
ld t l 112'"'-lil0ll '·" '" ·~' "'·1117J 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

l't<H.:~:..;::.o l\d llllllhlnllivo (Jrdinarit• n'' 12/2016 XP liiV\!')I IIncntw. CC rvM !:>.A_ c lju lllkrm~: l >ia~ l~:<nt;uld~:..; 
lktu:lumnl. Julio Capu~t l<umos tia Silvu, I clipe I nntlmk c Dav1 Miranda (.)UJxada I t:l11lll lk '\l' ll~:lli:l" 

11'>. u 

desviada, na contraparte da Carteira Própria, é igual ao resultado que esse cliente teria se 

tivesse agredido o livro de ofertas no mesmo milissegundo do registro do negócio direto 

intencional. Os preços dos negócios diretos intencionais foram iguais aos preços das ofertas 

dos Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA e a quantidade de ações/contratos 

das Ordens Desviadas seria atendida pela quantidade disponível no livro da BM&BOVESPA 

no melhor nível de preço. Abaixo serão demonstrados exemplos concretos da Situação 1 C, 

nos Segmentos BM&F e BOVESP A. 

79. No pregão de 10.2.2016, às 13hl2m47s680ms, a melhor oferta de compra era de 

R$ 3.937,50 e a melhor oferta de venda era de R$ 3.938,00 (doc. 1, p. 35, Tabela 12- Livro 

de ofertas de WDOH16 no pregão de 10.02.2016, às 13h12min47s680ms). 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente <.:orretora Qr<l Preço Pr eço Qrd Corretora Cliente llora 

13:12:47.0119  3.937.50 .393lUI{! 3  

13:12:47.089  3.937,50 3.'>.~li.OIJ 3  1311:51()~ 1) 

13:12:47.089  3 3.937.50 3 938,(Jli 3  13 11 ~I 676 

13:12:47.089  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.096 

13:12:47.090  3.937,50 3.938,00  13: 11"47. 183 

13:12:47.091  2 3.937,50 3.938.0!1  13:12:47. 183 

13: 12:47.091  2 3.937,50 3.938.00  13: 12:47.1&4 

13:12:47.092  3.937,50 3.938,00  13:12:47.33() 

13•12:47.093  3.937,50 3.938,00  13:12:47.472 

Fonte: l3M&FBOVGSPA 

80. Às l3h l2m47s713ms, foi executado negócio direto intencional entre a Carteira 

Própria e Cliente XP, cuja ordem de compra foi desviada, ao preço de R$ 3.938,00, na 

quantidade de 6 contratos de WDOH16, conforme se verifica da tabela a seguir. (doc. 1, p. 

36, Tabela 13 - Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 10.02.2016, às 
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13hl2min47s713ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria). 

Ofertas de Compra Ofertas de Vendn 

li ora Cliente Corretora Qtd J>reço Preço Qtd Cot·retora Cliente l-Iom 

13:12:47.713 ClienteXP 3 6 3.938.00 J <1311110 J  13.11:41974 

I J: 12:47.089  3.937.50 3.938.00 3  13 11 .51.6.~6 

13: 12:47.089  3.937,50 3 938.00 3  13 11.31 bi6 

I J: 12:47.089  3 3.937.50 3.938,00  1 3:12 :~7.0% 

13:12:47.089  2 3.937,50 3.938.00  13:12:47 183 

13:12:47.090  3.937,50 3.938.00  13:12:47.183 

13:12:47.091  2 3.937,50 3.938.00 13:12:47. 184 

13:12:47.091  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.330 

13:12:47.092  3.937,50 3.938.00  13: 12:47.472 

13:12:47.093  3.937,50 3.938,00 6 3 Carteira Própria 13:12:47.713 

Fonte!: BM&FBOVESPA 

81. A atuação da XP foi indiferente para o Cliente XP cuja ordem foi desviada, pois 

não melhorou as condições de execução da Ordem Desviada. Caso não houvesse o desvio, 

a Ordem Desviada seria executada integralmente contra os clientes  e 

 e a Corretora  (destacados em laranja na tabela acima), ao preço de R$ 3.938,00, 

mesmo preço de registro do negócio direto intencional realizado contra a Carteira Própria 

(destacado em cinza na tabela acima). No entanto, a atuação da XP impediu que os Clientes 

XP , que estavam com ofertas registradas no livro na mesma ponta 

de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no mesmo rnilissegundo de registro do 

negócio direto intencional, fossem atendidos pela Ordem Desviada. 
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82. O negócio direto intencional foi executado ao mesmo preço das ofertas de 

Clientes XP que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA e, por essa razão, tais 

clientes foram preteridos, além de a XP ter amado em situação de conflito de interesses, 

conforme descrito nesta seção e será descrito em detalhes na seção 3 deste Termo de 

Acusação. 

83. No segmento Bovespa, situação idêntica ocorreu no pregão de 14.1.20 15. 

84. Às 13h00m47s515ms desse pregão, o melhor preço de compra ofertado por 

PETRAl O era de R$ 0,36, e o melhor preço de venda ofertado por contrato era de R$ 0,37, 

conforme demonstrado na tabela abaixo (doc. 1, p. 37, Tabela 14 - Livro de ofertas de 

PETRA10 no pregão de 14.01.2015, às I3h00min47s515ms): 
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Ofertas de Compra 

li ora Cliente Correrora 

10:36:12 941  3 

10:36:14.-17 J  

I 0:40:20.645  

10:43:37.580 

I 0:54:34.269  

li : 15:19.519  

I 1: 15 45.698  3 

11 :35:49.818 

li :56:54.720  

12:34:59.755 

12:35:15.366  

1:!:52:23.212  3 

t2:59·22.R26  3 

12:59:41 832  3 

13:00:31.893  

13:00:32.370  

13:00:32.527  

13:00:34.440  

13:00:40.330 

13:00:44.426 

13:00:44.825  

13:00:45.668  

13:00:45.669 

Fonte: BM&FBOVESPA 

Qtd Preço J>reço Qtd 

)!}() 0,31\ 0,37 4.500 

10.000 0,36 0,37 100 

50.000 0.36 0,37 1.300 

5.000 0.36 0,37 1.300 

5.000 0.36 0,37 20.000 

5.000 0.36 0.37 700 

!00 0,36 0,38 1.100 

2.500 0.36 0.38 5.000 

2.700 0,36 0.38 15.000 

2.000 0,36 0.3!l 4.000 

2000 0,36 0,38 4.000 

20.000 0.36 0,38 700 

10.000 0.36 0,38 5.000 

5.000 1),36 0,38 3.000 

7.500 0,36 0.38 18.000 

18.000 0.36 0,38 10.000 

3.800 0.36 0.38 10.000 

4.000 0.36 0.38 9.600 

10.000 0.36 0,38 5.000 

4.000 0.36 0,39 10.000 

9.600 0,36 0,39 5.000 

1.000 0.36 0,39 16.000 

1.000 0.36 0.39 5.000 

0.'1.1,1.!1 ISOVf-:-il'l\ SI li'I·RVISAc I fl l Ml.f\l AliO'\ 
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Ofertas de Venda 

Corretora Cliente llora 

 13:00:45.806 

 13:00:45.920 

 13:00:46.878 

 13:00:46.878 

 13:00:47.434 

 13:00:47.487 

13:00:32.999 

13:00:33.033 

 13:00:33.123 

 13:00:33.125 

 13:00:33. 135 

 J 3:00:33.361 

3 13:00:34.424 

 13:00:37.241 

 13:00:4 J .979 

 13:00:42.175 

 13:00:43.643 

 13:00:44.937 

 13:00:47.51 s 

 J 2:59:21.977 

 12:59:27.476 

 13:00:25.272 

 13:00:27.502 
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' 85. As 13 h00min4 7s867ms, foi executado negócio direto intencional entre a 

Carteira Própria e Cliente XP cuja ordem de venda foi desviada, ao preço de R$ 0,36, na 

quantidade de 44.900 opções de PETRAl O, conforme se verifica da tabela abaixo (doc. l , p. 

38, Tabela 15 - Livro de ofertas de PETRAlO no pregão de 14.01.2015, às 

13h00min47s867ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria) 

O renas de Comprn 

IIOrà Corretor:• Cliente Qtdc Preço Preço Qtde 

10 '3(, 12 941  300 OJó 0.36 44.900 

10:36:1-1471  10.000 0,36 0,37 4.500 

I 0:40:20.645  .50.0()() 0,36 0,37 100 

I 0:43:37.580  5.000 0,36 0,37 1.300 

10:54:34.269 5.000 0,36 0,37 1.300 

11 : 15:19.478  5.000 0,36 0.37 20.000 

li : I 5:45.698 3  200 0,36 0.37 700 

i I :35:49.8 18  2.500 0.36 0,38 1.100 

li :56:54.720 2.700 0,36 0,38 5.000 

12:34:59.755  2.000 0,36 0,38 15.000 

12:35: 15.36ó  2.000 0,36 0,38 4.000 

12:52:23.212 3  20.000 0,36 0,38 4.000 

12:59:22.lJ82 3 10.000 0,36 0,38 700 

12:59:41.832 3 5.000 0,36 0,38 5.000 

13:00:3 1.893  7.500 0,36 0.38 3.000 

13:00:32.370  18.000 0,36 0,38 18.000 

13:00:32.527  3.800 0.36 0,38 10.000 

13:00:34.440  4.000 0,36 0,38 10.000 

13:00:40.330  10.000 0.36 0.38 9.600 

13:00:44.426  4.000 0,36 0,38 5.000 

13:00:44.825  9.600 0,36 0.39 10.000 

13:00:45.668  1.000 0,36 0,39 5.000 

13:00:45.669  1.000 0.36 0,39 16.000 

13:00:45.682  1.000 0.36 0,39 5.000 

13:00:45.739  2.000 0,36 0.39 10.000 

13:00:46.068  300 0.36 0,39 4.000 

13:00:47.515  5.000 0.36 0,39 4.000 

13:00:47.867 3 Carteira Própria 44.900 0,36 0,39 15.000 

Fonte: BM&r:BOVESPA 
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Orert:IS de Venda 

Cliente Corretora li ora 

Cliente X'P J 13:00:47.867 

 13:00:45.806 

 13:00:45.920 

 13:00:46.878 

 13:00:46.878 

 13:00:-17 199 

 13:00:47.487 

 13:00:32.999 

 13:00:33.033 

 13:00:33.123 

 13:00:33. 125 

 13:00:33.135 

 13:00:33.361 

3 13:00:34.42-l-

 13:00:37.71!4 

 13 :00;4 L 789 

13:00:42.175 

 13:00:43.643 

 13:00:44.498 

 13:00:47.515 

 12:59:21.977 

 12:59:27.476 

 13:00:25.343 

 13:00:27.5112 

 13:00:32.031) 

 13:00:33.127 

 13:00:33.136 

 13:00:33.295 
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86. A atuação da XP foi indiferente em relação ao Cliente XP cttia ordem foi 

desviada, pois a atuação da XP não melhorou as condições de execução da Ordem Desviada. 

Caso não houvesse o desvio, a Ordem Desviada seria executada contra a oferta de Cliente 

XP conta no e das corretoras  e disponíveis no livro da BM&FBOVESPA, 

destacadas na cor laranja na tabela acima, a R$ 0,36, mesmo preço de registro do negócio 

direto intencional contra a Carteira Própria (destacado em cinza na tabela acima). 

87. No entanto, a atuação da XP impediu que o Cliente XP no , que estava 

com ofe11a registrada no livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo 

preço e no milissegundo de registro do negócio direto intencional, fosse atendido pela Ordem 

Desviada, o que configura preterição, além de a XP ter atuado em situação de conflito de 

interesses, conforme demonstrado nesta seção e será descrito em detalhes na seção 3 deste 

Termo de Acusação. 

88. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, a BSM identificou 3.600.112 negócios na 

Situação I C, envolvendo 28.581 contas, sendo 23.951 contas no Segmemo BM&F e 4.630 

contas no Segmento BOVESPA (doc. 1, p. 39), detalhados no Anexo 1-C do Parecei" SAM. 

Nesse Anexo, estão identificados os horários de inserção das ofertas no livro, respectivos 

preços e quantidades de contratos/ações ofertados. Além disso, estão identificados os 

horários, preços e quantidades dos negócios diretos intencionais realizados pela Carteira 

Própria contra clientes com Ordens Desviadas. Dessa forma, é possível analisar cada uma 

das situações em que a XP atuou por meio da Carteira Própria tendo clientes cujas ordens 

foran1 desviadas na contraparte. A tabela a seguir reproduz uma das situações descritas no 

Anexo l-C (doc. l , p. 40, Figura 6 - Livro de ofertas de PETRAlO no pregão de 14.01.2015, 

às l3h00min47s867ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria, extraído do Anexo I-C): 

I•M,I..IIJt Nt:OWI\ :-il ll•t·K\il"'"t' D• 1\~l.r<lllill •!-r 

I{IUt ~V (fi.! f\(~t\(.:.tHhl\1 !75 h" llhl.U 

ll]tJ I '·(11 11 '>:ltt l '1lUIO. "I ' 
rol . ( 111 !)1•;\...JI)UIJ I·"· 11 11 ';\h)-7fl7i 
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Ordtmde 

prioritbde HonRg!stro 

10:36:11.9~1 

~ 10:36:!4.-Hl 

19:40:20.6-15 

4 10:<~:1:3 JSO 

W:54:1125il 

6 11:15:1~.51!1 

11 : 1~:45.@8 

s IJ :3~:4.G.SlS 

~ 11 :56:~.'20 

lO 12:3U~J55 

ll 12:35:15.3~5 

12 12:5$:26.0-l7 

n t2:59:12.m 

I! 12:59:~1.&32 

15 1NJ:43.655 

15 13:M:3!.370 

1- B:C•)::~~-

1S B:OO:J-1.440 

19 13:~):40.330 

1·) 13:00:-14.425 

~I 13:00:-14.825 

n 1N0:4~.6;i3 

,, 
.:,) 13:11):~~-éS!l 

;.; t3:oo:.;s.m 

25 13:110:~5.i39 

~5 t3:íJIN~.c~s 

r _ r B:OO:~iJJ5 

~s B:G0:.$- .$51 

PETR.UO -1JI011201~- Co.mpr:a-Sitcaçào 1206 

Ofmas dt Compra Ofertas dt Yada 

Pariicipute Clifllft 

3  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quulidade Preço Honrepnro Pariicipute 

300 0.36 13:00:4 7.!67 l 

10.000 0.36 

50.000 036 

5.000 036 

5.000 0.36 

5.000 0.36 

2~0 0.36 

~.iOD 0.36 

2.i00 0.36 

_Of)~ 0.36 

2.CtJ(I 036 

20.00.0 •B6 

!0.000 036 

5.COO 0.36 

7.500 036 

lSJlOO 036 

2.S1:>0 036 

4.000 0.36 

10.000 036 

-tOOO 0.36 

9.601) 036 

i.COO 0.36 

i.(OO 036 

l.COO 0.36 

2.COO 036 

31.)0 03.6 

3.000 0,36 

44.!l00 036 

UM&IIIOVI ·SJ>,\ <;l ii'I'RVISAU Dli MI·Rt ,\ I)OS 
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2.6. Situação 2: Ofertas de Clientes da XP registradas no livro da 

BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e que seriam agredidas pelas Ordens 

Desviadas 

89. Na Situação 2, serão analisados os casos de preterição e de conflito de interesses 

em decorrência do desvio do fluxo de ordens para a realização de negócio direto intencional 

com a Carteira Própria na contraparte que foram indiferentes para o Cliente XP cuja ordem 

foi desviada. Apurou-se 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 agredidas pelas Ordens 

Desviadas. A preterição foi causada às ofertas desses clientes no milissegundo em que o 

negócio direto intencional foi registrado na BM&FBOVESP A. Além da ocorrência da 

preteiição, a BSM avaliou o que ocorreu com as ofertas preteridas após o registro do negócio 

direto intencional , conforme será explicado em detalhes a seguir. 

90. A ofertas preteridas foram divididas em três sub-grupos. O primeiro sub-grupo 

diz respeito às ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA no melhor 

nivel de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e, após o registro do negócio 

direto intencional, não foram executadas, total ou parcialmente, até o final do pregão 

(Situação 2A). O segundo sub-grupo diz respei to às ofertas de Clientes XP regisu·adas no 

livro da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço que seriam agredidas peJa Ordem 

Desviada e, após o registro do negócio direto intencional, foram executadas a preço pior do 

que o preço do negócio direto intencional (Situação 2B). O terceiro sub-grupo diz respeito 

às ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço 

que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram executadas após o registro do negócio 

direto intencional (Situação 2C). 

91. A figura abaixo ilustra os 3 (três) sub-grupos (2A, 2B e 2C) referidos acima (doc. 

1, p. 44, Figura 7 - Clientes da Corretora XP que estavam no livro de ofertas da 

lll\1.~ 1 Ull \l f· :WA ~1 11 • l'RV I ~\III)i Mlll \ \f lCt'> 
l<u.\ \ V ~h: Nu,çtuh"' ""1' '(· .nl(l>ll 

llflt l ~-IJOI S.1u J•;wh") '\I• 
I d . 1111.! ,r,~-lti(l4t I._, li! 1 15,ç 7•n4 
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BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e seriam atendidos pela oferta de Cliente XP, 

que foi desviada e atendida pela Carteira Própria): 

Mecanismo 
XP 

~ão exec01ou 

I 
, 

(Situação 2A) 

Ofertas de cliemes que 
estavam no livro de ofertas no 

Executou depois mas :1 preço 
...... melhor nível de preço e seriam _, 

pior , 
atendidas pela ordem que foi 

, 

desviada pelo mecanismo. (Situação 2B) 

(Si mação 1) 

I Executou depois 
(Situação 2C) 

92. A seguir serão demonstrados exemplos das Situações 2A, 2B e 2C, nos 

segmentos BM&F e Bovespa. 

2.6.1. Situação 2A: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA 

no melhor nível de preço, que seriam agredidas pela Ordem Desviada e não foram 

executadas até o final do pregão 

93. Na Situação 2A, serão analisadas as ofertas de Clientes XP que, após a 

preterição, não foram executadas, total ou parcialmente, até o final do pregão. Tais ofertas 

foram canceladas antes do fechamento do pregão ou não foram executadas. 

94. Para análise da Situação 2A, foram adotadas as seguintes métricas: 

tiM.IHllll\'l·)(t'A \ 111'111\ l'>11tl I li M l Rt.' \1 n" 
Ku;l XV de No\" uth1 • '1~ M"' 1tud:n 
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1) Identificação, no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, de todas as ofertas de Clientes XP registradas no 

livro da BM&FBOVESPA que seriam agredidas pela Ordem 

Desviada; 

2) As ofextas de Clientes XP que deixaram de ser agredidas e, após 

a realização do negócio direto intencional~ não foram executadas, 

totalmente ou parcialmente, até o final do pregão, serão 

enquadradas na Situação 2A. 

95. A seguir, trazemos exemplos concretos de dois negócios enquadrados na 

Situação 2A, um no Segmento BM&F e outro no Segmento BOVESPA. 

96. No pregão de 5.4.20 16, às t 3h54m I 9s998ms, a XP registrou oferta de compra 

de 10.000 opções PETRD 12, por meio de negócio direto intencional, ao preço de R$ 0,04, 

contra Cliente XP cuja ordem foi desviada. No milissegundo do registro do negócio direto 

intencional referido acima, o livro de ofe1tas de PETRD 12 possuía l iquidez para executar 

integralmente a oferta do Cliente XP ao preço de R$ 0,04, havendo um Cliente XP (conta n° 

) com oferta de compra de 40.000 opções de PETRD12, ao preço de R$ 0,04, que seria 

agredido caso não houvesse o desvio da ordem pela XP (doc. 1, p. 45, Tabela I 8 - Livro de 

ofertas de PETRD12 no pregão de 05.04.2016, às 13h54rnin19s988ms, momento do negócio 

direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria). 

UMol. l IH IVFSI'.~ •q II 'FI~ \i I~Aillll Ml·ttt'J\l lfl' 
ltu.o X\ de• Nf\H·IIthtv !7~ A ""J 11 
tHCI' .tJUI S.au J'.mlt~ ~l' 

lo I f li I •>t.:'-IOOCI lõl\ \!li ~~h' ·~' 71 
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Ofertas de Compra Ofertàs de Venda 

Hora Cliente Corretora Qld Pr eço J>reço Qtd Corretorn C liente Hora 

13:54:19.998 ClienteXP 3 10.000 0,04 0,04 40.000 3 11:36:15.890 

J 0:56:11.450 28.500 0.03 0.04 8.000 3 12:13:11.459 

10:56:14.169 100.000 0,03 0.04 15.000 12:22:06.697 

I 0:56:37.30 I 3 46.000 0,03 0.04 36.000 12:51:13.217 

I 0:56:56.646 84.000 0.03 0,04 10.000 3 13:10:16.587 

I 0:59:50.694 30.000 0,03 0,04 24.500 13:20:17.614 

li :01:03.74 1 3 LOO.OOO 0,03 0,04 50.000 13:20:35.72<1 

li :06:52.308 50.000 0,03 0,04 10.000 J 13:28:32.72 1 

11:08:11.349 12.000 0,03 0,04 2200 13:39:11.681 

I l :09:53.900 100.000 0,03 0.04 12.000 13:41:28.994 

li ;12:07.728 37.000 0.03 0,04 2.000 13:52:51 .362 

li :33:45.292 3 10.000 0.03 0,04 84.000 13:54:11.570 

11 :44:35.312 16.000 0,03 0,04 10.000 3 Carteira Própria 13:"54:19.998 

Pome: BM&FBOVESPA 

97. A XP desviou ordem de compra de 10.000 PETRDlO, que atenderia 

parcialmente a oferta de Cliente XP registrada no livro da BM&FBOVESPA ao preço de 

R$ 0,04 (conta n° , para fechar negócio direto intencional com a Carteira Própria. 

Dessa forma, a atuação daXP impediu que oferta de Cliente XP registrada no livro de ofertas 

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

mesmo milissegundo de registro do negócio direto intencional, fosse agredida pela Ordem 

Desviada, o que configura preterição, além da atuação em situação de conflito de interesses. 

98. A oferta do Cliente XP (conta n° ) não foi atendida pela Ordem Desviada 

e não foi executada até o final do pregão de 5.4.2016, conforme demonstrado abaixo na linha 

do tempo (doc. 1, p. 46, Figura 8- Linha do tempo da oferta do cliente conta n° ): 

I I h36mín I Ss890ms 

Cliente 11°  insere oferta 
de venda a R$ 0,04 

2 hon~~ c 18 minutos 

13b54mío 19s998ms 
Atuação da Cancira Própria 

Ofcna não foi executada 
no prc:gão de 05.04.2016 

llMi\.1 UPVI !->1•11 SIII'I·I\VI~i\llllL M LR<."I\n(l;-i ~ 
Ru;t XV t!c Nm.:111hm ~7i x· .uul;u 
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99. Situação idêntica ocorreu no segmento BM&F, no pregão de 26.1.20 16. 

J 00. No pregão de 26.1.20 16, às 13h03min 11 s966ms, a XP registrou negócio direto 

intencional , ao preço de R$ 37.285,00, entre Cliente XP cuja ordem foi desviada e a Carteira 

Própria. No milissegundo do registro do negócio direto intencional referido acima o livro de 

ofertas de WING 16 possuía liquidez para executar integralmente a oferta do Cliente XP ao 

preço de R$ 37.285,00, havendo um Cliente XP (conta n°  com oferta de compra de 

I contrato WING16 ao preço de R$ 37.285,00, que seria agredido caso não houvesse o 

desvio da ordem pela XP (doc. 1, p. 47, Tabela 19 - Livro de ofertas de WTNO 16 no pregão 

de 26.01.20 J 6, às 13h03min 11 s966ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria). 

Ofertas de Compra Ofcrt:Js de Vend:l 

llora Cliente Corretora Qtd Preço l'reço QW Corretora Cliente 1101':1 

IJ·Ol IIJH ,~:?l!i()() 37.285.00 2 3 Ctientt 13:03:11.966 XP 
13.03 11.395  3 37.2&:5.00 37.290.00 40  13:03:07.463 
13:03: 11 .548  3 37.285,00 37.290,00 I 3 13:03:08.935 
13 :03: 11.821  3 37.285,00 37.290,00 3  13:03: I 0.173 
13:03: 11.823  5 37.285,00 37.290.00 J  13:03:10.173 
13:03: 11.824  3 37.285.00 37.290.00 3  13:03:11.920 

13:03:11.966 
C11rttira 

3 2 37.285,00 37.295,00 2  13;02:5·t 089 Pró ria 
Fonte: 13M&FBOVESPA 

lO I . A XP desviou ordem de venda de 2 contratos de WlNG 16, que atenderia a oferta 

de Cliente XP registrada no livro da BM&FBOVESPA ao preço de R$ 37.285,00 (conta n° 

), para fechar negócio direto intencional com a Carteira Própria. Dessa forma, a 

atuação da XP impediu que esse Cliente XP, que estava com oferta registrada no livro na 

mesma ponta de atuação da Cruteira Próptia, no mesmo preço e no mesmo milissegundo de 

registro do negócio direto intencional, fosse atendido pela Ordem Desviada, o que configura 

preterição, além da atuação em situação de conflito de interesses. 

I 02. Após a realização do negócio direto intencional , o melhor preço de compra 

passou de R$ 37.285~00 para R$ 37.400,00, conforme demonstrado no gráfico abaixo (doc. 

111\.1.\!I·IHIVI Sl1 \ '\IJI•f· I{V I ~AOIII I.II,Rl \111h 
l{t4õt 'S. V tJ\· N•)\i,;IUht o :175 , x· unt.u 

1(111·11111 ~""'·"''" ~~· 
ret til 1 ~·n. H~ I I IL' 111125"<•71\H 
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1, p. 48, Gráfico 7- Comportamento do preço de WING16 no pregão de 26.01.2016 no 

período entre a inserção e o cancelamento da oferta do cliente conta n° ): 

37.410.00 

37.400,00 

37.390,00 

37
·
380

•
00 

- Clic:nlc conta n• insere 
37.370,00 

~ 37.360,00 
V> e:. 37.350,00 
o E' 37 .34o.oo 
l:l. 37.330,00 

37.320.00 

37.310,00 

37.300,00 

37.290,00 

oferta de compra 
a R$37.285.00 

Em 5 minmos, o preço do fi.tturo 
passou de R$37.285.00 para R$ 
37.400,00 e o Cliente coma n• 

 cancela ofena de 
compra. 

37.280,00 -b..--!1-;;;;;;;;;; ...... -=-----=---.::::~=--'--......;==-----....... ----
llor:\rio 

Fonte: BM&FBOVESPA 

l 03. Às 13h08m42s041 ms, o Cliente XP (conta n° ), cancelouj sua oferta, 

como demonstrado na linha do tempo abaixo (doc. 1, p. 47, Figura 9 - Linha o tempo da 

oferta do cliente conta no ): 
622ms 5 minutos 

lnsc:rção de ofena de compra 

do cliente conta n•  

a R$37.285,00 

Atuação da Caneira Própria 

Fonte: BM&FBOVESPA 

UM&11lOVES1'A SliPERVISi\0 Di: MJ1R(i\00S 
Run XV de Nl"embro. ~7S. R'' :lntbo 
(IHliJ-OO 1 -""" P~ulo sr• 
Td H I l 1;1,~-.1000 - I· a, O 1tl36S-~1114 

13h08min42s041ms 

Cliente: conta n•  

cancela sua ol'erta 

l\ 

\~ 
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104. Nos dois exemplos citados acima, os Clientes XP que estavam com ofertas 

registradas no livTO da BM&FBOVESPA foram preteridos. A XP desviou o fluxo de ordens 

e fechou negócio direto intencional contra esse fluxo. Os negócios diretos intencionais foram 

registrados ao tnesmo preço das melhores ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESP A 

naquele milissegundo. A comparação entre o preço do negócio d ireto intencional e o preço 

das melhores ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESP A levou em consideração o 

milissegundo do registro do negócio direto intencional. Ao assim atuar, a XP impediu que 

os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na 

mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no mesmo milissegundo de 

registro do negócio direto intencional, fossem atendidos, decorrendo daí a preterição e a 

atuação em conflito de interesses. 

105. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identificadas 42.557 ofertas na 

Situação 2~ envolvendo 5.888 contas, das quais 5.636 são do Segmento BM&F e 252 são 

do Segmento Bovespa (doc. 1, p. 48). Todos esses negócios estão descritos no Anexo II-A 

do Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo (doc. 1, p . 49, Figura 10 - Livro de 

ofertas de WING16 no pregão de 26.0l.2016, às 13h03mlls966ms, momento do negócio 

direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria, extraído do Anexo H-A). O negócio 

direto intencional está marcado na cor cinza, os preços sem destaque se referem ao melhor 

preço de compra e melhor preço de venda antes da atuação da Cruieira Própria. 

\U~Gló • !ó/Ol/2016- Compn -Situa~ào 1.16W3 

Ofert.ts de C'ompn 

Ordtmd~ H . p • . Cti Q .d.td 
prioria~de orn r~o 3rtlrlpnDtt m1~ u.ann f 

7 

13:03:11J .fl 

l3:03:1t.9~ 

 

Ofmas de \'ada 

Preço Omri-llcia Hor~ H • p • • Cli Q .lbd rzn(tbmmto m ngurra 3tnapmntt eutt nano e 

37.285.00 Cancdamento 13~08:4~.().11 13:03:1t%6 

Jm;.oo 
} 2 37185,00 
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2.6.2. Situação 2B: Ofe11as de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA. 

no melhor nível de preco. que seriam agredidas pela Ordem Desviada e. após o registro do 

negócio direto intencional. foram executadas a preco pior em relacão ao preço do negócio 

direto intencional 

106. Na Situação 2B, serão analisadas as ofertas de Clientes XP que, após a 

preterição, foram executadas a preço pior em relação ao negócio direto intencional (doc. 1. 

p. 50). 

J 07. Para análise dessa ocorrência, foram adotadas as seguintes métricas: 

1) Identificação, no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, de todas as ofertas de Clientes XP registradas no 

livro da BM&FBOVESPA que seriam agredidas pela Ordem 

Desviada; 

2) Das ofet1as identificadas na etapa 1, a BSM classificou como 

Situação 2B as ofertas de Clientes XP que. após o registro do 

negócio direto intencional entre a Ordem Desviada e a Carteira 

Própria, foram executadas a preço pior em relação ao negócio 

direto intencional. Para o Cliente XP comprador, o preço do 

negócio após o registro do negócio direto intencional deve ser 

maior. Para o Cliente XP vendedor, o preço do negócio após o 

registro do negócio direto intencional deve ser menor. 

108. No pregão de 29.2.2016, às l7h30m17s330ms, a XP registrou negócio direto 

intencional de venda de 1.000 opções de VALEC9, ao preço de R$ 0,27, entre Cliente XP 

cuja ordem toi desviada e a Carteira Própria. No milissegundo do registro do negócio dü·eto 

intencional referido acima o livro de otertas de V ALEC9 possuía liquidez para executar 

integTalmente a oferta do Cliente XP ao preço de R$ 0,27, havendo um Cliente XP (conta n° 

llM<':;flll \VI 1WII \ lll'riWISi\0 rll 1\11 IH \llll' 
Ru.o )i V Jo N1•Hihht •• 'H ~- 111d.11 
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) com oferta de compra de 4.300 opções de WDOU 15, ao preço de R$ 0,27 (doc. l, p. 

51, Tabela 20 - Livro de ofertas de V ALEC9 no pregão de 29.02.2016, às 

17h30min 17s330ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria). 

Ofer tas de Compra Oferras de Venda 

1 101~1 Cliente Corretora Qtd l'rcço Pn'çO Qld Corretora Cliente li ora 

 ~ _, "300 0.~7 0,27 1.000 3 ClicntcXP 17:30:17.330 

17: 19:18.2!!8 10.000 0.27 0,28 1.500 3 17:28:46.844 

17;25:0 1.522 10.000 0.27 0,28 1.000 3 17:29:59.791 

17:26:55.009 44.000 0,27 0,29 3.000  17:15:17.439 

17:28:20.797 42.700 0.27 0,29 42.400 17:16:01.022 

17:28:20.809 42.700 0.27 0,29 44.000  17:23:36.508 

17:29:43.'161 12.000 0,27 0,29 10.000 3 17:24:21.980 

17:30:00. 176 85,400 0,27 0,29 85.300  17:25:35.898 

17:30: 15.733 3 1.000 0.27 0.29 12.000  l7:25:-13.().1-l 

17:30: 16.685 18.000 0.27 0.29 15.000 3 17:26:33.406 

0,27 0.29 
17:30:17.330 Carteil'a Própria J 1.000 4 1.700 17:28:12.982 

f-onLe: 13M&FBOVESPA 

109. A XP desviou a ordem de venda de 1.000 V ALEC9 que atenderia parcialmente 

a oferta do Cliente XP de 4.300 opções de V ALEC9, ao preço de R$ 0,27, registrada no livro 

da BM&FBOVESPA (conta n° ). Dessa forma, a atuação da XP impediu que esse 

Cliente XP, que estava com oferta registnda no livro na mesma ponta de atuação da Carteira 

Própria, no mesmo preço e no mesmo milissegundo de registro do negócio direto intencional, 

fosse agredido pela Ordem Desviada, o que configura preterição, além da atuação em 

situação de conflito de interesses. 

1 I O. O gráfico a seguir demonstra que após a realização do negócio direto intencional 

a cotação do ativo passou de R$ 0,27 para R$ 0,32 (doc. 1, p. 52, Gráfico 8 - Comportamento 

BM&IIUlV I ·~I' .'\ <;III'J.ll\'1!-..'\lllll 1\ ll .ll.t 
f·hhl ):.V J~ N,)\ciHbW ~75 X' au~l.u 
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do preço de V ALEC9 no pregão de 29.02.2016 com destaque para o cliente conta n°  

e para execução do negócio direto intencional): 

0,39 

0.36 

0,33 

~ 0,30 
<n c::: e: 0,27 
t: 
"- 0,24 

0,21 

0,18 

0, 15 

Fonte: BM&FBOVESPA 

Cliente conta n•  
inserc oferta de 

compra de 10.000 
quantidades à R$ 0,24 

Cliente coma n•  altera ofena 
de compra para R$ 0,27 

Cliente conta n•  

111. Após a preterição, o Cliente XP alterou sua oferta de R$ 0,27 para R$ 0,32, 

conforme demonstrado abaixo (doc. 1, p. 51, Figura 11 -Linha do tempo da oferta do cliente 

conta n° ). 

26 minuto~ 

13H3min34s1Him 

Cliente conl! n° insere 
oíatadecompra de 10.000 

qumtidEdê3 à R$0,24 

1 hora e 3 8 minut03 

17h30ntiol7s33~ 

45minutos 

18b09min07s029ms 
18hl4min33ü33tm 
18b1Sntiol0s086ms 

Cliente altera oferta de oompra 
PaaRS 0,27 

Atu$ de Catcira Própria Alterou preço três reze3 e cliente 
ronta  executa neeóáo de 

oompra a RS0,32.~ 

OM&r!KWE.WA Slll'ERVISÃO DI. ll.trRCAOOS 
Rua X V <I~ Nu,cmbru. 275 ~ :md:u 
n lo L•·O<l\ - SJo l';rulo SP 
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112. No pregão de 26.8.2015, às 9h03m7s239ms, a XP registrou negócio direto 

intencional, ao preço de R$ 3.611 ,50, entre Cliente XP cuja ordem foi desviada e a Carteira 

Própria. No milissegundo do registro do negócio direto intencional referido acima o livro de 

ofertas de WDOU15 possuía liquidez para executar integralmente a oferta do Cl iente XP ao 

preço de R$ 3.611,50, havendo um Cliente XP (conta n° ) com oferta de venda de 3 

contratos de WDOU15, ao preço de R$ 3.61 1,50, que seria agredido caso não houvesse o 

desvio da ordem pela XP (doc. 1, p. 53, Tabela 21-Livro de ofertas de WDOU 15 no pregão 

de 26.08.2015, às 09h03min07s239ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria). 

Ofertas de Compra Ofert.as de Vrnda 

li ora Cliente Corretor:l Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente li ora 

I u9·o306.:!1o  3 J 3611.50 3.611.50 5 3 Clientt'XP 09:03:07.239 

09.03:063 84  3 3.6 11.50 3.612,00  09:01 •49.991 

09:03:06.748  2 3.611.50 3 .6 12.00  09:01 :57.498 

09:03:07.11 o  2 3.61 1,50 3.612.00 3 09:02:47.43l! 

09:03:07.1 10  15 3.611 ,50 3.6 12,00 3 09:03:00.881 

09:03:07.239 Carteira Própria 3 5 3.611,50 3.612,00 3 09:03:00.908 

09:03:06.131  2 3.6 11.00 3.612.00 3 09:03 :02.163 

09:03:06.131  15 3 .611,00 3.612,50 2  09:0 I :06.826 

Fonte: BM&FI30VESPA 

113. A XP desviou ordem de venda de 5 contratos de WDOU15, que atenderia a 

ofet1a do Cliente XP registrada no livro da BM&FBOVESPA ao preço de R$ 3.611,50 

(conta n° ). Dessa forma, a atuação da XP impediu que esse Cliente XP que estava 

com oferta registrada no livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo 

preço e no mesmo milissegundo do registro do negócio direto intencional, fosse atendido 

ttM& I IluVt·SI',\ ~1 1 1 1 1·1~\%1\i lllf 1\.JI R\. ''" ,., 
R:et,l XV ,r~ Nu,..:•uhw ..;75. ~..., Hltl•ll 
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pela Ordem Desviada, o que configura preterição, além da atuação em situação de conflito 

de interesses. 

114.. Após o registro do negócio direto intencional, o melhor preço de compra passou 

de R$ 3.611,50 para R$ 3.615,00, conforme demonstrado no gráfico abaixo (doc. 1, p. 54, 

Gráfico 9- Comportamento do preço de WDOU15 no pregão de 26.08.2015 no período 

entre a inserção da oferta do cliente conta n°  e a execução do negócio direto 

intencional): 

3.616,00 

3.615,00 

3.614.00 . 

v; 3.613,00 
~ 
e. 
"' ct 3.612,00 

3.611,00 

3.610,00 

Atuação da Carteira Própria â 
R$3.611.50 

Cliente conta n•  insere 
oferta de C(lmpra á R$3.6 11 ,50 

Cli~nte conta n•  
altera olerta para R$ 3.615,1)0 
c realiza neeócio 

Cli..:ntc conl!l n•  
alt.:ra oferta para R$ 3.613,00 

3.609,00 "IT1 I i tI I I i i f"T1Jrril ti i i i I i I i i I TIT~ I 1-rrrrrn-'!...,.t'"'l-rrlrrrr-rt'fTTTrr"t 11---w"J~"'l- , 1 I 1·1 1 IT'"i-m-n-lf-1 , -, I 11 !TI 

Fome: !3M&FBOYL:SPA 

115. A BSM identificou que o Cliente XP (conta n° ) alterou para pior o preço 

de execução de sua oferta. Sua oferta foi alterada para o preço de R$ 3.613,00 e, em seguida, 

para o preço final de compra de R$ 3.615,00, valor R$ 3,50 superior à oferta que deixou de 

ser atendida. A linha do tempo a seguir demonstra o momento em que a oferta do cliente 

JJM&PUOVI::SI'A SUP!=RVI~t\0 Lll .. MrRCI\005 
Ru.l X V 1l~ N•wcmbr" 27 S. ~· .mdal 
O I O I I.Cifll s., .. P:ouln, SP 
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 foi alterada (doc. l , p. 53, Figura 12 -Linha do tempo da oferta do cliente conta n° 

): 

J 16. Nos dois exemplos concretos citados acima, os Clientes XP que estavam com 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA foram preteridos. A XP desviou o fluxo de 

ordens de clientes agressores, interpôs a Carteira Própria e fechou negócios diretos 

intencionais. Os negócios diretos intencionais descritos acima foram registrados ao mesmo 

preço das melhores ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESPA naquele milissegundo. 

A comparação entre o preço do negócio direto intencional e o preço das melhores ofertas 

disponíveis no livro da BM&FBOVESPA foi realizada tomando-se em consideração o 

milissegundo do registro do negócio direto intencional. Ao assim atuar, a XP impediu que 

os clientes que estavam com ofertas registradas no livro na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria, no mesmo preço e no mesmo milissef,rundo de registro do negócio direto 

intencional tossem atendidos, decorrendo daí a preterição e a atuação em conflito de 

interesses. 

117. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identi ticadas 14.939 ofertas na 

Situação 2B, envolvendo 3.332 contas de Cliente XP, sendo 3.170 contas no Segmento 

BM&F e 162 contas no Segmento Bovespa (doc. 1, p. 54). Todos esses negócios estão 

descritos no Anexo Il-B do Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo (doc. l , p. 

55, Figura 13 - Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 26.08.2015, às 

09h03min07s239ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira 

Própria, extraído do Anexo 11-B). O negócio direto intencional está marcado na cor cinza, 

os preços sem destaque se referem ao melhor preço de compra e melhor preço de venda antes 

da atuação da Carteira Própria. 

IIM &IIJII\'1 SI'\ ~ l ll 'fiiWI\AI \ 111 MLitl/1111!~ 
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\\1>005 -16 08!2015- Compra -Situaçio 28l.m 

Oftrt~ de Compn Of<m> de í ada 

Ordem dt H • . p . . (ti n.. 'd d p O . • Hon PI'«< H • Ir p • - t Oi t n.. •• ~•-d .,._ prioridadt ormg,mro aroopante ente '<"anil a t reço romnoa alterar3o alttraçao orHt;~> ~ mrtmpao t tu '< ... u ... f mço 

6 

2.6.3. 

9:03:06.110 

9:03:07.239 3 

3.611.50 .L\Jteraçào 9:03:11018 3.613.00 9:03:07.139 3.611.50 

3.61150 

Situação 2C: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA 

no melhor nível de preco. que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram executadas 

após o registro do negócio direto intencional 

I 18. Na Situação 2C, serão analisadas as ofertas registradas no livro, no melhor nível 

de preço, que seriam atendidas pelas Ordens Desviadas e foram executadas após o horário 

em que poderiam ter sido executadas caso não houvesse a atuação da Carteira Própria (doc. 

I, p. 56). 

l 19. Para análise dessa ocorrência foram adotadas as seguintes métricas: 

I) Identificação, no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, de todas as ofertas que seriam agredidas pela Ordem 

Desviada. 

2) As ofertas que foram atendidas, após o registro do negócio direto 

intencional, a preço igual ou melhor ao preço do negócio direto 

intencional, estão classificadas na Situação 2C. Para o cliente 

comprador, o preço do negócio após o registro do negócio direto 

intencional deve ser menor ou igual ao preço do negócio 

realizado pela Carteira Própria. Para o cliente vendedor, o preço 

do negócjo após o registro do negócio direto intencional deve ser 

UM&FBUVFSI'i\ SIII'II<VI ... :\0 I •I Mt:!U '\110 ... 
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maior ou igual ao preço do negócio realizado pela Carteira 

Própria. 

120. No pregão de 9.9.2015, às 15h42m48s795ms, a XP registrou negócio direto 

intencional, ao preço de R$ 3.828,00, entre Cliente XP cuja ordem foi desviada e a CarteÜ'a 

Própria. No milissegundo do registro do negócio direto intencional referido acima o livro de 

ofertas de DOLV15 possuía liquidez para executar integralmente a oferta do Cliente XP ao 

preço de R$ 3.828,00, havendo um Cliente XP (conta n°  com oferta de compra de 

5 contratos de DOLV15, ao preço de R$ 3.828,00, que seria agredida caso não houvesse o 

desvio da ordem pela XP (doc. 1, p. 57, Tabela 22- Livro de ofertas de DOLV15 no pregão 

de 09.09.2015, às 1 5h42rnin48s795rns, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria). 

Ofer·tas de Compra Ofertas de Vcnd:1 

11ora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretoríl Cliente Horil 

15:42 ·47 9:! I 3 ; .•l<2R,OO J.82Sj00 5 3 OienteXP 15:42:48.795 

15:42:47.9l!3 5 3.828,00 3.828,50 5 I 5:06:54.00 I 

15:42:48.795 Carteíru Própria 3 5 3.828.00 3.828.50 20 15:42:47.962 

Fonte: BM&FBOVESPA 

121. A XP desviou a ordem de venda de 5 contratos de DOLV15, que atenderja à 

oferta do Cliente XP que estava no livro da BM&FBOVESPA ao preço de R$ 3.828,00 

(conta n° ). Dessa forma, a atuação da XP impediu que a oferta desse Cliente XP, 

registrada no livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no 

mesmo m.ilissegundo de registro do negócio direto intencional, fosse agredida pela Ordem 

Desviada, o que configura preterição, além da atuação em situação de conflito de interesses. 

122. A linha do tempo abaixo demonstra que a atuação da Cru1eira Própria impediu 

que o Cliente XP (conta n fosse atendido imedjatamente (doc. 1, p. 57, Figura 14 

- Linha do tempo da oferta do cliente conta n . 
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I~"·'>. V ,1~ N'''~"'""' ~15. :-~ ut•l•" 
Ulllt:i-1101 s;,., f'nulti. SI' 
l'd .. r f f 1 Hr.~ .. 1111111 LI\ : 11l1 !'•·'·7071 

\ 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

l'n'l' ~.: -s)>ll 1\ dmi 11 1-ltnll i vu Orei i na riu 11'' I 2r20 I (I :'\ P ltt v e:. I imcnto:.- CC"l V M S./\ . t: C.uíllh:f llll: I >iw, l ei mu•de-. 
B~:m:lulllo l. Juliu Captta R;unos da Silv:.J, h;lipt: l"nnc.h~de c Oavi M irnnda <JuixaJ:t l cmw d~: At u~:t\"<lll 

1-"b. "'5 

1Sh42min47s981ms 

Inserção da oferta de compra 

cliente conta n

l segundo 

1Sh42min48s79Sms 

Atuação da Carteira Própria 

com cliente XP 

lO minutOs 

1 

I ,. 
12h52mín21!s22-tms 

Clic:ntc conlll n

executa sua oferta 

integralmente 

123. No segmento Bovespa, situação idêntica ocorreu no pregão de 12.4.2016. 

124. No pregão de 14.4.2016, às 15h4lm35s126ms, a XP registrou negócio direto 

intencional, ao preço de R$ 0,07, entre Cliente XP cuja ordem foi desviada e a Carteira 

Própria. No milissegundo do registro do negócio direto intencional refetido acima o livro de 

o furtas de PETRD 11 possuía liquidez para executar integralmente a oferta do Cliente XP ao 

preço de R$ 0,07, havendo um Cliente XP (conta 11  com oferta de venda de 47.900 

opções de PETRD11 registrada no livro da BM&FBOVESPA, ao preço de R$ 0,07, que 

seria agredida caso não houvesse o desvio da ordem pela XP (doc. 1, p. 58, Tabela 23 -

Livro de ofertas de PETRDll no pregão de 12.04.2016, às l5h41min35s126ms, momento 

do negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria). 

UM&t iiOVI.!'I 'A<;I JI'I·ItVI.SÃlJI)I M l llt ~III !S ~ 
l(u.1 XV"'". Nn\.:tubltt. 175 x·•andm 
111111 1-IJUI ;o,., .. t•.ml<~ !'I' 

I c1 111 1 ~~·'· '''"" I·" 1 11 1 !~t.~. '117 1 
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, .. b. 56 

Ofertas de Compra Ofertas de Vcnd:l 

IIOJ·a Cliente Corretora Qrd Preço Preço Qrd Corretora Cliente 11om 

15:41:35.1.26 ClienteXP 3 15.000 0.07 0.(J7 47 ';10(.) J  (ICcnu m~cndu r.h.1 0't.IJ4.101Cl 

15:40:05.353 3 60.200 0,06 0,07 20.000 Olcna insl!rida dia 08.04.2016 

15:40:05.488 3 15.000 0,06 0,07 20.000 14:30:41 .300 

I 5:40:07.326 5.000 0,06 0.07 10.000  14:<14:21 .497 

15:40: 14.055  3.300 0,06 O ,o? 30.000 3 15:39:51.157 

15:40:15.139 3 10.000 0,06 0,07 20.000 15:40:40.406 

15:41:27.504 30.000 0,06 0,07 5.000 15:41:33.446 

15:36:08.235 3 4 16.500 0.05 0,07 15.000 3 Carteira Própria 15:41:35.126 

Fonte: BM&FI30VESPA 

125. A XP desviou a ordem de compra de 15.000 opções de PETRDll , que atenderia 

parcialmente à oferta do Cliente XP que estava no livro da BM&FBOVESPA ao preço de 

R$ 0,07 (conta n° ). Dessa forma, a atuação da XP impediu que esse Cliente XP, que 

estava com oferta registrada no livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no 

mesmo preço e no mesmo milissegundo de registro do negócio direto intencional , fosse 

agredido pela Ordem Desviada, o que configura preterição, além da atuação em situação de 

conflito de interesses. 

I 26. A oferta do Cliente Preterido foi executada após 39 minutos da atuação da 

Carteira Própria, conforme demonstrado na linha do tempo abaixo (doc. I, p. 58, Figura 15 

-Linha do tempo da oferta do cliente conta n° ): 

06.04.2016 

Inserção da oti:na de: venda do 

cliente conta n•  a 

R$0.07. 

ódias 39 minutos 

12.04.2016 :\s 1Sh41min3Ss l26ms 

Atuaçao da Cnncira Própria 

com cliente XP a R$ 0,07. 

IIM&I'IH \VI SI' '\ '-l li'fl{ Vll>AU nt Ml l<l 1\1 U ~~ 
I<.H.l X\· ,)-: No\t:ltthw !75 x~ aud.u 
1\llltl-IJUI <.,.\•>l'mf,, SI' 
hl rflt~~l.'i~UHI(t I 1' tlll~iift.,~7u.,~ 

I 6h20min54s222ms 

Cliente coma n•  

executa 15.000 quantída<h:s 

11 R$0,07, 
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127. Nos dois exemplos contratos citados acima, os Clientes XP que estavam com 

otertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira 

Própria, foram preteridos. A XP desviou o fluxo de ordens que resultaria em ofertas 

agresssoras, interpôs a Carteira Própria e fechou negócios diretos intencionais contra essas 

Ordens Desviadas. Os negócios diretos intencionais descritos acima foram registrados ao 

mesmo preço das melhores ofe1ias disponíveis no üvro da BM&FBOVESPA naquele 

instante. A comparação entre o preço do negócio direto intencional e o preço das melhores 

ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESPA foi realizada tomando-se em consideração 

o milissegundo do registro do negócio direto intencional. Ao assim atuar, a XP impediu que 

os Clientes XP que estavam com ofertas registradas na mesma ponta de atuação da Carteira 

Própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto intencional, fossem 

atendidos, decorrendo daí a preterição e a atuação em conflito de interesses. 

l28. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, foram identificados 841.364 ofertas na 

Situação 2C, envolvendo 16.645 contas, sendo 15.244 contas no Segmento BM&F e 1.401 

contas no Segmento Bovespa (doc. 1, p. 60). Todos esses negócios estão descritos no Anexo 

fl-C do Parecer SAM, em formato idêntico à tabela abaixo (doc. 1, p. 61, Figura 16 - Livro 

de ofertas de PETRDll no pregão de 12.04.2016, às 15h4l.tnin35sl26ms, momento do 

negócio direto intencional entre Cliente XP e Carteira Própria, extraído do Anexo li-C). O 

negócio direto intencional está marcado na cor cinza, os preços sem destaque se referem ao 

melhor preço de compra e melhor preço de venda antes da atuação da Cruteira Própria. 

ll:-.1~ 1 110\ I SI' A '>111 '1 I< Vl'-i\t 1111 Ml:llt_ ·\11' '' 
I{.U(! \\ ,,\: N,,vctlthlu 175 X'' '"'tfil, 
nlul>-fllll s;,,. l'.tlllo. SI' 
r" ' 1 ' ' ' 25~><-lluw 1·." t 11125••'· 70H 
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PETRD!l · UIO.li!Ol6 • Y~nd3 • Sicu~~ilo !!USO 

Ordtm d1 B ....;.,. p • . C1i Q ·•· •· priorid>dt or:1 · ·..-~ · unop:u"' ltlfl n>no ..... Prtço Hon Qll:lllàd.>dt Pr•r• 
nmp o Uf<11{io W<Q!ÕO 

15.000 O.Oi 0:00:00.000 HJ!OO o..07 h«Uçio 16:1 1:~ 3 . .l40 o~~ 

1S:41 :35.126 •  15.000 0.01 

2. 7. Ocorrência de mais de uma Situação 

16:11:~!.910 .!.000 0.01 

16:18: 1 S.~9! 100 O.Oi 

16:~0:~.1~! 

16:33:00359 

16:3Y.4/.t55 

tó:H:3S.!16 

~ 

5.000 

s.ooo 
~.~00 

0.01 

0.01 

O.Oi 

0.01 

129. Do total de 904.683 situações de preterição, 0,64% se enquadram em duas ou 

mais situações (2A, 2B, 2C) (doc. 1, p. 66). A seguir passa-se à descrição de um exemplo 

concreto em que a oferta preterida se enquadrou em mais de uma situação. 

130. No pregão de 27.6.2016, às 12b47min1ls015ms, o hvro de negócios do ativo 

WDON16 registrava como a melhor oferta de venda o valor de R$ 3.402,50 (doc. 1, p. 59). 

Nesse .horário havia 1 cliente da XP (conta n° ) com oferta ao melhor 1úvel de preço, 

na segunda posição de prioridade no livro de vendas (destaque em laranja). 

131. Às 12h47mll s015ms, a XP executou negócio direito intencional, em que 

vendeu 7 contratos a um Cliente XP cuja Ordem Desviada agrediria o cliente da conta n° 

 conforme tabela abaixo (doc. 1, p. 59, Tabela 24- Livro de ofertas de WOON1 6 

no pregão de 27.06.2016, às 12h4 7min 11 sO 15ms, momento do negócio direto intencional 

entre Cliente X P e Carteira Própria): 

ll!o.I&II.IOVE!>I''\ Sllt'H<VI:.Al) UI> 1.-H:t{L'I\IIllS 
J\.Ha XV de Nu\-.:-lllhtt.t ~7) .s·• !11Hia1 

111111 ~-11111 S;c•' I'~""'· SI• 
I d .• IIIJ ~5t•5-lt!Utt · ht'' c 111151•5-70H 
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Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

li ora Cliente Corretora Qtd J> rc\~O Preço Qtd Corretora Cliente IIOnl 

J2:47:J1.01S Clíente XP 3 7 3.402,50 3.402,50  12:-16:49 913 -12:47:02.354  lO 3.402.00 3 .$02.50  I ~.46.50.(>4: 

12:47:02.354  4 3.402.00 3.402.50 2  12:47:03.989 

12:47:02.355  3.402,00 3.402,50 2  12:-17:05.124 

12:47:02.355  3.402,00 3.402,50 3  12:-17:05. 133 

12:47:02.355  3.402.00 3.402,50  12:4/:05. 141 

12:47:02.359  3 3.402,00 3.402,50 2 3 12:47;07.875 

12:47:08.256 3 3.402,00 3.402,50 I 3 12:47:08.100 

12:47:09.438  I 3.402.00 3.402,50 s 12:47:08. 112 

12:47:02.352  lO 3.401.50 3.402.50 J 12:47:08.121 

12:47:02.352  3.40 I ,50 3.402,50 7 3 Carteihl Própria 12:47:11.015 

Fonte: IJM&FBOVESPA 

132. O livro de ofertas de WDON16 possuía liquidez para executar integralmente a 

oferta do Cliente XP ao preço de R$$ 3.402,50, incluindo por meio de oferta do cliente da 

conta n°  

133. Após o registro do negócio direto intencional, a BSM identificou que, dos 5 

contratos que compunham a oferta de venda do cliente de conta n°  e permaneceram 

no livro, 1 contrato foi executado depois, pelo mesmo preço do negócio direto intencional, 

3 contratos foram executados a preço pior do que o preço do negócio direto intencional e 1 

contrato não foi executado. Esse resultado enquadra o client  nas Situações 2C, 2B 

e 2A, respectivamente, após a ocorrência da preterição (doc. 1, p. 59). 

2.8. Resultado da avaliação dos interesses envolvidos na atuação de facilitation 

aXP 

2.8.1. Resultado da Situação 1: Aval iação do atendimento dos interesses dos clientes 

cujas ordens foram desviadas 

134. A tabela a seguir discrimina os percentuais de ofertas beneficiadas e de ofertas 

para as quais a atuação da XP, por meio da Carteira Própria, foi indiferente (doc. 1, p. 62, 

111\l& I IIPYI·'WA Slii'I·IWIS.\l) Pl ll.ll · tU 1\llll~ 
Ru.a X\ J~o· Noh'IIIIIHt ~75 X' ~• • hl.ll 
111(11 '·11111 ~ .... 1'.1111\1 \1' 
ld (li I!'"' IIHI!I I 1\ tll11<1r,<I.711H 
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Tabela 25 -Classificação das ordens desviadas (por número de situação) no período de 

02.01.2015 a 31.08.2016): 

Segmento 
BeneUciado Indiferente 

Total 
Situação lA Situação lB Situação lC 

BM&F 696.8'81 165.776 3.529.397 4.392.054 

Bovespa 14.046 186 70.715 84.947 

Total 710.927 165.962 3.600.ll2 4.477.001 

% 15,88% 3,70% 80,42% 100,0% 
-Fonte: BM&FBOYESPA 

135. De acordo com os dados trazidos acima, a atuação de facililation por meio da 

Carteira Própria beneficiou 19,6% das Ordens Desviadas e foi indiferente para 80,42% das 

Ordens Desviadas. Esse beneficio decorreu da melhora do preço (Situação lA) ou da 

execução da Ordem Desviada quando a quantidade ofertada não seria integralmente atendida 

ao preço da melhor ofetta disponível no livro da BM&FBOVESPA (Situação 1 B). No 

período de 2.1.2015 a 31.8.2016, aXP beneficiou ofertas de 21.225 contas de clientes XP, 

sendo 19.694 no Segmento BM&F e 1.531 no Segmento Bovespa (doc. 1, p. 64). 

136. Para os casos em que a XP beneficiou as Ordens Desviadas por executar os 

negócios diretos intencionais a preços melhores do que o melhor preço disponível no livro 

de ofe1ias da BM&FBOVESPA (Situação lA) não houve preterição. Isso porque, as ofettas 

de Clientes XP que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA não seriam atendidas 

pelo pTeço das Ordens Desviadas. As ofettas dos Clientes XP registradas no livro da 

BM&FBOVESPA e a oferta Carteira Própria não eram substitutas entre si. 

137. Também não houve preterição nos casos em que a XP beneficiou as Ordens 

Desviadas por executar os negócios diretos intencionais a preços melhores do que o preço 

médio disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA para execução integral da Ordem 

Desviada (Situação 1 8) no milissegundo do registro do direto intencional, devido à ausência 

de liquidez no melhor nível de preços do livro de ofertas (benefício por líquidez) naquele 

momento. Isso porque, embora no milissegundo do registro do negócio direto intencional 

11M& f llt1VI· ~l·l\ StiPHIV I ~i\IJ I li 1111 R\ \1 11 ~~ 
l<u.l X V ti.· Nmcouhu• !7i ~· • nJu 
111!111-i,lll l \ ar• l'alllt> !'õl • 
I , I, I I I ) •<i,:\-11111() I '"· 11 11 :.;r,'i-71173 
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houvesse ofetias de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA que poderiam ser 

atendidas pelo preço das Ordens Desviadas, elas não atendeliam a Ordem Desviada da 

mesma forma como o negócio direto intencional atendeu (integralmente, no melhor nível de 

preço disponível no livro de ofertas). A oferta da Carteira Própria não era substituível pelas 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A, dentre as quais ofertas de clientes da XP. 

138. A tabela a segtúr detalha o resultado da atuação da XP para os clientes que 

tiveram suas Ordens Desviadas (Situação 1) mensalmente e por segmento (doc. 1, p. 63, 

Tabela 26- Detalhamento dos negócios de Cliente XP na contraparte da Catteira Própria 

(por número de situaç.ões) no período de 02.01.2015 a 31 .08.2016). 

JMto..l UllVU'I't'l SIJI'l'I<Vl:>t\\l L)l Ml IU'•I>OS 

Ru~ XV ti~ N11\~oub11• ~7> W "'"''" 
llluD-Uul S:i1>l':oodu.:>l' 
I, I l i I 1 ~loS• 1\I!IU b' (I li !'\h'>-7117 I 
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BI\I&F Bovespa 
To1111 

Pcl'lodo DOL woo WIN Ações e Opções 

Bcn lnd Bcn/Toral Bcn lnd Ben/Total Ben lnd Ben/Total Ben lnd Bcnef!fotal Ben lnd Bcn/Tolal 

jan/15 

fcv/15 

mar/15 

abrll5 

mai/15 

jun/15 

jul/1.5 38 
ago/15 90 

sct/15 109 
ou!/15 

nov/1 5 

dez/15 

jan/16 

fev/16 

mar/16 

abr/16 

mai/16 

jun/16 

Julll6 

ago/ 16 

Total 237 

•Oen .. Beneficio: lnd = lndiferenrc. 
Fome: BM&FBOYESPA 

~ 

162 19.0% 

2.400 3,6% 

1.492 6.8% 

~.054 5,5% 

10.078 65,827 13.3% 

26.939 137.986 16.3% 

53.387 150.743 26,2% 

72.687 187.927 27.9% 

50.259 133.456 27,4% 

52.092 159.467 24,7% 

27.703 90.591 23.4% 

42.136 242.875 14.8% 

45.538 223.380 16.9% 

47.046 292.357 13,9% 

41.589 289.173 12.6% 

41.855 314.560 I 1,7% 

23.244 276.482 7,8% 

20.800 296.805 6,5% 

555.353 2.861.629 16.3% 

llM.\..rtliiVF9•A ~,1.'1•1'11\'IJ..Aü l lf Mf.kl',\IK•" 
l!u., X\ •I~ Nm'tn.tn•. !~~. t mt;l:n 
1)(1) ,'-(i!IJ !IJu; l'o11l·•. M' 
Tn. lilt:5" ' ·1ll!lO ~ Id' 1lll~5t>:'-~!1i.! 

10.094 

58.790 

69.015 

57.083 

51.369 

60.716 

307.067 

793 796 22,3% 793 796 49.9% 

541 549 23.9% 541 549 49.6% 

1.277 1.286 49,9% 1.277 1.286 49.8% 

2.676 2.776 49.6% 2.676 2.776 49.1% 

3.219 3.537 49,8% 3.219 3.537 47,6% 

4.037 4.623 49.1% 4.037 4.623 46.6% 

588 3.678 47,6% 10.704 69667 13.3% 

141 7.520 46,6% 27.170 147.906 15.5% 

262 7356 13.8% 53.758 159.591 25.2% 

54 7.235 1.8% 72.741 195.162 27,2% 

35 4.080 3.4% 50.294 137.536 26,8% 

45 3.195 0,7% 52.137 162.662 24.3% 

21.331 32.1% 39 4.166 0,9% 37.836 116.088 24.6% 

113.972 34,0% 102 7.581 I ,4% 101.028 364.428 21,7% 

90.767 43,3% 404 8.681 0.9% I 14.957 322.828 26,3% 

65.095 4 7,0% 19 3.656 1,3% I 04.148 361.108 22,4% 

41.589 289. 173 12,6% 

41.855 314.560 11.7% 

178.754 22,3% 74.613 455236 14,1% 

193.795 23,9% 81.516 490.600 14,2% 

663.71-l 31,6% 14.232 70.715 16,8% 876.889 3.600.112 19,6% 
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139. Do total de 3.600.112 negócios em que a atuação da Carteira Própria foi 

indiferente para os clientes cujas ordens foram desviadas (Situação IC), houve preterição 

em 713.983 casos. o que representa 19,83%. Esse percentual ocorreu nas hipóteses em que 

havia ofertas de Clientes da XP no livro da BM&FBOVESP A que seriam atendidas pelas 

Ordens Desviadas (doc. 1, p. 62). 

140. No período de 2.1.2015 a 31.8.2016, 876.889 ordens de Clientes XP foram 

beneficiadas segundo os parâmetros de análise das Situações lA e lB. O benefício conferido 

a esses clientes foi de R$ 6.717.340,20 em relação ao que seria obtido por esses clientes caso 

suas ordens não fossem desviadas, conforme exposto a seguir (doc. 1, p. 64, Tabela 27 -

Proveito financeiro dos clientes beneficiados no período de 02.01.2015 a 31.08.20 16): 

l'eriodo 
OOL 

Jan/15 

Fev/15 

Mar/ 15 

Abr/ LS 

Mai/15 

Jun/15 

Jul/15 5.500,00 

Ago/15 6.1175.00 

Sc:LI15 7.750.00 

OuLIIS 

Nov/15 

Dez/15 

Jan/16 

Fc:v/16 

Mar/ 16 

Abr/ 16 

Mai/ 16 

Jun/ 16 

Jul/16 

Ago/16 

Total Geral 20.125,00 
Fonte: BM&FBOVESPA 

BM&F Bovcsp:l 

woo WIN Ações e Opções 

90.610,00 

249. 150,00 

:i20.650,00 

688.690,00 

496.890,00 

501.045,00 

270.890,00 3 1.987,00 

417.075,00 190.93&,00 

458.790.00 202.823,00 

471.450,00 167.360.00 

448.815.00 

481.585,00 

282.490,00 154.698.00 

255.490,00 208.157.00 

5.633.620,00 955.963,00 

llll·l,ld·n< tVI·SI',\ \;I l'liWIVIt li li Ml IH '\I lU\ 

l(ua \V ~k Nn\~11\hH• ...!,~. tt·• .Uhi.H 

UIOl t fUI I ,,,o P.•ufu 'il-' 
f'cl 1112;,.\.jtMIII (."f lj_:>SI•'·71171 

795,00 

541,00 

3.285,00 

3.058.10 

3.594,00 

:5.775,10 

1.280.00 

3.814.00 

20.792.00 

4.089,00 

:5.217.00 

6.746.00 

1.778,00 

5.867,00 

40.500,00 

501,00 

107.632,20 

Total Gernl 

795.00 

541 ,00 

3.2!!5.00 

3.058.10 

3.594,00 

5.775.10 

97.390.00 

259.lD9,00 

549.192.00 

692.779.00 

502.107.00 

507.791.00 

304.655,00 

613.880,00 

702.113,00 

639.3 11.00 

448.&15,00 

4!1 1.585,00 

-G7.188.0Q 

463.647.00 

6. 717.3-10.20 
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l 41. No período avaliado, 2.1.2015 a 31 .8.2016, não identificamos piora na execução 

das ordens dos clientes cujas ordens foram desviadas na contraparte da Carteira Própria, em 

relação ao que estava disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no mesmo 

milissegtmdo. 

142. Em conclusão, a atuação da XP por meio do procedimento de facilitation 

concedeu benefício a 19,6% das Ordens Desviadas, em um total de R$ 6.717.340,20, e foi 

indiferente a 80,42% das Ordens Desviadas (doc. 1, p. 64). 

143 . Portanto, a XP alcançou parcialmente o objetivo do Mecanismo de melhorar a 

execução das Ordens Desviadas em relação ao que seria obtido no livro de ofertas da 

BM&FBOVESPA. 

144. Por outro lado, o desvio das ofertas para executar negócios na contraparte da XP 

causou preterição aos demais Clientes XP que estavam com ofettas registradas no livro da 

BM&FBOVESP A e que seriam atendidos pela Ordem Desviada, quando o livro da 

BM&FBOVESPA possuia liquidez para executar integralmente a Ordem Desviada no 

mesmo preço do negócio direto intencionaL 

145. Para os 3.600.112 negócios em que a atuação da Cruteira. Própria foi indiferente 

para os clientes cujas ordens foram desviadas, Situação I C (80,42% da at11ação da Cru'teira 

Própria), houve preterição de 714.538 ofertas de Clientes XP que estavrun registradas na 

mesma ponta de atuação da Carteira Própria. 

2.8.2. Resultado da Situação 2: Avaliação do atendimento dos interesses dos Clientes 

XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A 

146. Como dito acima, o interesse dos Clientes XP que estavrun com ofertas 

registtadas no livro da BM&FBOVESPA era executar sua oferta confom1e as condições de 

IlM,\ 1111 lVI SI''' Sll t•l I{ Yl:o;,\1) I oF Mllll i\1 H)~ 
HH11 \V \t'- N• · ~·~u\bl •}. •7~. M"' .uhllll 
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mercado disponíveis e não sofrer preterição ou exploração de conflito de interesse pelo 

intermediário. Assim, esta seção analisará o resultado da Situação em que os clientes que 

estavam com ofertas registradas no Livro, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e 

ao mesmo preço, deixaram de ser atendidos. 

147. Os 4.477.001 negócios executados pela Carteira Própria da XP causaram 

preterição a 904.683 ofertas de Clientes XP que estavam 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, conforme detalhado na tabela a 

seguir (doc. 1, p. 65, Tabela 28-Total geral da preterição após a atuação da Carteira Própria 

(por número de situação) no período de 02.01.2015 a31.08.2016): 

Totall.le Totall.le 
BM&F Bovespa %Totul 

Situação Situações Situ:tçõrs 
(i) (i i) Acumulado 

(i+ii) (%) 

Se enquadraram apenas em uma das s1tu11ç~s 

Situação 2A - Cancelou 41 .400 1.157 42.557 4.70% 4,70% 

Situação 2B - Executou a preço pior 14.619 320 14.939 1,66% 6,36% 

Siluaçãu 2C- Ef'(ccu tou d.:poi.~ 829.142 12.222 :!41.364 93.00% 99.36% 

Se enquadrnram em duas ou ma1s Situações 

Mais d.: uma situação 5.456 367 5.823 0,64% 100,00% 

Total GcrJI 890.617 1-t066 904.683 

100% 100% 
% 98,45% 1,55% 100% 

Fonte: BM&f.l30VESPA 

148. A tabela a seguir detalha as situações de preterição quando houve 

enquadramento em duas ou mais das hipóteses da Situações 2 (doc. 1, p. 66, Tabela 29-

Situação das ofertas dos clientes preteridos após a atuação da Carteira Própria- por número 

de situação- que se enquadraram em duas ou mais situações no período de 02.01.2015 a 

31.08.2016): 

l\rYI.I::FJl!>Vt SI'A ~I'I'I.RV ISiíll lll ll.ll·l<f ,\011~ 
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Total de 
s~gmento BM&F Bovespa 

Situações 

S ituação 2A e 2C 4.2 19 297 4.516 

Situação 28 e 2C 1.163 50 1.213 

Situação 2A e 2B 56 1.8 74 

Situação 2A, 2B e 2C 18 2 2 

Total 5.456 367 5.823 

% 93,7% 6,3% 100% 

fonte: BM&FI30VESPA 

149. Houve preterição em todos os 411 pregões em que a XP atuou por meio da 

Carteira Própria. A preterição envolveu contas de 16.943 clientes, sendo 15.425 contas no 

Segmento BM&F e 1.518. contas no Segmento BOVESPA (doc. 1, p . 66). 

150. Nos casos em que os Clientes Preteridos executaram suas ofe11as nos dois 

Segmentos (BM&F e Bovespa) a preço pior do que o preço do negócio direto intencional , 

Situação 2B, o prejuízo para os clientes somou R$ 441.863,60 (doc. 1, p. 66).5 

15 I. Ademais, houve 42.557 casos em que a oferta dos Clientes Preteridos foram 

canceladas após a at11ação da Carteira Própria da XP e 841.364 casos em que a oferta dos 

Clientes Preteridos foi executada depois da atuação da Carteira Própria da XP (doc. 1, p. 65). 

152. Dessa fmma, a atuação da XP causou preterição em 411 pregões e também 

causou prejuizo de R$ 411.863,60 (doc. 1, p. 70). 

5 A lista das contas que sofi·eram tal prejuízo consta no Anexo IV ao Parecer SAM 144/2014. 
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2.8.3 . Resultado da avaliação do atendimento dos interesses da XP 

153. A atuação da XP, na forma como descrita neste Termo de Acusação, gerou 

resultado financeiro de R$ 17.111.097,98 à Cmteira Própria, sendo que R$ 4.095.948,57 

estão relacionados à preterição e à exploração do conflito de interesses. 

154. Por outro lado, a antação de facililation da XP alcançou parcialmente seus 

objetivos. Houve beneficio em 19,6% das vezes e foi indiferente em 80,42% das vezes. Isto 

é, as Ordens Desviadas teriam sido executadas a preço e quantidade desejada, não havendo 

necessidade de seu desvio para realizar negócio direto intencional com a Carteira Própria na 

contraparte. 

155. A tabela a seguir relaciona o resultado financeiro obtido pela Carteira Própria 

com os grupos de Clientes Preteridos (doc. l , p. 67, Tabela 30 - Distribuição do resultado 

financeiro da Carteira Própria no período de 02.01.2015 a 31.08.2016). 

Lucro bruto (R$) 

Situnçào do cliente da Corretora BM&F Bovespa 

(A) (B) 

Com preteriçllo 

Situação 2A- Canct:lou 9 18.094.59 23.675,35 

Situação 2B - Ex.:cutou a pr.:ço pior 332.899.93 6.235,3 1 

Situação 2C- Excetuou do!pois 2.675.645.35 139.398,04 

G:1nho tota l com prclcríçi\o (Silu:tç;1o 2/\. + '28 + 2C) 

Sem preterição 

Ganho tOta l sem preterição 

Ganho Total com Mecanismo 

Fonte: BM&FBOVESl'A 

11.899.696,68 1. 115.452.77 

15.826.336,55 1.284.761 ,47 

llM&fHI lVI SI ' '\ Sl II'I·IWIS,\l lI ;F Ml IH'AIJO~ 

Ru.1 X\ ' '" Nu\~llll>"' 'H X .m•l.u 

Total Total 

(A+ B) % 

941.769,94 23% 

339.135,24 8% 

2.8 15.043,39 69% 

4.095.948,57 100% 

13.015.149,45 100% 

17.111.098,02 100% 
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2.8.4. Conclusão da análise dos interesses envolvidos na atuação do Mecanismo 

156. No período de 2.1.2015 a 31.8.20 16, a XP atuou, para fins de realização do 

procedirnento defacilitation, em 411 pregões. Do total de 4.477.001 ocorrências em que a 

Carteira Própria atuou como contraparte das Ordens Desviadas, em negócio direto 

intencional, houve benefício aos clientes cujas ordens foram desviadas em 876.889 vezes. o 

que representa 19,6% (Situações lA e 18). O valor do beneficio conferido pela XP aos 

clientes cujas ordens foram desviadas foi de R$ 6. 717.340,20 (doc. 1, p. 65). 

L57. Do total de 4.477.001 das ocorrências em que a Carteira Própria atuou como 

contraparte das Ordens Desviadas, em negócio direto intencional, a atuação da XP foi 

indiferente para as Ordens Agressoras em 3.600.112 vezes, o que significa dizer que a 

atuação da Carteira Própria na contraparte dos clientes cujas ordens foram desviadas não 

tTouxe qualquer benefício em 80,42% das vezes em que atuou. Nesses casos, não havia 

motivação para desvio das ordens, conforme objetivo do Mecanismo. 

158. Do total de 3.600.112 vezes em que a atuação da XP foi indiferente para os 

clientes c·ujas ordens foram desviadas, houve preterição em 713.983 vezes, que repres.enta 

19,83% (doc. 1, p . 62). 

159. Em relação às ofertas que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA, a 

atuação da XP, por meio da Carteira Própria, impediu que 904.683 ofertas de Clientes XP 

que estavam registradas no livro da BM&FBOYESPA, no melhor nivel de preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional, fossem atendidas. 

160. Além de serem preteridas, 42.557 ofertas foram canceladas após a atuação da 

XP, 14.939 foram executadas a pior preço, o que gero\l um prejuízo de R$ 411.863,60 a 

esses clientes, e 841.364 foram executadas depois do horário de registro do negócio direto 

intencional. 
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161. A atuação da Catteira Própria, na forma descrita acima, gerou ganho financei ro 

de R$ 17. 111.097,98 à Carteira Própria, dos quais R$ 4.095.948,57 estão associados à 

preterição (doc. 1, p. 67). 

162. A soma do benefício financeiro obtido pela Catteira Própria da XP com o 

beneficio financeiro concedido aos clientes cujas ordens foram desviadas representa o 

resultado financeiro contido no fluxo de Ordens Desviadas. Assim, o resultado da Carteira 

Próptia é inversamente proporcional ao beneficio conferido aos clientes com ordens 

desviadas. Se a XP melhorar as condições de execução das Ordens Desviadas, o resultado 

frnanceiro da Carteira Própria será infeiior e se a XP reduzir o percentual de melhoria das 

condições de execução das Ordens Desviadas, o resultado financeiro da Carteira Própria 

tende a crescer. 

3. DA PRETERIÇÃO E DA A TU AÇÃO EM CONFLITO DE INTERESSES 

163. O inciso I da ICVM 8179 veda ao intermediário o uso de práticas não equitativas 

no mercado de valores mobiliários. Esse ilícito é conceituado pelo inciso li, alínea "d", da 

mesma norma, como: 

"d) ( ... ) aquela que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou 

potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em 

negociações com valores mobiliários, que a coloque em \lll1a 

indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos 

demais participantes da operação." (grifou-se) 

164. A XP atua como intermediária: a) dos Clientes XP que enviaram ordens que 

agrediriam o üvro da BM&FBOVESPA e foram desviadas; b) dos Clientes XP cujas ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA poderiam ser atendidas pelas Ordens Desviadas e 

c) da Carteira Própria. 
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J 65. 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&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional fossem atendidas. 

166. Essa prãtica colocou os Clientes XP com ofertas registradas no livro da 

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

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

face à Carteira Própria da XP. 

167. A XP tinha a sua disposição a jnformação de que as Ordens Desviadas poderiam 

executar as ofertas dos Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA, mas desviou 

essas ordens, as quais satisfaziam os parâmetros de execução de sua Carteira Própria (doc. 

5, p. 2). 

168. A atuação da XP, por meio do facifitation , com o propósito de melhorar as 

condições de execução das Ordens Desviadas gerou vantagem desi&rual para a Carteira 

Própria em relação aos Clientes XP que tinham ofertas registradas no livro, qual seja, a 

vantagem de executar as Ordens Desviadas que se enquadravam nos parâmetros de execução 

da Carteira Própria. 

169. A XP, ao desviar as ordens que resultariam em ofertas agressoras ao livro da 

BM&FBOEVSPA 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 du·etos 

intencionais, assumiu o risco de preterir tais clientes. A preterição ocorreu de forma 

recorrente em 904.683 situações, em 411 pregões. 
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J 70. A atuação da XP também configura atuação em conflito de interesses, conforme 

exposto a seguir. 

17 L. O artigo 30, parágrafo único, da fCVM 505/11, veda ao intennediário privilegiar 

seus próprios interesses em detrimento dos interesses de clientes: 

" Art. 30. O intennediátio deve exercer suas atividades com boa-fé, 

diligência e lealdade em relação a seus clientes. 

Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus 

próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento 

dos interesses de clientes." (grifou-se) 

172. Confonne referida norma, a XP não poderia privilegiar seus próprios interesses, 

como parte compradora ou vendedora nas operações, em detrimento dos interesses de 

clientes que tinham ofertas registradas no livro, que poderiam ser executadas pelas Ordens 

Desviadas. 

173. O conflito de interesses se materializou em 904.683 situações, nas quais, no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional, havia ao menos um Cliente XP com 

oferta registrada no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira 

Própria e ao mesmo preço, que seria atendido pelas Ordens Desviadas, caso não fossem 

desviadas pelo Mecanismo. 

174. As provas de que a XP preteriu seus clientes e de que atuou em contlito de 

interesses estão nos anexos Il-A, II-B e li-C ao Parecer SAM, que integram o presente Tem1o 

de Acusação, descritos em detalhe na seção 2.6 deste Tenno de Acusação. Para cada um dos 

negócios diTetos intencionais referidos nesses anexos, há a demonstração de que, no 

milissegundo de seu registro, havia ao menos uma oferta de Cliente XP no livro da 
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BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do 

negócio direto intencional, que deixou de ser atendida. 

175. No quadro normativo atual, existe a possibilidade de atuação do Mecanismo sem 

que se incoiTa em preterição e em conflito de interesses. Para isso, a XP deveria: 1) 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; 2) 

na impossibilidade de melhorar o preço, também executar, contra a Carteira Própria, a oferta 

de seu cliente que está com prioridade no livro de ofertas da BM&FBOVESPA e no mesmo 

preço do negócio direto intencional entre a Carteira Própria e a Ordem Desviada; e 3) na 

impossibilidade de também executar seu cliente do livro naquele momento, não realizar o 

direto intencional. 

176. A atuação do Mecanismo, na forma como descrita na Situação 1 A, não gerou 

preterição porque os negócios diretos intencionais foram executados a preços melhores do 

que as ofe1tas dos Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESP A, na mesma ponta 

de atuação da Carteira Própria, no milissegundo do registro do negócio direto intencional. A 

atuação do Mecanismo, na f01ma como descrita na Situação lB, não gerou preterição porque 

os negócios diretos intencionais foram executados a preços melhores do que o preço médio 

que seria obtido na execução integral da Ordem Desviada pelas ofertas do livro da 

BM&FBOVESP A registradas na mesma ponta de atuação da Cm1eira Própria no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional, dentre as quais ofertas de Clientes 

XP. A atuação do Mecanismo, na forma como descrita na Situação IC, também não gerou 

preterição quando não havia Clientes XP com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, no mesmo preço e no 

milissegundo do registro do negócio direto intencional. Dessa forma, conforme quadro 

normativo atual e prática da XP na atuação do Mecanismo, é possível que a XP fomeça o 
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serviço defacilitation a seus clientes, executado por meio de negócios diretos intencionais, 

sem que haja preterição e atuação em conflito de interesses. 

4. CONDUTA 

4.1. Conduta da XP 

177. A XP informou que deu inicio à operação defacilifation para prover liquidez aos 

clientes de f01ma a protegê-los de possíveis oscilações bruscas de mercado. O propósito do 

Mecanismo é a melhoria das condições de execução do fluxo de ordens que resultaria em 

ofertas agressoras ao livro da BM&FBOVESPA (doc. 5, p. 2). A XP informou que busca 

atender o f1uxo de ordens de seus clientes em condições melhores do que aquelas disponíveis 

no livro de ofertas da BM&FBOVESPA. Para realizar o procedimento defaci/italion, a XP 

desenvolveu e implementou o Mecanismo, que monitora as ordens enviadas por seus clientes 

e as fecha contra a Cru-teira Própria. 

178. O conflito de interesses é inerente à atuação por meio da carteira própria na 

contrapa1te de clientes. Por essa razão, os artigos 30, parágrafo único, e 31 , parágrafo único, 

inciso I, estabelecem obrigações para que o intermediário não atue em conflito de interesses 

e utilize mecanismos para prevenir a materialização desse conflito. 

179. Ademais, a atuação da XP, na forma como descrita ao longo do Termo de 

Acusação, cria ambiente propício para a configuração de práticas não equitativas, o que é 

vedado pela ICVM 8179, inciso I, conceituado pelo inciso li, alínea "d''. 

180. A responsabilidade da XP pela violação das normas referidas acima será 

analisada a partir da estratégia utilizada para negociar com a Carteira Própria e as condutas 

tomadas após os alertas emitidos pela BSM de que a prática adotada impedia que os Clientes 

XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA fossem atendidos. 
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181. Em relação à estratégia adotada pela XP para a realização do procedimento de 

faciLitation, a XP expôs, por meio de correspondência enviada à BSM em 13.10.2015, que o 

Mecanjsmo foi progTamado para não observar a existência de Clientes XP no livro de ofertas 

da BM&FBOVESPA (doc. 5, p. 3): 

''O sitema foi propositalmente desenvolvido para atuar 'cego' e, 

dessa forma, evitar qualquer priorização ou preterimento na sua 

atuação. 

Com esse formato, a Corretora garante a isenção na execução e 

impede a ocorrência de eventuais .fronl runnings ou outras práticas 

abusivas." (doc. 5, p. 3). 

182. A forma de atuação descrita pela XP cria ambiente propído para a preterição e 

atuação em conflito de interesses, porque deixa de observar os interesses dos Clientes XP 

que estão com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA. Ao desviar as ordens que 

agrediriam o livro da BM&FBOVESPA e íechar negócio direto intencional contra a Carteira 

Própria. Ao deixar de monitorar o impacto causado às ofertas de Clientes XP registradas no 

livro da BM&FBOVESPA quando atua por meio do Mecanismo, a. XP assumiu, de forma 

consciente, o risco de impedir que os Clientes XP com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESP A, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço do 

negócio direto intencional, fossem atendidos pelas Ordens Desviadas, decorrendo dai sua 

responsabi I idade. 

183. A XP, em 13.10.2015, informou que o Mecanismo foi desenvolvido para 

respeitar o best execution das Ordens Desviadas e ainda que isso impactasse as ofertas 

pendentes no livro da BM&FBOVESPA, o beneficio concedido às Ordens Desviadas seria 

maior do que o potencial risco de não execução: 
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"no desenvolvimento do procedimento de facilitation priorizou-se a 

proteção do best execution das ofertas agressoras de forma isenta e 

blindada para os clientes. Ainda que tal forma, eventualmente, 

possa vir a impactar algumas ofertas pendentes no livro, na visão 

desta Corretora, o benefício na execução da facilitation é 

substancialmente maior que o potencial risco de não execução." 

(negritou-se, doc. 5, p. 11) 

184. O reconhecimento de que Clientes XP poderiam deixar de ser atendidos em 

razão do desvio do fluxo de ordens demonstra que a XP assumiu conscientemente o risco de 

preterir e atuar em conflito de interesses em relação a esses clientes. A conduta da XP, assim, 

é caracterizada pela escolha de não observar os interesses de seus clientes que estão com 

ofertas registradas no livro quando desvia ordens de clientes, que resultariam em ofertas 

agressoras, para que a Carteira Própria atue na contraparte. 

185. A XP manteve a estratégia de atuação do Mecanismo ao longo do ano de 2015 

sob o entendimento de que, ao deixar de distinguir os clientes com ofertas registradas no 

livro da BM&FBOVESPA, não haveria preterição ou qualquer outra prática abusiva. 

186. Em setembro de 2015, a BSM alertou a XP de que a forma de atuação da Carteira 

Própria impedia que os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no Jivro da 

BM&FBOVESP A fossem atendidos. Após essa comunicação e após reuniões ocorridas 

entre aBSM e a XP, seu entendimento permaneceu o mesmo: a atuação, por meio da Carteira 

Própria, sem observar a existência de Clientes XP com ofettas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação, ao mesmo preço e no milissegundo do 

registro do negócio direto intencional, não causaria preterição. 
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187. Isso foi corroborado pela correspondência enviada pela XP, datada de 12.9.2016, 

ocasião em que afirmou que entende que a estratégia de atuação do Mecanismo não violaria 

qualquer norma, nem seria irregular. 

"Confmme já exposto em algumas ocasiões, a XP Investimentos 

entende que o procedimento de íàci litation por ela adotado não viola 

qualquer norma, sendo perfeitamente lícito. Não obstante, a 

Corretora compreende que esta BSM possua entendimento diverso." 

(doc. 6, p. 1). 

188. Em todas as situações em que a Carteira Própria atuou na contraparte do fluxo 

de Ordens Desviadas, sem conferir beneficio (de preço ou por liquidez) ao cliente cuja ordem 

foi desviada, e que havia Clientes XP com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, 

na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ela preteriu tais clientes. além de ter atuado 

em conflito de interesses, decorrendo daí responsabilidade pela infração à ICVM 8179, inciso 

I, conceituado pelo inciso a, alínea "d", e infração ao attigo 30, parágrafo primeiro, inciso 

I, da lCVM 505/ll. 

189. A descrição do funcionamento do Mecanismo apresentada pela XP, demonstra 

que a Corretora atua com cegueira deliberada para os Clientes XP que estão com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESP A. O resultado da atuação dessa forma é que a XP 

assume o risco de haver Clientes XP no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço, no milissegundo do registro do 

negócio direto intencional. O risco assumido pela XP se caracteriza como o dolo eventual 

para fins de responsabilidade pelo uso de práticas não equitativas e atuação em conflito de 

interesses. 
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190. Em relação à conceituação do dolo eventual, veja-se o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC321354/SC, de 4.8.2016, de Relataria do 

Ministro Felix Fischer: 

•·o dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, 

isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado 

seja aceito como tal , o que seria adequado ao dolo direto, mas isto 

sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável." 

19 I. Nesse sentido, o dolo eventual da XP é extraído das circuntâncias 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 intencional, apesar da probabilidade dessa 

situação ocorrer. Assim, a atuação da XP é caracterizada pelo dolo eventual de aceitar 

conscientemente o risco provável de haver cl ientes com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA que deixariam de ser atendidas. 

192. Na ca1ta de 12.9.2016, a XP informa que atualmente atende as otertas dos 

Clientes XP no livro da BM&FBOVESPA nas ocasiões em que a atuação da Carteira Própria 

resultar em preterição: 

"a partir da segunda quinzena de agosto de 2016, são também 

atendidas as ordens dos clientes ' barganhadores ' da Corretora, 

pendentes de execução no livro de oferta, quando a atuação do 

facilitation tiver como efeito o ' preterimento' de tais clientes, 

conforme entendimento daBSM" (doc. 6, p. 1). 

193. Todavia, conforme demonstrado no Parecer SAM, no período de 15.8.2016 a 

31.8.2016, 5.706 ofertas de clientes que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA. 
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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 . 71). Dessa forma, apesar de alertada pela BSM a respeito da irregularidade da prática e 

promover alteração nos parâmetros de atuação, a ilTegularidade persiste. 

194. Questionada a respeito dos controles existentes, em relação ao Mecanismo, para 

evitar práticas abusivas (doc. 4), a XP informou que mmútora as operações do Mecanismo 

de três formas, atuando independentemente da área de negócios da Corretora. A primeira 

forma de monitoração diz respeito a um operador da XP que acompanha as operações, em 

tempo real. A XP informa que o sistema mantém registro do valor, quantidade, ativo, horário 

de inserção da ordem como forma de comprovar que não há execução de ordem a preço píor 

para o cliente. A segunda forma se dá pela monitoração pós-trade~ realizada diariamente~ 

com o intuito de verificar que a atuação da Carteira Própria não gera conflito de interesses, 

nem práticas não equitativas. Para tanto, a XP mmútora os preços ordenados e os preços de 

execução da Ordem Desviada, assim como o tempo de execução dessa ordem, entre outras 

situações. A terceira forma de monitoração é realizada para ±ins de prevenção à lavagem de 

dinheiro (doc. 5, pp. 6/8). De acordo com a XP, os controles adotados não ideutificaran1 

práticas irregulares em razão da atuação da Carteira Própria. 

195. Os controles adotados pela XP para prevenir a atuação em conflito de interesses 

são incompletos porque a XP monitora os efeitos do procedimento de facilitCUion apenas 

para os clientes cujas ordens são desviadas. Como visto acima, para esses clientes, a XP 

verifica se os negócios diretos intencionais são registrados a preços melhores do que o preço 

do livro de ofertas e se há algum privilégio da Carteira Própria em seu detrimento. 

196. Todavia, não há monitoração a respeito dos efeitos do procedimento de 

facilitation para os clientes que estão com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, 

no melhor nível de preço, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria. Dessa forma, os 
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controles adotados pela XP são incompletos, e, portanto, não são aptos a preveniT a atuação 

da XP em conflito de interesses com os clientes que estão com ofertas registradas no livro 

da BM&FBOVESP A, na mesma ponta atuação da Carteira Própria. e ao mesmo preço do 

negócio direto intencional, em infração ao artigo 31 , parágrafo primeiro, inciso 1, da ICVM 

505/11. 

197. Por fm1, a XP afirma, na conespondência enviada à BSM em 13.9.2016, que sua 

atuação não difere da prática de mercado de utilização do negócio drreto intencional e que 

haveria ausência de regulamentação clara sobre os parâmetros de atuação por meio de 

negócios diretos: 

"Já que esta BSM entende que o procedimento de facilitation até 

então adotado pela XP Investimentos não observava as normas 

relativas à prioridade na execução de ordens e conflito de interesse, 

o mesmo se pode concluir a respeito dos procedimentos real izados 

em operações drretas por grande parte das demais conetoras. Em 

verdade, na visão da XP Investimentos, falta uma regulamentação 

clara sobre os parâmetros e exigências müümas para execução de 

operações diretas no mercado como um todo." (doc. 6, p. 2) 

198. Referidas aftrmações são improcedentes. 

199. De acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais do Segmento 

Bovespa, o negócio direto intencional é executado pelo intermediário entre ordens de compra 

e de venda emitidas por seus clientes e levado a registro no sistema eletrônico de negociação 

da BM&FBOVESPA: 
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" 13.2 APREGOAÇÃO POR DIRETO INTENCIONAL 

Denonúna-se apregoação por direto intencional aquela na qual uma 

mesma Sociedade Corretora se propõe a comprar e a vender um 

mesmo Ativo para comitentes diversos, sendo feito apenas o registro 

da operação direta no sistema eletrônico de negociação." 

200. A utilização do negócio direto intencional deve respeitar as demais regras da 

BM&FBOVESPA e as normas que regem o mercado de valores mobiliários, dentre elas, a 

lCVM 8/79 e a ICVM 505/11. Nesse sentido, deverá ser utilizado observando-se o sistema 

normativo do mercado de valores mobiliários brasileiros em que está inserido. Assim, o 

registro do negócio direto intencional não pode ser realizado quando causar preterição e 

demais práticas abusivas tal como vedado pela ICVM 8/79 e pela ICVM 505. 

20 I . Diante do exposto, a XP violou o inciso 1, da ICVM 8/79, conceituado pelo 

inciso li, alinea ·'d", e o artigo 30, parágrafo único, da ICVM 505/11 , por utilizar o fluxo de 

Ordens Desviadas para atender seus interesses, assumindo conscientemente o risco de 

preterir os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, 

na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do negócio direto 

intencional, além de ter atuado em conflito de interesses. A XP também violou o artigo 31 , 

parágrafo primeiro, inciso I, da ICVM 505/11 , por implementar controles incompletos para 

prevenir o conflito de interesses. 
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4.2. Conduta de Guilherme 

202. Guilherme é o Diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/1 L 

conforme previsto no artigo 4°, inciso I, da ICVM 505/1 1.6 

203. Assim, Guilherme responde 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, em conh·ariedade ao 

disposto nos artigos 30, parágrafo único 7, e 31 , parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11, 

respectivamente. 

204. Além disso, nos termos do artigo 32, inciso I, da ICVM 505/118, Guilherme 

deveria zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, o que implica seu dever 

de evitar a utilização de práticas não equitativas, confonne lCVM 8/79, inciso I, conceituado 

pelo inciso li, alínea "d". 

205. Guilherme implementou o procedimento de facilitalion com o propósito de 

prover liquidez aos Clientes XP. Para tanto, Guilhermetinha como propósito atender o tluxo 

de ordens de seus clientes em condições melhores do que aquelas disponíveis no livro da 

BM&FBOVESPA (doc. 5, p. 2): 

6 Art. 4° O intennediário deve indicar: 
I - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; 
7 Art. 30. O intermediário deve exercer s uas atividades com boa fé, diligência e lealdade em relação a seus 
clientes. 
Parágrafo único. É vedado ao intermediário privi legiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas 
em detrimento dos interesses de clientes. 
8 Art. 32. O intermediário deve: 
I - zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à 
exigência de garantias; 
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"O objetivo da atuação da XP através da faciliyation é prover 

líquidez aos clientes de forma a protegê-Los de possíveis oscilações 

bruscas de mercado. 

Na realidade, o conceito de facilitation, em âmbito mundial , é 

exatamente esse: garantir os melhores preços nas ofertas agressoras 

reduzindo o risco de volatilidade que o cliente estaria exposto." (doc. 

5, p. 2). 

206. Como o procedimento defàcilitation é posto em prática por meio da atuação da 

Carteira Própria, cabia a Guilherme adotar controles para evitar a materialização do conflito 

entre os interesses da Carteira Própria e os interesses dos Clientes. XP que estavam com 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, no melhor nível de preço. Da mesma 

forma, cabia a Guilherme impedir que a atuação da Carteira Própria preterisse clíentes. 

207. Conforme referido na seção 2.8 deste Termo de Acusação, a atuação da XP por 

meio da Carteira Própria, na contraparte das Ordens Desviadas, oasionou, de forma 

recotTente, em 411 pregões e 904.683 situações, a preterição e a materialização do conflito 

entre os interesses da XP e os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional realizado entre as Ordens Agressoras e a Carteira PrópJia, conforme descrito na 

seção 3 deste Termo de Acusação. 

208. A recorrência das infrações descritas acima, demonstra, nos termos do artigo 3°, 

parágrato terceiio, inciso f, da ICVM 505/11, que os procedimentos e controles internos que 

deveriam ser implementados por Guilherme eram inadequados. 

209. Em 25.9.2015, a BSM ale1tou o Diretor Guilhenne de que a atuação da Cmteira 

Própria, na forma como vinha sendo realizada, impedia que os Clientes XP que estavam com 

ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A fossem atendidos. 
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''Nota-se que no momento da inserção da oferta de venda do cliente 

n via sessão DMA, existiam ofertas de compra de 7 clientes 

dessa Co1Tetora com prioridade de execução. Dessa fmma, ao atuar 

na contraparte de ofertas agressoras, resultado no direto intencional 

entre as contas n° e  essa Corretora impediu que 

ofertas dos demais clientes fossem executadas" (doc. 4, p.2). 

21 O. Em resposta à COITespondência da BSM, Guilherme informou que a Carteira 

Própria atua sem observar a existência de Clientes XP no livro da BM&FBOVESP A e, por 

essa razão, o procedimento de .fàcililation não seria irregular. Segtmdo Guilherme, essa 

forma de atuação garantiria imparcialidade e isenção de tratamento entre os investidores: 

"O algoritmo não ' enxerga' os clientes beneficiados, os investidores 

com ofertas pendentes no livro, nem as couetoras a eles vinculadas. 

O sistema foi propositalmente desenvolvido para atuar 'cego' e, 

dessa forma, evitar qualq11er priorização ou preterimento na sua 

atuação. ( ... ) 

Através deste procedimento, a XP consegue atuar com absoluta 

imparcialidade através de sua contafacilitation, dando liqLúdez para 

todas as ofertas agressoras, independentemente do cliente" (doc. 5, 

p. 3). 

211. A comunicação enviada a Guilhenne demonstTou, por me10 de exemplos 

concretos, que as ofertas de Clientes XP que estavam registradas no livro da 

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

do registro do direto intencional , deixaram de ser atendidas em razão da atuação da Carteira 

Própria. Dessa forma, o entendimento de Guilherme, de que não é necessário observar os 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

l'n •~:ts~ tl A dmi ll Í!-.I!"fltiVtl Ordin3rio n" I 1/?.0 16 X P lliVL-SIIIl lt:ntos CC' I VM S./\ ~;O ui lhenm: Dias 1·\:::rlllllld ~.:~ 

13cllchii i10I .lnlro (.' ;1pua Ranw-. dn Silva, l·'t:l ipe 'l ri ndud~ e Davi Miranda QuixHd~l - !'ermo dl' 1\cusu~;:Hl 

FI' .. fi..J 

interesses dos Clientes XP que estão com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA 

está equivocado. 

212. Ao optar por parametrizar o Mecanismo para atuar sem considerar as ofertas de 

Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESP A, 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. A cegueira 

deliberada adotada por Guilherme em relação ao livTO 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. 

213. Conforme descrito na seção 2 deste Termo de Acusação, em todas as situações 

em que a XP atuou por meio da Carteira Própria sem conferir benefício de preço aos clientes 

cujas ordens foram desviadas, quando havia ofertas de Clientes XP registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, no mesmo preço e no milissegundo do regist1·o do negócio direto 

intencional, houve privilégio dos interesses da XP em detrimento dos interesses dos Clientes 

XP. Essas ofertas seriam agredi das pelas Ordens Desviadas, mas a atuação da XP privilegiou 

os interesses da Carteira Própria, impedindo que as Ordens Desviadas atendessem aos 

Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESP A, no mesmo 

preço e no milissegtmdo do registro do negócio direto intencional. 

214. Portanto, Guilherme infringiu o artigo 30, parágrafo único, da ICVM 505/ 11, ao 

implementar e manter em ftmcionamento o Mecanismo, que privilegiou os interesses da 

Carteira Própria em detrimento dos interesses dos Clientes XP que estavam com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do 

negócio direto intencional, bem como o inciso I, conceituado pelo inciso Il, alínea "d", da 

ICVM 8179, ao implementar e manter em funcionamento o Mecanismo, que preteriu Clientes 

XP. 
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215. Além disso, Guilherme também infringiu o artigo 31, parágrafo tmico, inciso I, 

da ICVM 505/11 , por não implementar mecanismos de controles aptos a prevenir que os 

interesses dos Clientes XP fossem prejudicados em decoiTência do conflito de interesses.9 

216. De acordo com a carta de 13.10.2015, a monitoração do Mecanismo é realizada 

de três formas: ( I) acompanhamento das operações, em tempo real , por um operador 

dedicado exclusivamente a essa função; (2) monitoração diária pós-trade, com o propósito 

de verificar se as Ordens Desviadas foram executadas nas mesmas condições ou em 

condições melhores do que aquelas apregoadas, se não houve atuação em conflito de 

interesses, entre outras situações10; e (3) monitoração para fins de prevenção à lavagem de 

dinheiro (doc. 5, pp. 6/8), 

217. Guilherme reconhece a possibi !idade de existência de conflito de interesses 

decorrente da atuação por meio da Carteira Própria, daí porque implementou os mecanismos 

de controles acima descritos. Todavia, os três controles implementados por Guilherme são 

voltados à monitoração dos impactos da atuação da Carteira Própria em relação aos clientes 

cujas ordens são desviadas. 

218. Os controles implementados por Guilherme não monitoram o impacto da 

atuação da Carteira Própria em relação aos clientes que estão com ofertas registradas no livro 

'> Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a 
prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses. 
Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: 
I - identificar quaisquer contlitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus 
clientes, ou entre os clientes; 
10 ·'Adicionalmente, a área de Compliance da corretora monitora toda a atividade diária da coma facilitation 
para checagem da eventual ocorrência de atipicidades, cancelamentos ou qualquer outra prática irregular. 
O objetivo da checagem é assegurar: (i) que as ofertas dos clientes foram executadas nas mesmas condições 
ou melhores do que aquelas apregoadas; (ii) que não existe privilégio dos interesses das ordens de pessoas 
vinculadas em detrimento dos interesses dos clientes; (iii) execução de ordem do cliente com independência; 
(iv) a ausência de criação de condições artificiais de demanda e/ou uso de práticas não eqUilativas; e (v) a 
rapidez na execução, diferença entre o ohorário de envio da oferta pelo cliente e s.ua execução." (doc. 5, p. 7) 
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da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de aruação da Carteira Própria. Por essa razão, 

Guilherme descumpriu a obrigação prevista no artigo 31, parágrafo único, inciso I, 

219. Portanto, verifica-se que os procedimentos e controles implementados por 

GuiU1em1e são insuficientes para prevenjl' 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 milissegundo do registro do negócio direto intencional, fossem 

prejudicados em decorrência de conflitos de interesses, resultando daí sua responsabilidade 

por violar o artigo 31, parágrafo único, inciso 1, da ICVM 505/11. 

220. Diante do exposto, Guilherme, na qualidade de Diretor nomeado para fins de 

cumprimento da TCVM 505/11 , responde por infração aos artigos 30, parágrafo único, e 31 , 

parágrafo único, inciso I, da 1CVM 505/ 11 , e inciso I, conceituado pelo inciso Il, alínea '<d", 

da ICVM 8/79, na medida em que implementou e manteve em funcionamento estratégia de 

atuação da Carteira Própria que privilegiava os interesses da XP em detrimento dos 

interesses dos Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA e os preteria, e que não implementou regras, procedimentos e controles 

internos adequados que prevenissem a materialização do conflito de interesses. 

4.3. Conduta do Diretor de Controles Internos 

221. Juüo era o Diretor de Controles Internos da XP nomeado desde 30.4.20 13. Nos 

termos do artigo 4°, inciso li, da TCVM 505/11 11 , Julio deveria supervisionar as regras, 

procedimentos e controles internos implementados pela XP, nos termos do que dispõe o 

artigo 3°, inciso r, da mesma norma. 12 

11 An. 4° O intermediário deve indicar. 
li - um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no 
inciso 11 do caput elo an. 3°. 
1 ~ Art. 3° O intermediário deve adotar e implementar: 
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222. Ademais, de acordo com o item 98 do Roteiro Básico, vigente no primeiro 

semestre de 2015~ Julio deveria reportar a falha do sistema de controles relacionados ao 

processo de controle das operações da Carteira Própria. 13 

223. A pru1ir de julho de 2015, o Roteiro Básico passou a exigir que Julio emitisse o 

Relatório de Controles Internos avaliando os controles relacionados ao processo de recepção 

e execução de ordens, monitoração das operações e das ofertas, entre outras situações. 14 

1- regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução; 
13 98) O Diretor responsável por controles internos deverá emitir relatório semestral de avaliação dos controles 
internos do Participante e enviá-lo formalmente ao Diretor de Relações com Mercado e à Diretoria de Auditoria 
da BM&FBOVESPA, abrangendo, pelo menos, os seguintes aspectos e considerando, pelo menos, a 
conformidade com o Roteiro Básico do PQO: 

A vali ação dos controles relacionados aos processos de Execução de Ordens, Cadastro de Clientes, 
Gestão de Riscos, Custódia e Liquidação; 

Monitoração da conformidade dos procedimentos executados pelo Participante em relação ás suas 
Regras e Parâmetros de Atuação, em especial quanto à atuação de pessoas vinculadas e carteira própria; 

Avaliação da segregação das funções desempenhadas pelos integrantes do Participante, de forma que 
seja evitado o conflito de interesses; 

Acompanhamento da efetividade das medidas corretivas e dos planos de ação definidos para mitigar 
os riscos identificados; 

Atuação de profissionais terceirizados, inclusive os que estejam em ambiente fisico externo, segundo 
os critérios de controles internos do Participante; 

Monitoração da existência e validade da certificação dos profissionais que atuam nos mercados da 
BM&FBOVESPA e do seu credenciamento junto à BM&FBOVESPA; 

Monitoração da adequação dos investimentos em relação ao perfil dos clientes, confonne regras 
definidas pelo Participante; 

Prevenção e detecção de lavagem de dinheiro; 
Segurança das informações: gerenciamento de acessos e senhas (redes, sistemas e bancos de dados, 

incluindo o canal de relacionamento eletrônico com o cliente) e identificação dos sistemas sem trilhas de 
auditoria; 

Continuidade dos negócios: acompanhamento e avaliação das atualizações e dos resultados dos testes 
em relação aos objetivos estabelecidos; 

RegistTo das situações de indisponibilidade dos sistemas, das redes, dos canais de comunicação 
(inclusive gravação de voz e mensageria instantânea). 
1 ~ Item 118. O Diretor de Controles Internos deve emitir relatório semestral de avaliação dos controles internos 
do Participante e enviá-lo formalmente a seus órgãos de administração e à BSM, até o último dia útil dos meses 
de janeiro e julho, contendo descrição (i) dos exames efetuados, (i i) do resultado e das conclusões dos exames 
efetuados, e ( iii) das recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de 
cronogramas de saneamento, quando for o caso, que devem abranger. no mfnimo, os seguintes aspectos e sua 
conformidade com a legislação e a regulamentação vigentes: 
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224. Para analisar a responsabilidade de Julio, primeiramente deve-se identificar 

quais são os mecanismos de controles internos da XP e, em seguida, verificar se Julio 

identificou que esses mecanismos de controle eram insuficientes para fins de cumprimento 

das exigências do artigo 31 da ICVM 505/11. 

225. Em 25.9.2015, a BSM enviou cana à XP questionando qua1s eram os 

mecanismos de controle existentes, em relação ao uso da conta.facilitation, com o propósito 

de evitar práticas abusivas, já descritos nas seções antetiores deste Termo de Acusação (doc. 

4, p. 6). 

226. Tendo essas rotinas de monitoração em consideração, Julio deveria avaliar sua 

adequação às exigências do artigo 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11. Tal nonna 

determina aos intermediários que estabeleçam procedimentos de controles internos com o 

118.1 . Monitoração da adequação da Recomendação de produtos, serviços e operações ao Perfil de 
Investimento do Cliente e das operações realizadas em nome de C lientes em relação aos respectivos Perfis de 
Investimento (suitabil ity); 
118.2. Avaliação dos controles relacionados aos processos de recepção e de execução de Ordens, cadastro de 
Clientes, gestão de riscos, custódia, liquidação e movimentação de conta coiTente e de conta corrente grâfica; 
I 18.3. Monitoração da conformidade dos procedimentos executados pelo Participante em relação às suas 
Regras e Parâmetros de Atuação, em especial quanto à atuação de pessoas vinculadas e à carteira própria; 
118.4. Avaliação da segregação das fLmções desempenhadas pelos integrantes do Participante, de forma que 
seja evitado o conflito de interesses; 
118.5. Acompanhamento da implementação dos planos de ação propostos, bem cotno da eficácia das medidas 
corretivas e dos planos de ação implantados, sobretudo para evitar recoiTências de não conformidades; 
118.6. Monitoração das operações e das ofertas; 
118.7. Monitoração da atuação de Agentes Autônomos de Investimento e de profissionais terceirizados 
vinculados ao Participante, inclusive daqueles que estejam em ambiente fís ico externo; 
I J 8.8. Monitoração da existência e da validade da certificação dos profissionais que atuarem nos mercados da 
BM&FBOV.ESPA e de seu credenciamento junto à BM&FBOVESPA; 
118.9. Prevenção e detecção de lavagem de dinheiro; 
I 18.1 O. Segurança das informações: gerenciamento de acessos e senhas (redes, sistemas 
e bancos de dados, incluindo Canal de Relacionamento Eletrônico com o C liente) 
e identificação dos sistemas sem Trilhas de Auditoria; 
11 8.] 1. Continuidade dos negócios: acompanhamento e aval iação das atualizações e dos 
resultados dos testes em relação aos objetivos estabelecidos; 
118. 12. Registro das situações de indisponibilidade em sistemas que impactem as operações 
dos Clientes (sistemas de negociação) e a gravação das Ordens dos Clientes. 
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propósito de prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de 

quaisquer conflito de interesses. 

227. A monitoração descrita pela XP I imita-se a verificar práticas abusivas em relação 

aos clientes cujas ordens são desviadas. Assim, após avaliar a rotina de monitoração do 

Mecanismo, Julio deveria reportar que essa rotina era insuficiente porque a XP não 

monitorava o impacto da atuação da Carteira Própria em relação aos clientes que estavam 

com ofertas registradas oo livro da BM&FBOVESPA, ao mesmo preço e no milissegundo 

do registro do negócio direto intencional. 

228. Os relatórios de controles internos referentes ao primeiro e segundo semestres 

de 2015 e ptimeiro semestre de 2016, não fazem qualquer menção à hipótese de 

materialização do conflito de interesses entre a Carteira Própria e os Clientes XP que 

negociavam na mesma ponta de sua atuação, bem corno à hipótese de materialização da 

preterição. Todavia, Julio deveria ter relatado que os controles da XP eram incompletos 

nesses Relatórios de Controles Internos do primeiro e segundo semestres de 2015 e no 

primeiro semestre de 20 16 emitidos (does. 7, 8 e 9). 

229. Em 25.9.2015, a BSM enviou carta à XP informando que a estratégia de atuação 

do Mecanismo impedia que os Clientes XP que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA fossem atendidos pelas Ordens Desviadas. Em resposta, a XP infonuou 

que não há irregulatidade na atuação do Mecanismo. Julio, como Diretor de Controles 

Internos, deveria ter verificado a jnterpretação equivocada da norma, pela XP, e relatado tal 

fato nos Relatórios de Controles Internos do segundo semestre de 2015 e no segundo 

Relatório de Controles Internos do primeiro semestre de 2016. 

230. Diante do exposto, Julio, nos termos do artigo 4°, inciso H, da ICVM 505/11. é 

responsável pela violação do artigo 3°, inciso li, da TCYM 505/ 1 1. 
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4.4. Conduta dos Operadores 

231. Na qualidade de operadores de mesa à época dos fatos, Felipe e Davi deveriam 

observar no desempenho de sua atividade as regras atinentes ao funcionamento regular do 

mercado de valores mobiliários brasileiro. 

232. A BSM identificou que Felipe executou 4.392.054 negócios no Segmento 

BM&F e 57.962 negócios no Segmento Bovespa, por meio de seu terminal, e que Davi 

executou 26.967 negócios no Segmento Bovespa, por meio de seu terminal (doc. I, p. 12). 

233. 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. Em 

relação a Felipe, a XP afirmou que ele é o "profissional responsável pela execução das 

ofertas na sessão FIX, tanto na BM&F quanto na BOVESPA" por meio do terminal PRZ 

(doc. 5, p. 3). 

234. Os Operadores conheciam a estratégia de registro dos negócios diretos 

intencionais e tinham acesso ao livro de ofertas da BM&FBOVESPA. Ao prosseguirem 

utilizando seus tenninais para o registro dos negócios entre a Carteira Própria e as Ordens 

Desviadas, os Operadores asswniram o risco conscientemente 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 

intencional. 

235. Os Operadores, deliberadamente, assumiram o risco de preterir os Clientes XP 

que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA, no mesmo preço e no 
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milissegundo do registro negócio direto intencional. A atuação dos Operadores, na forma 

como descrita, caracteriza o dolo eventual de sua conduta. 

236. Todas as operações executadas por Felipe e Davi, entre a Carteira Própria e o 

fluxo de Ordens Desviadas, seguiram a mesma estratégia, sendo que em 904.683 vezes~ os 

Operadores preteriram os clientes que estavam com ofertas registradas na mesma ponta de 

atuação da Carteü-a Própria. 

237. Em relação à participação de Felipe na execução da estTatégia do Mecanismo, 

Felipe consta como o preposto responsável pelo Manual Facilitation, fornecido pela XP. 

Além disso, a XP informou que ''o .fimcionamento do algoritmo é acompanhado em tempo 

real por um operador exclusivamente dedicado a essa jimção. Dessa forma, a Corre/ora 

consegue ahtar de forma proativa, prevenindo qualquer atipicidade em seujimcionamento" 

(doc. 5, p. 6). Assim, Felipe é responsável pelos registros dos negócios em seu respectivo 

termiJlal de acesso, estando, portanto, ciente da estratégia de negociação utilizada pela XP. 

238. É por meio dos terminais de acesso ao sistema de negociação desses operadores 

que a prática de preterição se materializa, de sorte que atuaram diretamente para a 

consecução da inegularidade. Na qualidade de operadores de mesa. deveriam ter se recusado 

a executar operações com essas características. 

239. Dessa forma, Felipe e Davi executaram negócios se utilizando de práticas não 

equitativas, deconendo daí sua responsabilidade por violação à ICVM 8179, inciso l, 

conceituado pelo inciso li, aHnea "d", da mesma norma. 

5. ACUSAÇÃO 

240. Em relação à Situação 2, a XP responde por infringir o inciso I, conceituado pelo 

inciso CI, alínea "d", da lCVM 8/79, o a1tigo 30, parágrafo único, e o artigo 31, parágrafo 
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único, inciso 1, da ICVM 505/11, 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 na contraprute, deixou de atender as ofertas dos clientes que estavam registradas no 

livro da BM&FBOVESPA, no melhor preço, no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional. 

241. Guilherme, na qualidade de Diretor nomeado para fins de cumprimento da 

lCVM 505/11, responde, nos termos do rutigo 4°, inciso I, da ICVM 505/11, por infração 

aos artigos 30, parágrafo único, e 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/ll , na medida 

em que o Mecanismo implementado permitiu a atuação da Carteira Própria em situação de 

conflito de interesses com seus clientes que estavam com ofertas registradas no livro da 

BM&FBOVESPA, além de não implementar regras, procedimentos e controles internos 

adequados que prevenissem a materialização do conflito de interesses. Guilherme também 

responde por infração ao inciso I, da ICVM 8/79, conceituado pelo inciso li, alínea ··d", da 

mesma norma, por implementar Mecanismo que colocou em situação de desigualdade os 

Clientes XP que estavam com ofertas registradas na mesma ponta que a Carteira Própria da 

XP, ao mesmo preço, no milissegLmdo do registro do negócio direto intencional. 

242. O Diretor Julio, na qualidade de Diretor de Controles Internos desde 30.4.2013, 

responde, nos termos do artigo 4°, inciso li, da ICVM 505/11, por não ter identificado que 

os sistemas da XP não monitoravam o potencial conflito de interesses entre a Carteira 

Própria e os Clientes XP com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria, para fins de cumprimento do disposto no artigo 31 , 

parágrafo único, inciso I, da ICYM 505/ 11, infringindo, dessa forma, o artigo 3°, inciso li, 

da mesma nonna. 
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243. O operador Felipe responde por infringir o inciso l, conceituado peJo inciso li, 

alínea "d", da ICVM 8/79, por executar 4.450.016 negócios por meio de seu termjnal com o 

uso de práticas não equitativas, no petíodo de 8.7.2015 a 3l.8.2016. 

244. O operador Davi responde por infringir o inciso I, conceituado pelo inciso fi , 

alínea "d", da ICVM 8/79, por executar 26.967 negócios por meio de seu terminal com uso 

de práticas não equitativas, no período 2.1.2015 a 6.7.2015. 

245. Intimem-se os Defendentes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem 

suas defesas. Nos termos do artigo 36 e seguintes do Regulamento Processual da BSM, 

informamos que poderá ser proposta celebração de Termo de Compromisso. 

São Paulo, 7 de agosto de 2017. 

~'0 [H; 
Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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ADITAMENTO DO PARECER DA SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
MERCADO N° 144/2015 
(Ref. BSM 2003/2015) 

INSTITUIÇÃO: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A 
DIRETOR RESPONSÁVEL PELO MERCADO E PELA ICVM 505/11: Guilherme 
Dias Fernandes Benchimol 
DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS: Júlio Capua Ramos da Silva 
PERÍODO: 02.01.2015 a 31.08.2016 (Bovespa) 

10.07.201 5 a 31.08.2016 (BM&F) 
CLIENTE: XP Investimentos CCTVM S.A. 
OPERADORES: Felipe Trindade, Davi Miranda Quixada. 

OCORRÊNCIA 

1. Oay frades realizados por XP Investimentos CCTVM S.A ("Corretora", "XP") na 
Carteira Própria, por intermédio de contas criadas pela Corretora (contas no , 

,  e ), com o propósito de atuar na contraparte de seus 
clientes. Daqui em diante, Carteira Própria significará as contas que foram citadas 
entre parênteses. Esses day frades privilegiaram interesses próprios em detrimento 
do interesse dos clientes da Corretora e resultou em operações com indícios de 
preterição. 

2. As operações foram realizadas nos segmentos BM&F e BOVESPA, com 
contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (DOL), mini 
contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (WDO), m1nt 
contratos futuros de índice (WIN) e mercado de ações (à vista e opções), no período 
de 02.01.2015 a 31.08.20161 

3. O mecanismo desenvolvido pela Corretora consiste na execução de negócios 
diretos intencionais2, a partir do desvio de ordens3 inseridas por seus clientes de 
varejo via sessão DMA ("Cliente XP")4

. Essas ordens iriam para o livro de ofertas da 

1 A Corretora permanece atuando no segmento BM&F até a data de emissão do parecer 
~03 . 10. 2016) . 

Denomina-se apregoação por direto intencional aquela na qual uma mesma Corretora se propõe a 
comprar e a vender um mesmo ativo para comitentes diversos, sendo feito apenas o registro da 
operação direta no sistema eletrônico de negociação. Definição disponível no glossário que se 
encontra ao final do parecer. 
3 É o ato mediante o qual o Cliente determina a uma Sociedade Corretora que compre ou venda 
Ativos ou direitos a eles inerentes, em seu nome e nas condições que especificar. Disponível em: 
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulacao-e-manuais/- Regulamento de Operações 
4 Identificamos que todas as ordens desviadas originam-se de clientes de varejo, cujas ordens foram 
transmitidas via sessão DMA, os quais denominamos neste parecer como Cliente(s) XP-
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BM&FBOVESPA como ofertas agressoras5
• no entanto, foram desviadas com 

objetivo de gerar negócio direto intencional entre Clientes XP e sua Carteira Própria. 

4. Conforme informações prestadas pela XP, o mecanismo foi desenvolvido com 
objetivo de: (1) prover liquidez aos seus clientes, para protegê-los de possíveis 
oscilações bruscas de mercado; e (2) garantir melhores preços de execução. 

5. Para execução da estratégia, o mecanismo desenvolvido pela XP utiliza 
parâmetros programados em algoritmo6

. 

6. O Parecer trata exclusivamente das operações realizadas nas contas no  
 e as contrapartes envolvidas direta e indiretamente na 

sua execução, e está dividido em quatro seções. A primeira seção trata do 
funcionamento e das características do mecanismo da XP; a segunda seção, trata 
da avaliação dos efeitos do mecanismo em relação aos clientes da Corretora; a 
terceira seção consolida os resultados das métricas aplicadas na seção anterior; e a 
quarta seção analisa os esclarecimentos da Corretora. 

7. 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. 

5 Oferta agressora: oferta de venda/compra registrada no melhor nível de preço, com propósito de 
agredir imediatamente uma ou mais ofertas existentes na ponta oposta do livro da BM&FBOVESPA 
6 Conjunto das regras e procedimentos lógicos definidos que levam à solução de um problema em um 
número finito de etapas. 
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SEÇÃO 1: Características e motivação da criação do mecanismo da XP. 

8. Segundo manual do mecanismo desenvolvido pela XP, o objetivo do 
mecanismo é prover liquidez aos seus clientes, para protegê-los de possíveis 
oscilações bruscas de mercado e garantir os melhores preços de execução. 

9. O mecanismo desenvolvido pela XP tem como característica o desvio de 
ordens transmitidas por clientes de varejo via sessão DMA que iriam para o livro de 
ofertas da BM&FBOVESPA como ofertas agressoras. 

1 O. O desvio de ordens tem como propósito gerar negócio direto intencional entre 
sua Carteira Própria e Clientes XP. Ordens que não atendam os critérios 
estabelecidos pelo mecanismo da XP são direcionadas ao sistema de negociação 
da BM&FBOVESPA como ofertas DMA. 

11. A Figura 1 apresenta o fluxo do mecanismo, que será detalhado nos parágrafos 
seguintes. 
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Figura 1 - Funcionamento do fluxo do mecanismo da XP 

Sistema da XP 

l 

Ord.::m 

Sim ~ 

~ 
I 

Sistema de Negociação 
B~ f&FBOVESP.·\ 

1 

Direto Intencional do 
Cliente contra a Corteira 
Própria via sessão ~lesa 

...._ __ Não --+---:~ 
Livro de Ofertas da 

B:\l&FBOVESPA via 
sessãoDMI\ 

\ 

1----------- Tomada de decisão 
Execução das 

----------+--- ofertas ----1 

Fonte: BM&FBOVESPA 

12. A dinâmica utilizada pela XP consiste na verificação das ordens inseridas por 
seus clientes via sessão DMA antes de serem inseridas no sistema de negociação 
da BM&FBOVESPA, que avalia: (1) se a ordem resultaria em uma oferta agressora; 
(2) se o ativo faz parte da lista estabelecida pela Corretora; e (3) se está dentro dos 
limites de exposição de risco de sua Carteira Própria. 

13. Quando preenchidos os requisitos para execução da estratégia, a sessão de 
negociação do cliente DMA é alterada compulsoriamente para sessão mesa, 
momento em que a Carteira Própria se interpõe como contraparte de seu cliente 
para execução do negócio direto intencional. Caso contrário, as ordens são 
direcionadas para o livro de ofertas da BM&FBOVESPA como oferta DMA. 
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14. O fluxo destacado em vermelho na Figura 1 será descrito nos próximos 
parágrafos como "ordem desviada". 

15. Após avaliação do algoritmo utilizado pelo mecanismo desenvolvido pela XP, a 
ordem pode resultar em três situações: (1) não houve desvio porque a ordem não 
atendeu aos critérios estabelecidos no mecanismo; (2) a ordem atendeu aos critérios 
estabelecidos no mecanismo e foi integralmente desviada e executada contra a 
Carteira Própria; e (3) em função de limites estabelecidos para controle de exposição 
de risco da Corretora, houve desvio parcial da ordem, ou seja, parte da quantidade 
inserida pelo cliente foi desviada e executada contra a Carteira Própria e a 
quantidade remanescente foi direcionada para o livro de ofertas da BM&FBOVESPA 
como oferta via sessão DMA. 

16. Além do interesse de prover liquidez e garantir o melhor preço de execução 
para o Cliente XP atendido pelo mecanismo, a XP tem interesse de fazer day frades 
positivos para a Carteira Própria e não terminar posicionada ao final do dia, portanto, 
o algoritmo: 

a) Opera com ativos líquidos, isto é, aqueles que têm maior potencial de fluxo 
casado de ordens de compra e de venda; 

Os ativos utilizados pelo mecanismo da XP possuem grande número de 
negócios. Por exemplo, em futuro mini de taxa de câmbio de reais por dólar 
comercial (WDO), contrato mais utilizado pelo mecanismo da XP. 

b) Opera com baixa quantidade de ativos para garantir a simetria de compras 
e de vendas da carteira própria, considerando o fluxo de ordens de seus 
clientes durante o pregão, para que não fique posicionada ao final do dia; 

O Gráfico 1 a seguir demonstra exemplo de ordens desviadas no segmento 
BM&F, com mini de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (WDO) no 
período de 04.01.2016 a 31.08.2016. Das ordens de compra e de venda de 
WDO desviadas e executadas contra a Carteira Própria nesse período, mais de 
90% foram executadas com lotes de até 5 contratos. 
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Gráfico 1 -Tamanho dos negócios que a Carteira Própria desviou com WDO 
no período de 04.01.2016 a 31.08.2016 no segmento BM&F. 
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c) Avalia o histórico do fluxo de ordens durante o dia para verificar a 
quantidade do fluxo casado, isto é, ordens de venda e de compra para 
formação de day trade, sem considerar as ofertas dos demais clientes que 
estão no livro da BM&FBOVESPA e a profundidade em cada nível de preço; 

O Gráfico 2 demonstra exemplo de WDOM167 no pregão de 16.05.2016 em que 
a Carteira Própria fica exposta às condições de mercado em 98% dos casos em 
até 50 contratos, tanto na posição comprada quanto vendida. 

1 Futuro mini de dólar comercial com vencimento em Junho/2016. 
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Gráfico 2 - Exposição da Carteira Própria com WDOM16 no pregão de 
16.05.2016 (em quantidade de contratos) 

80 

60 
"' o"' 

~f 40 ·- c. Ci E 
l:. o 

u 
20 

o o 

-20 
o .. 
~;a 

-40 "' c o ~ 
l:.> 

-60 

-80 

Fonte: BM&FBOVESPA 

No pregão de 16.05.2016, a Carteira Própria realizou 13.125 negoc1os de 
compras e de venda, com 17.792 contratos. Todos os negócios tiveram como 
contra parte Clientes XP. 

O Gráfico 3 demonstra que a exposição média diária de compra e de venda da 
Carteira Própria com WDOM16 no período de 04.01 .2016 a 31.08.2016 foi 
inferior a 50 contratos. 
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Gráfico 3 - Exposição Média Diária de compra e de venda da Carteira Própria 
com WDO no período de 04.01.2016 a 31 .08.2016 (em quantidade de contratos) 
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Fonte: BM&FBOVESPA 

Considerando que a XP tem como objetivo realizar day trade positivo sem 
permanecer posicionada ao final do dia, o mecanismo busca capturar para a 
Carteira Própria o resultado financeiro existente no fluxo de ordens desviadas ao 
longo do pregão, tanto na compra como na venda, desde que atenda os critérios 
do mecanismo. 

Não existe garantia de resultado, mas gestão intradiária para obtenção de 
resultado positivo, a partir da avaliação dos seguintes pontos: 

a) conhecimento do fluxo de ordens compradoras e vendedoras de Clientes 
XP e de acordo com o Spread do preço do ativo/contrato; e 

b) administração da exposição da Carteira Própria, conforme demonstrado 
anteriormente nos Gráficos 2 e 3, de tal forma a não assumir posição que 
não seja possível ser zerada contra o próprio fluxo de ordens dos Clientes 
XP. 

O Gráfico 4 demonstra exemplo de gestão intradiária das operações realizadas 
pela Carteira Própria com WDOM16 no pregão de 16.05.2016, em que a 
Carteira Própria fica exposta às condições de mercado em até 50 contratos (em 
vermelho), que resultou em lucro de R$54.830,00 (em azul) em day trade. 
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Gráfico 4- Resultado financeiro positivo da Carteira Própria com WDOM16 
durante o pregão de 16.05.2016 
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Fonte: BM&FBOVESPA 

O Gráfico 5 demonstra outro exemplo de ~estão intradiária das operações 
realizadas pela Carteira Própria, com WINJ16 no pregão de 04.03.2016. Nesse 
caso, a Carteira Própria fica exposta às condições de mercado em até 25 
contratos (em vermelho), com interrupção das suas operações às 12h38min31s, 
dado que geraram prejuízo de R$8.361 ,00 (em azul) em day frade. 

8 Futuro mini de lbovespa com vencimento em Abríl/2016. 
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Gráfico 5 - Resultado financeiro da Carteira Própria com WINJ16 durante o 
pregão de 04.03.2016 
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Conforme demonstrado no Gráfico 5, o mecanismo não garante resultado 
positivo para Carteira Própria, entretanto, a gestão intradiária das operações, a 
partir do conhecimento do fluxo de ordens compradoras e vendedoras dos 
Clientes XP e da administração da exposição da Carteira Própria, permite que a 
Corretora gerencie seus resultados dentro da sua exposição de risco, inclusive 
com interrupção das operações. 

d) Identifica as ordens que serão desviadas, sem verificar: (i) o cliente 
emissor da ordem; (ii) se no livro de ofertas da BM&FBOVESPA existe 
condição de execução (preço ou liquidez) ou clientes da XP que seriam 
atendidos pela ordem desviada. 
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Segundo esclarecimentos da Corretora, o mecanismo é operacionalizado por 
meio de algoritmo que atua propositalmente de forma "cega9", dado 

que não faz distinção de ofertas de clientes no melhor nível de preço, para evitar 
a possibilidade de preterição ou gerar privilégio para uns clientes em detrimento 
de outros. 

Note que ao atuar dessa forma, a XP não avalia as ofertas dos demais clientes 
da Corretora no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço, 
conforme demonstrado na Ta bela 1. 

A Tabela 1 reproduz o livro de ofertas de PETRD1210 do pregão de 05.04.2016 
às 13h54min19s988ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP 
e Carteira Própria. Nesse momento, se não houvesse o negócio direto 
intencional da Carteira Própria, o Cliente XP agrediria com 10.000 opções a 
oferta de venda do cliente conta n° (em laranja). No campo Corretora, o 
número 3 refere-se a Corretora XP. 

Tabela 1 - Livro de ofertas de PETRD12 no pregão de 05.04.2016, às 
13h54min19s988ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

13:54_;j9.998 C li e~ ~ 10.000 Q.Q! 0,04 40.000 3  11 :36:15.890 
10:56:11.450  28.500 0,03 0,04 8.000 3 12:13:11.459 
10:56:14.169  100.000 0,03 0,04 15.000  12:22:06.697 
10:56:37.301 3 46.000 0,03 0,04 36.000  12:51:13.217 
10:56:56.646  84.000 0,03 0,04 10.000 3 13:10:16.587 
10:59:50.694  30.000 0,03 0,04 24.500  13:20:17.614 
11 :01 :03.741 3 100.000 0,03 0,04 50.000  13:20:35.724 
11 :06:52.308  50.000 0,03 0,04 10.000 3 13:28:32.721 
11 :08:11 .349  12.000 0,03 0,04 2.200  13:39:11 .681 
11 :09:53.900  100.000 0 ,03 0,04 12.000  13:41 :28.994 
11 :12:07.728  37.000 0,03 0,04 2.000  13:52:51 .362 
11 :33:45.292  10.000 0 ,03 0,04 84.000  13:54:11 .570 
11 :44:35.312  16.000 0,03 0,04 10.000 3 Carteira Própria 13:54:19.998 

Fonte: BM&FBOVESPA 

9 Termo utilizado pela Corretora. 
10 Opções de compra de ações da Petróleo Brasileiro S.A Petrobrás com vencimento em Abril/2016. 
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No exemplo da Tabela 1, o cliente XP agrediria a oferta do cliente conta n° 
, que tinha prioridade de execução, dado que sua oferta de venda 

ocupava a 1 a posição no livro, no entanto, não teve sua oferta executada em 
função do desvio da ordem, que gerou negócio direto intencional contra Carteira 
Própria. 

e) Realiza backtest regular que avalia a acurácia dos parâmetros para o 
objetivo proposto. 

A partir de Outubro/2015 e Maio/2016, a XP deixou de atuar com contrato futuro 
de dólar (DOL) e com operações do segmento Bovespa, respectivamente. De 
Maio/2016 a Agosto/2016 o mecanismo funcionou exclusivamente com contratos 
de mini de índice (WIN) e com contratos de mini de dólar (WDO). 

Portanto, além dos interesses dos Clientes XP, o mecanismo atua a partir de 
critérios que avalia no mínimo: (a) ativos; (b) quantidades que a Carteira Própria 
deseja assumir; (c) volume esperado de seus clientes; (d) acompanhamento do 
resultado da Carteira Própria; e (e) reavalia periodicamente a atuação do 
mecanismo. Porém, o mecanismo não avalia se existe outros cliente da 
Corretora no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço. 

17. Os negócios realizados nas contas no , criadas 
com o propósito de atuar na contraparte dos Clientes XP, foram executados por 
intermédio dos terminais relacionados na Tabela 2: 

Tabela 2- Terminais utilizados pela Carteira Própria 

BM&F Bovespa 
Nome Terminal Terminal NO 

N° negócios % negócios % 
Felipe Trindade PRZ 4.392.054 100% 104 57.962 68,23% 
Davi Miranda Qui.xada 107 26.967 31,75% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

18. No período de 02.01 .2015 a 31.08.2016, foram realizados 1.033.556 day 
frades em 411 pregões nas contas criadas pela Corretora, com contratos de DOL, 
WDO, WIN , ações e opções de ações, em 4.477.001 negócios diretos intencionais, 
com Cliente XP na contraparte, que resultaram em lucro bruto de R$ 17.111.098,01 
para a Carteira Própria, conforme demonstra a Tabela 3 a seguir, que informa o 
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segmento, a quantidade de pregões, número de ativos envolvidos e lucro bruto com 
os negócios diretos intencionais objeto deste parecer. 

Tabela 3 - Resultado financeiro para a Carteira Própria com a utilização do 
mecanismo no período de Janeiro/2015 a Agosto/201611 

Segmento Ativo 

Ação 
Bovespa 309 Opção de 

a ão 
Total Bovespa (A) 

DOL* 

BM&F 285 WDO** 

WIN*** 

Total BM&F (B) 

Lucro Carteira Própria (A+B) 

*Contrato futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial. 
** Futuro mini de taxa de câmbio de reais por dólar. 
*** Futuro mini de lbovespa. 
Fonte: BM&FBOVESPA 

Lucro (R$) 

47.343,51 

1.237.418,00 

1.284.761,51 

-819.693,25 

16.205.319,54 

440.710,20 

15.826.336,49 

17.111 .098,00 

19. O Gráfico 6 demonstra o resultado financeiro gerado pelo mecanismo da XP 
no período de 02.01 .2015 a 31 .08.2016, consolidado mensalmente por ativo. 

11 A apuração detalhada do lucro da Carteira Própria está na Seção Resultados. 
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Gráfico 6 - Resultado financeiro do mecanismo da XP no período de 
02.01.2015 a 31 .08.2016 
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Fonte: BM&FBOVESPA 
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SEÇÃO 11: Avaliação dos interesses das partes envolvidas no mecanismo da 
XP. 

20. Toda atuação de conta de natureza de carteira própria na contra parte de 
clientes requer cuidados para não incorrer em situação de conflito de interesse. 

21 . Para avaliar se houve exploração de conflito de interesses ou preterição, 
analisamos o mecanismo da XP, considerando as seguintes partes envolvidas: (1) 
Clientes XP ~ue tiveram suas ordens desviadas; (2) Carteira Própria e; (3) clientes 
da Corretora 2 que estavam no melhor nível de preço no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA e que não tiveram suas ofertas executadas devido ao desvio de 
ordens. 

22. Para fins de análise, consideramos os seguintes interesses de cada uma das 
partes envolvidas: 

A. Interesse dos Clientes XP que tiveram suas ordens desviadas. 
Na descrição do mecanismo da XP não consta a necessidade de solicitação 
do cliente para que a Carteira Própria atue na sua contraparte para beneficiá
lo, conforme informado pela XP em sua resposta de 13.10.2015 para a BSM. 
Dessa forma, foram considerados como interesses dos Clientes XP, o que foi 
descrito pela XP como vantagem para os clientes agressores: 

I. Melhor execução (melhorar preço de execução em relação aos preços 
do livro de ofertas da BM&FBOVESPA); e 

11. Redução do risco de execução (evitar piora do preço médio). 

B. Interesse da Carteira Própria 
I. Gerar benefício aos Clientes XP; e 
11. Resultado financeiro do mecanismo. 

C. Interesse dos demais clientes da XP no melhor nível de preço no livro de 
ofertas da BM&FBOVESPA que foram preteridos, devido ao desvio de 
ordens. 

I. Ser executado conforme as condições e regras de mercado; e 

12 Demais clientes da Corretora XP que estavam no melhor nível de preço no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA no mesmo milissegundo da execução do negócio direto intencional e foram 
preteridos. 
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11. Não sofrer prática abusiva (preterição ou exploração de conflito pelo 
intermediário). 

23. Com o propósito de avaliar os efeitos do mecanismo da XP em relação aos 
interesses das partes envolvidas, foram aplicadas métricas para gerar estatísticas 
que suportaram essa avaliação, as quais serão detalhadas a seguir, conforme 
diagrama demonstrado na Figura 2. 

Figura 2 - Situações de clientes da XP identificadas nas métricas aplicadas 
pela BSM 

Melhora no pr~ço 
(Si!U3ção IA) 

Beneficio p3l'3 o cliente 

I 
atzressor 

(Situaç3o IA e 18) 
Ordtns dos dienres que Melhora na liquidez 

resultariam em ofenas agrc:ssoras (Si!U3ç3o 18) 
e que foram des\iadas e atendidas 
pela Caneira Própria da XP por 

meio de negócios diretos 
imencionais. 
(Siruaçào I) 

I 
lndifereme p3ra o cliente 

, asressor 
(Situnç.1o I C) 

Clientes XP 

Mecnnismo 
(Ordem desviad:l) 

....... _,, ........ ,_, ___ ,, ________ ~---·--···-·----··-·-· ... ·-·-·-· .. --·-··--··---·--···----··-·-··-···· .. ·-··-······-·· ... ···-·-···-··-······-·--···-···-···--··---··--·--
XP Clientes da Cot·retora 

que tinham ofertas 

NAo executou disponíveis no livro 

I (Sin•açllo :!A) (Preterição) 

Ofenas de clientes que esta\;un 
no livro de of~nas no melhor 

Ex«utou depois mas a Jlt'eÇO nível de preço e seriam atendidas 
pela ordem que foi des~iada pelo pior 

mecanismo. (Situaç4o ~8) 

(Sinução 2) 

I E.~ecutou depois 
(Siruaçâo 2C) 

24. Na aplicação da métrica, os Clientes XP foram divididos em dois grupos: 

a) Ordens dos clientes que resultariam em ofertas agressoras e que foram 
desviadas e atendidas pela Carteira Própria da XP por meio de negócios 
diretos intencionais (Situação 1 ); e 
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a) Ofertas de clientes que estavam no livro de ofertas no melhor nível de 
preço e seriam atendidas pela ordem que foi desviada pelo mecanismo 
(Situação 2) denominados "clientes preteridos". 

25. Em todas as situações, os cálculos das estatísticas consideraram a 
configuração do livro de ofertas da BM&FBOVESPA no mesmo milissegundo da 
execução de um negócio direto intencional, em que um dos clientes era a Carteira 
Própria, operando por intermédio dos terminais dos operadores Felipe Trindade e 
Davi Miranda Quixada, nas contas no  

26. As Situações 1 e 2 foram subdividas da seguinte forma: 

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

Situação 1A: 

Situação 1 B: 

Situação 1C: 

Benefício por meio de melhoria de preço em relação aos 
melhores preços das ofertas do livro da BM&FBOVESPA; 

Benefício por liquidez, pois a quantidade ofertada não seria 
atendida integralmente no nível de preço da melhor oferta do 
livro da BM&FBOVESPA; 

Indiferente para o cliente, dado que o resultado obtido pelo 
Cliente XP na contraparte da Carteira Própria é igual ao 
resultado que este cliente teria no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA, caso não houvesse o desvio da sua ordem. 

Situação 2 - Ofertas de clientes da Corretora XP que estavam no livro de 
ofertas da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e seriam atendidas pela 
ordem de Cliente XP, que foi desviada e atendida pela Carteira Própria. 

Situação 2A: 

Situação 2B: 

Situação 2C: 

PSB/MRS 

Ofertas de clientes da Corretora que seriam agredidas pela 
ordem desviada e não foram executadas até o final do pregão; 

Ofertas de clientes da Corretora que seriam agredidas pela 
ordem desviada e foram executadas a preço pior; 

Ofertas de clientes da Corretora que seriam agredidas pela 
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ordem desviada e foram executadas depois, ou seja, as ofertas 
permaneceram no livro, mas foram executadas até o final do 
pregão. 

27. A relação completa das ocorrências descritas nas Situações 1 e 2, detalhadas 
na Figura 2 encontra-se nos OVOs dos Anexos I e 11. 

28. A seguir, explicaremos com detalhes os critérios utilizados para classificar as 
duas situações. 

Situação 1: Ordens dos Clientes XP que resultariam em ofertas agressoras que 
foram desviadas e atendidas pela Carteira Própria por meio de negócios 
diretos intencionais. 

29. Considerando o argumento da XP de que seus clientes com ordens desviadas 
foram beneficiados com melhora de preço e redução de risco operacional, 
estabelecemos métricas para identificar o benefício desses clientes, conforme 
demonstrado na Figura 3. 

Figura 3 - Clientes XP que tiveram suas ordens desviadas 

Melbora no preço 
{Situação IA) 

Beneficio p3ra o clienle 

I 
agressor 

(Situação I A e I B) 

Ordens dos clientes <\Ue I MeU1ora 11:1 liquidcz 
resuharinm em ofenas agressoras (Situ3Ç~O I 8) 
e que fonun desviadas e :uendidas 
pela Cmeira l'!ópria da XP por 

meio de negócios diretos 
iruenciooais. 
(Situação I) 

I lndifera11e para o clieurc 
agressor 

Mecanismo (Siruaçao 1 C) 

XP 

30. As seguintes situações foram definidas como benefício gerado pela Corretora: 
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a) Situação 1A - Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à 
realização do negócio direto intencional que resultaram em benefício, pois 
tiveram melhoria por preço ou; 

b) Situação 1 B - Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à 
realização do negócio direto intencional que resultaram em benefício, pois 
tiveram suas ofertas integralmente atendidas no melhor nível de preço. 

31 . O mecanismo da XP não controla o benefício gerado aos Clientes XP, portanto 
os benefícios mencionados na Figura 3 (Situações 1A e 1 B) são fortuitos. 

32. Casos em que a execução na contraparte da XP não produziu qualquer 
benefício para o Cliente XP em relação ao que o livro de ofertas da BM&FBOVESPA 
poderia oferecer foram consideradas como indiferentes (Situação 1C). 

33. A seguir, explicaremos com detalhes os critérios utilizados para classificar as 
três situações. 

Situação 1A: Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à realização 
do negócio direto intencional que resultaram em beneficio, pois tiveram 
melhoria por preço. 

34. Para identificar ocorrências em que Cliente XP teve sua oferta executada a 
preço melhor13 devido à realização do negócio direto intencional contra a Carteira 
Própria, quando comparado ao melhor preço das ofertas do livro da 
BM&FBOVESPA no mesmo milissegundo da execução do direto intencional 
(Situação 1A), consideramos as seguintes etapas: 

Etapa 1) No mesmo milissegundo da execução do negócio direto intencional 
entre a Carteira Própria e Cliente XP, é identificado no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA, o melhor preço ofertado na compra (MPC) e o melhor preço 
ofertado na venda (MPV). 

Etapa 2) Se o preço do negócio direto intencional (PDI) do cliente que teve sua 
ordem desviada seguir uma das condições abaixo, então o negócio será classificado 
como Benefício por Preço: 

13 No segmento BM&F a variação mínima de apregoação é diferente para cada contrato e estabelece 
o intervalo mínimo de variação de preço que um determinado contrato deve oscilar. 
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Condições: 
a) Cliente XP Comprador: O preço da compra deve ser menor que o 

melhor preço ofertado na venda (PDI < MPV); 
b) Cliente XP Vendedor: O preço da venda deve ser maior que o 

melhor preço ofertado na compra (PDI > MPC). 

35. Caso o preço executado não tenha atendido às condições da Etapa 2, é 
aplicada métrica de benefício por liquidez, explicada adiante na Situação 1 B. 

36. As Tabelas 4 e 5 demonstram caso concreto da Situação 1A, em que Cliente 
XP atuou na compra no segmento BM&F. 

37. A Tabela 4 demonstra o livro de ofertas de WINJ1614 do pregão de 25.02.2016 
às 11 h04m47s778ms, antes da execução do negócio direto intencional entre Cliente 
XP e Carteira Própria. Nesse momento, o melhor preço de compra ofertado é 
R$42.790,00 (MPC) e o melhor preço de venda é R$ 42.800,00 (MPV). 

38. A ordem desviada pela XP é de compra de 20 contratos que, sem o desvio, 
agrediria o cliente da Corretora conta n°  (em laranja) ao preço de R$ 
42.800,00 (MPV) com prioridade de execução. 

Tabela 4- Livro de ofertas de WINJ16 no pregão de 25.02.2016, às 
11h04min47s778ms 

Ofertas de Compra 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço 

11 :03:22.510 3 3 42.790,00 4Z.800,00 
11 :03:26.728 3 2 42.790,00 42.800,00 
11 :03:36.069 3 8 42.790,00 42.800,00 
11 :03:46.088 3 2 42.790,00 42.800,00 
11:03:55.078  42.790,00 42.800,00 
11 :04:14 .109 3 42.790,00 42.800,00 

11:04:38.059  1 42.790,00 42.805,00 

Fonte: BM&FBOVESPA 

14 Futuro mini de lbovespa com vencimento em Abril/2016. 
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Qtd Corretora Cliente Hora 

'20 3  1, :04:45.059 
1  11:04:46.730 
5  11 :04:46.731 
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10  11:04:47.312 
5 3  11 :04:47.673 
5  11 ;04:44.365 
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39. A Tabela 5 demonstra execução de negócio direto intencional de 20 contratos 
de WINJ16 ao preço de R$42.795,00 (PDI) entre Cliente XP na compra e Carteira 
Própria na venda. 

11:03:26.728 
11 :03:36.069 
11 :03:46.088 
11 :03:55.078 
11 :04:14.109 

11:04:38.059 

Tabela 5- Livro de ofertas de WINJ16 no pregão de 25.02.2016, às 
11 h04min47s849ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 
Cliente Corretora Qtd Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

CllenteXP 42.795,00 20 3 Carteira Própria 11:04:47.849 
3 42.800,00 2{) 3  11 04 45.050 
3 42.800,00 1  11 :04:46.730 
3 42.800,00 5  11:04:46.731 
3 2 42.790,00 42.800,00 2  11 :04:46.733 
 1 42.790,00 42.800,00 10  11:04:47.312 

3 42.790,00 42.800,00 5 3  11:04:47.673 

 42.790,00 42.805,00 5  11:04:44.365 

Fonte: BM&FBOVESPA 

40. O negócio direto intencional com Cliente XP (em cinza) desviou o fluxo de 20 
contratos que atenderia a oferta do cliente da Corretora, conta nº , com 
prioridade de execução (em laranja). 

41 . Na Tabela 5, o Cliente XP teve sua oferta de compra executada ao preço de 
R$42.795,00, devido à execução do negócio direto intencional contra a Carteira 
Própria. Portanto, com as condições estabelecidas na métrica, constatamos 
benefício de R$5,00 para o Cliente XP, logo, PDI < MPV, ou seja, sem o desvio, o 
Cliente XP compraria a preço pior (R$ 42.800,00). 

42. Em relação ao cliente conta n° , que estava com prioridade, o negócio 
direto intencional não causou qualquer prejuízo ao seu interesse, pois o preço do 
negócio oferecido pela XP ao cliente agressor foi melhor que o preço desejado pelo 
cl iente conta nº  

43. A seguir, as Tabelas 6 e 7 demonstram caso concreto da Situação 1A no 
segmento Bovespa, em que Cliente XP atuou na venda. 
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44. A Tabela 6 reproduz o livro de ofertas de RSID315 no pregão de 12.06.2015 às 
14h56m45s 121 ms, antes da execução do negócio direto intencional entre Cliente XP 
na venda e Carteira Própria na compra. Nesse momento, o melhor preço de compra 
ofertado é R$1 ,51 (MPC) e o melhor preço de venda é R$ 1,52 (MPV). 

45. A ordem desviada pela XP é de venda de 100 ações e, sem o desvio, agrediria 
oferta da Corretora  (destacada em laranja) ao preço de R$ 1,51 (MPC) que tinha 
prioridade de execução. 

Tabela 6- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 
14h56min45s121ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

14:13:47.542  6.800 1,51 1.52 2.700  14:19:25.102 

14:13:47.562  200 1.51 1,52 100  14:35:26.739 

14:18:58.958  3.000 1,51 1,52 5.000  14:49:30.909 

14: 31 :07.284  1.600 1,51 1,52 700  14:56:28.034 

14: 31 :10.050  100 1,51 1,52 2.400 3 14:56:45.121 

Fonte: BM&FBOVESPA 

46. A Tabela 7, demonstra execução do negócio direto intencional de 100 ações de 
RSID3 ao preço de R$ 1 ,52 (PDI), entre Cliente XP na venda e Carteira Própria na 
compra. 

15 Ações ordinárias de emissão da Rossi Residencial S.A. 
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Hora 

14:56:45.123 

14:13:47.542 

14:13:47.562 

14:18:58.958 

14: 31:07.284 

14: 31 :10.050 

Tabela 7- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 
14h56min45s123ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

Carteira Própria 3 100 1,52 1,52 100 3 ClienteXP 14:56:45.123 

 6.800 1,51 1,52 2.700  14:19:25.102 

 200 1,51 1,52 100  14:35:26.739 

 3.000 1,51 1,52 5.000  14:49:30.909 

 1.600 1,51 1,52 700  14:56:28.034 

 100 1,51 1,52 2.400 3 14:56:45.121 

Fonte: BM&FBOVESPA 

47. O negócio direto intencional com Cliente XP (em cinza) desviou o fluxo de 100 
ações que atenderia parcialmente a oferta de compra da Corretora  com 
prioridade (em laranja). 

48. Na Tabela 7, o Cliente XP teve sua oferta de venda executada ao preço de 
R$1 ,52, devido à execução do negócio direto intencional contra a Carteira Própria. 
Portanto, com as condições estabelecidas na métrica, constatamos benefício de 
R$0,01 para o Cliente XP, logo, PDI > MPC, ou seja, sem o desvio o Cliente XP 
venderia a preço pior (R$ 1,51). Além disso, não havia demais clientes da XP no 
livro de ofertas da BM&FBOVESPA, no mesmo lado da atuação da Carteira Própria 
e no mesmo nível de preço do negócio direto intencional. 

49. Conforme Regras de Pregão16 da BM&FBOVESPA, o registro de negócio direto 
intencional será permitido, desde que o preço esteja entre a melhor oferta de compra 
e a melhor oferta de venda disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, 
ressaltando que: 

a) Se a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de 
compra ("spread') for superior à variação mínima de apregoação ("tick 
size'') 17

, será permitido o direto intencional somente no intervalo de 

16 http://www. bmfbovespa.com.br/pt_br/regulacao/regulacao-e-manuais/ 
17 Conforme parâmetros estabelecidos pela BM&FBOVESPA, para cada ativo/contrato negociado é 
definido variação mínima de apregoação ("tick size"). 
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preços entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra, 
não sendo permitido o registro de direto intencional no melhor preço de 
venda e no melhor preço de compra (Livro de ofertas aberto). 

b) Se a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de 
compra {"spread') corresponder à variação mínima de apregoação 
("tick size"), será permitido o direto intencional com preço igual ao da 
melhor oferta de compra ou igual ao da melhor oferta de venda (Livro 
de ofertas fechado). 

c) Obedeça aos limites do túnel de leilão, rejeição e limites de oscilação. 

50. A seguir demonstraremos exemplos de negócio direto intencional executado 
com WINJ 16 em momentos de livro de ofertas aberto e fechado. 

Disponível em: http://www.bmfbovespa.eom.br/pt_br/regulacao/regulacao-e-manuais/ - Variações 
mínimas de apregoação - Tick size 
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Livro de ofertas aberto: 

51. No exemplo do livro de ofertas de WINJ16 no pregão de 25.02.2016, 
demonstrado nas Tabelas 4 e 5, a melhor oferta de compra e de venda era de R$ 
42.790,00 e R$ 42.800,00, respectivamente, com diferença de preço de R$ 10,00 
entre compra e venda, valor maior que o tick síze de R$5,00 estabelecido pela 
BM&FBOVESPA para o minicontrato futuro de índice. Aplicando a regra da 
BM&FBOVESPA, o preço do negócio direto intencional deve ser obrigatoriamente 
R$ 42.795,00, pois está entre R$ 42.790,00 e R$ 42.800,00, conforme demonstrado 
na Figura abaixo: 

Livro de ofertas fechado: 

R$42.800,00 

Negócio 
direto intencional 
a R$ 42.795,00 

R$42.790,00 

52. No exemplo do livro de ofertas no segmento BM&F com contratos de WINJ16 
no pregão de 22.02.2016, às 11 h14min38s826ms, a melhor oferta de compra era de 
R$ 43.320,00 e a melhor oferta de venda R$ 43.315,00, ou seja, diferença de R$ 
5,00, valor correspondente à variação mínima de apregoação. Pelas regras da 
BM&FBOVESPA, o preço do negócio direto intencional pode ser executado a R$ 
43.320,00 ou a R$ 43.315,00, conforme demonstrado na Figura abaixo. 

PSB/MRS 

R$43.320,00 > 
R$ 43.315,00l 

Negócio 
direto 

Intencional 
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53. No caso do segmento Bovespa, para todos os ativos negociados na 
BM&FBOVESPA, o tick size mínimo é de R$0,01. Para esse segmento, é permitido 
executar negócio direto intencional no melhor preço de venda e no melhor preço de 
compra, independentemente de livro fechado ou aberto. 

54. No total, identificamos 710.927 negócios na Situação 1A que envolveram 
20.671 contas, sendo 19.174 contas no segmento BM&F e 1.497 contas no 
segmento Bovespa. 

55. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo 1-A. Para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria e 
Cliente XP está em cinza e os preços sem destaque indicam o melhor preço da 
compra e o melhor preço da venda antes da atuação da Carteira Própria. As colunas 
Hora Registro, Participante, Cliente, Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas 
duas naturezas de negociação (CompraNenda). 

56. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
2- Participante: Corretora; 
3 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira Própria da 
Corretora no segmento BM&F e as contas n°  e , no segmento Bovespa. 
4- Quantidade: Quantidade de ações/contratos relativa ao evento em questão; 
5 - Preço: Preço da oferta; 

57. A Figura 4 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 6, 
extraído do Anexo 1-A. 
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Figura 4- Livro de ofertas de RSID3 no pregão de 12.06.2015, às 
14h56min45s123ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria, extraído do Anexo 1-A 

RSID3 - 11106/! 015- Compra- Síruaçào 52.1~6 

Oftn~s dt Compr:a Ofen:u dt Ytod3 

Hor:a r~cro l'anicip:llt!t Clit"J>It QttaDricbdt l'r~o Prtro Hora r egistro l'3rrit1p3nlf ~nrt Qll3DDd3dt 

14:56:45..11.3 3 152 

1.51 

1.51 

1.52 14:56:45.123 3  100 

Situação 18: Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à realização 
do negócio direto intencional que resultaram em benefício, pois tiveram suas 
ofertas integralmente atendidas no melhor nível de preço. 

58. Na métrica, levamos em consideração ocorrências em que Cliente XP não teria 
execução com preço melhorado e não teria a quantidade da sua oferta totalmente 
executada no melhor nível de preço, pois não havia quantidade suficiente no livro de 
ofertas no melhor nível de preço, o que poderia resultar em execução parcial ou 
execução integral a preço médio pior em relação ao preço do negócio direto 
intencional. Entretanto, com a execução do negócio direto intencional contra a 
Carteira Própria, o Cliente XP teve sua oferta executada integralmente no melhor 
nível de preço existente no livro de ofertas no mesmo milissegundo da execução do 
negócio direto intencional. 

59. Para identificação da Situação 1 B, consideramos as seguintes etapas: 

Etapa 1) Caso o negócio direto intencional seja realizado no mesmo nível de 
preço existente no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, é somada no livro de ofertas 
a quantidade de compra (SC) e de venda (SV) no melhor nível de preço. 

Etapa 2) Se a quantidade do negócio direto intencional (Q) do Cliente XP que 
teve sua ordem desviada seguir uma das condições abaixo, então o negócio será 
classificado como Benefício por Liquidez: 
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Condições: 
a) Cliente XP Comprador: A quantidade de compra ofertada pelo 

Cliente XP deve ser maior que a soma da quantidade de venda 
disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no melhor nível 
de preço (Q > SV); 

b) Cliente XP Vendedor: A quantidade de venda ofertada pelo cliente 
deve ser maior que a soma da quantidade de compra disponível no 
livro BM&FBOVESPA no melhor nível de preço (Q > SC); 

60. Caso a quantidade inserida pelo Cliente XP não tenha atendido as condições 
da Etapa 2, o negócio direto intencional será classificado çomo Indiferente (Situação 
1 C), que será explicada adiante. 

61 . Na Situação 1 B, não há preterição, pois a Carteira Própria garantiu ao cliente 
agressor execução integral da sua ordem no melhor preço do livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA, que não tinha quantidade suficiente para atender integralmente a 
oferta do cliente, o que poderia resultar em execução parcial ou execução integral a 
preço médio pior em relação ao preço do negócio direto intencional, caso não 
ocorresse atuação da Carteira Própria. 

62. A seguir demonstraremos caso concreto da Situação 1 8, em que o Cliente XP 
atuou na compra no segmento Bovespa. 

63. As Tabelas 8 e 9 demonstram exemplo dessa situação, em que o Cliente XP 
teve sua oferta de 50.000 opções (Q) de VALEC1418 atendida na totalidade com a 
Carteira Própria na contraparte do negócio direto intencional. 

64. A Tabela 8 demonstra o livro de ofertas da BM&FBOVESPA do pregão de 
08.03.2016, às 12h04m56s115ms, antes da execução do negócio direto intencional 
entre o cliente XP e a Carteira Própria. Nesse momento, as ofertas que o cliente XP 
agrediria, tota lizavam 38.400 quantidades (SV), ou seja, ao preço de R$0, 16 o 
cliente XP executaria 38.400 quantidades (em laranja). 

18 Opções de compra da Vale S.Acom vencimento em Março/2016. 
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Tabela 8- Livro de ofertas de VALEC14 no pregão de 08.03.2016 às 
12h04m56s 115ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 
11 :54:58.855  71 .300 0,15 0,16 141 3  11:59.25 735 
12:00:51.990  10.000 0,15 0,16 6.900 3  11 59:57 211 
12:02:17.137  10.000 0,15 0,16 10.000 38.400  12:01 :21.670 
12:02:47.617  9.300 0,15 0,16 2 .000 qtd  12:01 :22.960 
12:03:04.211  31 .800 0,15 0,16 5.000 3  12.01 <10.399 
12:03:07.503  10.000 0,15 0,17 82.300  11 :55:35.381 
12:03:10.630  10.000 0,15 0,17 31.800  11 :55:35.384 

Fonte: BM&FBOVESPA 

65. Com a atuação da Carteira Própria, o Cliente XP teve sua oferta de 50.000 
quantidades de VALEC14 atendida integralmente, conforme demonstrado na Tabela 
9. 

66. Nas condições estabelecidas na métrica para Situação 28, constatamos 
benefício na execução da totalidade de quantidades ofertadas pelo Cliente XP, logo, 
Q>SV. 

Hora 

12:04:56.836 
11 :54:58.855 
12:00:51 .990 
12:02:17.137 
12:02:47.617 
12:03:04.211 
12:03:07.503 
12:03:10.630 

Tabela 9- Livro de ofertas de VALEC14 no pregão de 08.03.2016 às 
12h04min56s836ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Cliente Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

Cliente XP.,_ 0,16 14 500 3  11 59:25.735 
 0,15 0, 16 6.900 3  1 , 59•57 .211 

 10.000 0,15 0,16 10.000  12:01 :21 .670 

 10.000 0 ,1 5 0,16 2.000  12:01 :22.960 

 9.300 0,15 0 ,16 5.000 3  12:0• 40 399 

 31 .800 0,15 0,16 50.000 3 12:04:56.81.§_ 
 10.000 0,15 0,17 82.300  11 :55:35.381 
 10.000 0,15 0,17 31 .800  11 :55:35.384 

Fonte: BM&FBOVESPA 

67. O negócio direto intencional com Cliente XP (em cinza) desviou o fluxo de 
50.000 quantidades que atenderia as ofertas das corretoras  e de três 
clientes da Corretora XP (em laranja). Nesse caso, a XP beneficiou o cliente 
agressor e ao mesmo tempo impediu que os clientes contas n° ,  e 
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 tivessem suas ofertas executadas. No entanto, dado que a oferta do Cliente 
XP de 50.000 quantidades foi atendida pela Carteira Própria em sua totalidade e, 
caso sua oferta fosse para o livro de ofertas da BM&FBOVESPA, seria executada 
parcialmente ou integralmente a preço médio pior em relação ao preço do negócio 
do direto intencional, não há preterição dos clientes contas n°  e 

. 

68. As Tabelas 1 O e 11 demonstram outro exemplo da Situação 1 B, em que o 
Cliente XP atuou na venda no se~mento BM&F em que o Cliente XP teve sua oferta 
de 45 contratos (Q) de WDOU 15 9 atendida na totalidade com a Carteira Própria na 
contraparte do negócio direto intencional. 

69. A Tabela 10 demonstra livro de ofertas da BM&FBOVESPA no pregão de 
12.08.2015, antes da execução do negócio direto intencional entre o Cliente XP e a 
Carteira Própria. Às 1 Oh57m58s550ms, as ofertas de compra com melhor nível de 
preço (R$ 3.520,00) totalizavam 28 contratos (SC), ou seja, ao preço de R$3.520,00 
o cliente executaria 28 contratos (em laranja) e a quantidade de 17 contratos 
restantes, poderia: (a) permanecer no livro para ser executada em condições de 
mercado, inclusive a preço pior; (b) ser totalmente executada; e (c) ser cancelada 
pelo cliente. 

19 Futuro Mini de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial com vencimento em Setembro/2015. 
Variação Mínima de apregoação: R$0,50 
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Tabela 10 - Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.201 5 às 
1 Oh57min58s550ms 

Ofertas de Compra 

Hora 

10:43:19.892 

10:54:36.397 

10:54:39.763 

10:55:20.545 

10:55:35.670 

10:55:41 .390 

10:55:49.746 

10:55:51 .270 

10;55:51 .544 

Cliente Corretora 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 

 

 

10:56:13.6"19  

10:56:45.961  

10:57:05.795  

10:57:30.861 

10:57:33.047  

1 0:57'40 683  

10:57:48.355  

10:57:51 .499  

10:45:21 .214 

10:45:21 .214 

10:45:23.619 

Fonte: BM&FBOVESPA 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

Qtd 

2 

28 

1 qtd 

2 

1 

8 

2 

2 

4 

1 

2 

Preço 

3.520,00 

3.520,00 

3.520.00 

3.520,00 

3.520,00 

3,520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.520,00 

3.519,50 

3.519,50 

3.519,50 

Preço 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.520,50 

3.521 ,00 

3.521,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521 ,00 

3.521,00 

3.521,00 

Ofertas de Venda 

Qtd 

2 

3 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

5 

3 

1 

2 

3 

3 

Corretora Cliente Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:57:54.362 

10:57:54.363 

10:57:54.780 

10:57:55.284 

10:57:55.373 

10:57:55.41 3 

10:57:57.921 

10:57:57.921 

10:57:57.923 

10:57:46.761 

10:57:47.350 

10:57:53.788 

10:57:53.788 

10:57:53.789 

10:57:53.789 

10:57:53.789 

10:57:53.790 

10:57:53.790 

10:57:53.791 

10:57:53.794 

70. Com a atuação da Carteira Própria, o Cliente XP teve sua oferta de 45 
contratos de venda de WDOU15 atendida integralmente, gerando benefício para o 
cliente, conforme demonstra a Tabela 11. 

71. Nas condições estabelecidas na métrica, constatamos benefício na execução 
da totalidade de contratos ofertados pelo Cliente XP na compra, logo, Q > SC. 
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Hora 

10:43:19.892 
10:54:36.397 
10;54:39.763 
10:55:20.545 
10:55:35.670 
10:55:41 .390 

10:55:49.746 
10:55:51 .270 
10:55.51.544 
10:56:13.6Hl 
10:56:45.961 
10:57:05.795 
10:57:30.861 
10:57:33.047 
10:57:40.683 
1 0:57:48.355 

10:57:51.499 
jil:57:58.561 

10:45:21 .214 

10:45:21.214 

10:45:21 .214 

10:45:23.61 9 
10:45:34.252 

10:46:00.435 
10:52:00.990 

10:52:40.804 

Tabela 11- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015, às 
10h57min58s561ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

 3 2 3.520,00 ,3.520,00 45 3 ClienteXE' 10:5?:;58.561 
 3 1 3.520,00 3.520,50 2  10:57:54.362 
 3 1 3.520,00 3.520,50 3  10:57:54.363 
 3 1 3.520,00 3.520,50 2  10:57:54.780 
 3 1 3.520,00 3.520,50 1  10:57:55..284 
 3 , 3.520,00 3.520,50 1  10:57:55.373 

 3 1 3.520.00 3.520,50 3  10:57:55.413 

 3 1 3.520,00 3.520,50 2  10:57:57.921 
 3 1 ~8 3.520,00 3.520,50 2  10:57:57.921 
 3 1 qtd 3.520,00 3.520,50 1  10:57:57.923 

 3 2 3.520,00 3.521 ,00 1  10:57:46.761 

 3 I 3.520,00 3.521 ,00 1  10:57:47.350 
 1 3.520,00 3.521 ,00 1  10:57:53.788 

 3 8 3.520.00 3.521 ,00 2  10:57:53.788 

 3 2 3.520,00 3.521 ,00 3  10:57:53.789 

 3 1 3.520,00 3.521 ,00 5  10:57:53.789 

 3 2 3.520,00 3.521 ,00 3  10:57:53.789 

Carteira Pr~ria 3 4§._ 3.520,ºº 3.521 ,00 1  10:57:53.790 

 4 3.519,50 3.521,00 2  10:57:53.790 

 4 3.519,50 3.521 ,00 2  10:57:53.790 

 1 3.519,50 3.521 ,00 3  10:57:53.791 

 2 3.519,50 3.521,00 3  10:57:53.794 

 3 3.519,50 3.521,00 2  10:57:53.795 

 2 3.519,50 3.521,00 10  10:57:53.848 

3 2 3.519,50 3.521,00 1 3 10:57:54.095 

 6 3.519,50 3.521 ,00 6  10:57:54.363 

Fonte: BM&FBOVESPA 

72. O direto da XP com Cliente XP (em cinza) desviou o fluxo de 45 contratos que 
atenderia as ofertas das corretoras  e dos demais clientes da Corretora XP (em 
laranja). Nesse caso, em relação aos clientes compradores da XP não houve 
preterição. 

73. No total, identificamos 165.962 negoc1os na Situação 18 que envolveram 
10.832 contas, sendo 10.731 contas no segmento BM&F e 101 contas no segmento 
Bovespa. 
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74. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo 1-B e para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria e 
Cliente XP está em cinza, os preços sem destaque indicam o melhor preço da 
compra e o melhor preço da venda antes da atuação da Carteira Própria. As colunas 
Hora Registro, Participante, Cliente, Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas 
duas naturezas de negociação (CompraNenda). 

75. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
2 - Participante: Corretora; 
3 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira Própria da 
Corretora no segmento BM&F e as contas n°  no segmento Bovespa; 
4 - Quantidade: Quantidade de ações/contratos relativa ao evento em questão; 
5- Preço: Preço da oferta. 

76. A Figura 5 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 11 , 
extraído do Anexo 1-8. 
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Figura 5- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 12.08.2015, às 
10h57min58s561ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria, extraído do Anexo 1-B 

wnon~ - l! /0811015- Compr:~-Siruação !10.301 

Onkmd• OffTW clt Compn O!t">1 d• , • ..,d> 

prioricl>cl• Bon ro;i<ITO P>rticip:mrt CHtoro Qu.toricl>dt Pr~o Bon r~rro Porticip:mrt CHtott Qll:mticl>clt PrftO 

10:53:26.531 l  :! 3.520,00 10:51:58.561 3  45 3.520,00 

~ 10::H:36391 3  3.520.00 

3 IO::H:39.76l l  3520,00 

..j 10:55::!0.545  3520,00 

5 10:55:35.670 3  3.520.00 

6 10:55:41390 3  3.510.00 

7 10:55:49,746 3  3.520.00 

8 10:55:51270 3  3.5..'0.00 

9 10:55:5l.:H4 3  3.520.00 

10 10:56:13.619 3  3.520.00 

11 10:56:45.961 3  ~ 3.510.00 

12 10:57:05.795 3  3.520.00 

13 10:57:30.861  3.520.00 

14 10:57:33.047 3  s 3.5::!0.00 

15 10.57:40.6S3 3  2 3520.00 

16 10:57:48355  3.520,00 

17 10:57:51.499 3  2 3.520.00 

18 10:57:58.561 3 Carteú:a lfõpria 45 3.S..JO.OO 

Situação 1C: Ordens dos Clientes XP que foram desviadas devido à realização 
do negócio direto intencional que foram indiferentes. 

77. Para Situação 1C, foram classificados como Indiferentes, as situações em que 
o resultado obtido pelo Cliente XP na contraparte da Carteira Própria é igual ao 
resultado que o Cliente XP teria, conforme situação do livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA no mesmo milissegundo do negócio direto intencional, caso não 
houvesse o desvio da sua ordem. 

78. As Tabelas 12 e 13 demonstram caso concreto da Situação 1C, em que 
Cliente XP atuou na compra no segmento BM&F. 
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79. A Tabela 12 reproduz o livro de ofertas de WDOH1620 no pregão de 10.02.2016 
às 13h12m47s680ms antes da atuação da XP. Neste exemplo, o melhor preço de 
compra é R$3.937,50 e o melhor preço de venda é R$ 3.938,00. 

Tabela 12 - Livro de ofertas de WDOH1 6 no pregão de 10.02.2016, às 
13h12min47s680ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 
13:1 2:47.089  1 3.937,50 3.938.00 3  13:11 .41 .974 
13:12:47.089  1 3.937,50 3.938.00 3  13' 1•.5 636 
13:12:47.089  3 3.937,50 3 938.00 3  13 12:09.283 

13:12:47.089  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.096 

13:12:47.090  1 3.937,50 3.938,00  13:12:47.183 

13:12:47.091  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.183 

13:12:47.091  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.184 

13:12:47.092  1 3.937,50 3.938,00  13:12:47.330 

13:12:47.093  1 3.937,50 3.938,00  13:1 2:47.472 

Fonte: BM&FBOVESPA 

80. A Tabela 13 demonstra o momento da execução do negócio direto intencional 
com Cliente XP atuando na compra e a Carteira Própria atuando na venda. 

2° Futuro Mini de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial com vencimento em Março/2016. 
Variação mínima de apregoação: R$0,50 
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Tabela 13 - Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 10.02.2016, às 
13h12min47s71 3ms, momento do negócio direto intencional entre 

Cliente XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

13:12:4?.713 ClienteXP 3 6 _ 3.938,00 3.938,00 3  13'11 4 .974 
13:12:47.089  1 3.937,50 3.938.00 3  13.11:51 .636 
13:1 2:47.089  1 3.937,50 3 938,00 3  13:12:09.283 
13:12:47.089  3 3.937,50 3.938,00  13:12:47.096 
13:12:47.089  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.183 
13:12:47.090  1 3.937,50 3.938,00  13:12:47.183 
13:12:47.091  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.184 
13:12:47.091  2 3.937,50 3.938,00  13:12:47.330 
13:12:47.092  3.937,50 3.938,00 1.  13:1 2:47.472 

13:12:47.093  3.937,50 3.938,00 6 3 Carteira Própria 13:12:47.713 

Fonte: BM&FBOVESPA 

81. Na Situação 1 C, sem o desvio da ordem que deu origem ao negócio direto 
intencional, o Cliente XP teria sua oferta executada integralmente com os clientes 
contas n°  e e com a Corretora (destacados em laranja) a 
R$ 3.938,00, mesmo preço de execução do negócio direto intencional contra a 
Carteira Própria (em cinza). Nesse caso, em relação aos clientes vendedores da XP 
houve preterição. 

82. As Tabelas 14 e 15 demonstram outro exemplo da Situação 1C em que o 
Cliente XP atuou na venda no segmento Bovespa. 

83. A Tabela 14 reproduz o livro de ofertas de PETRA1021 no pregão de 
14.01.2015 às 13h00m47s515ms antes da atuação da XP. Neste exemplo, o melhor 
preço de compra é R$0,36 e o melhor preço de venda R$ 0,37. 

21 Opções de compra de ações da Petróleo Brasileiro S.A Petrobrás com vencimento em 
Janeiro/20 15. 
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Tabela 14- Livro de ofertas de PETRA10 no pregão de 14.01.2015, às 
13h00min47s515ms 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

10:36:12_941  3 300 0,36 0,37 4.500  13:00:45.806 
10:36:14..471  10.000 0,36 0,37 100  13:00:45.920 
10:40:20.645  50.000 0,36 0,37 1.300  13:00:46.878 
10:43:37.580  5.000 0,36 0,37 1.300  13:00:46.878 
10:54:34.269  5.000 0,36 0,37 20.000  13:00:47.434 
11:15:19.519  5.000 0,36 0,37 700  13:00:47.487 
11:15:45.698  3 200 0,36 0,38 1.100  13:00:32.999 

11:35:49.818  2.500 0,36 0,38 5.000  13:00:33.033 
11 :56:54.720  2.700 0,36 0,38 15.000  13:00:33.123 
12:34:59.755  2.000 0,36 0,38 4.000  13:00:33.125 

12:35:15.366  2.000 0,36 0,38 4.000  13:00:33.135 
12:52:23.212  3 20.000 0,36 0,38 700  13:00:33.361 

12:59:22.826  3 10.000 0,36 0,38 5.000 3 13:00:34.424 

12:59:41 .832  3 5.000 0,36 0,38 3.000  13:00:37.241 

13:00:31.893  7.500 0,36 0,38 18.000  13:00:41 .979 

13:00:32.370  18.000 0,36 0,38 10.000  13:00:42.175 

13:00:32.527  3.800 0,36 0,38 10.000  13:00:43.643 

13:00:34.440  4.000 0,36 0.38 9.600  13:00:44.937 

13:00:40 .330  10.000 0,36 0,38 5.000  13:00:47.515 

13:00:44.426  4.000 0,36 0,39 10.000  12:59:21.977 

13:00:44.825  9.600 0,36 0,39 5.000  12:59:27.476 

13;00:45.668  1.000 0,36 0,39 16.000  13:00:25.272 

13:00:45.669  1.000 0,36 0,39 5.000  13:00:27.502 

Fonte: BM&FBOVESPA 

84. A Tabela 15 demonstra o momento da execução do negócio direto intencional 
com a Carteira Própria na compra e Cliente XP na venda. 
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Tabela 15- Livro de ofertas de PETRA10 no pregão de 14.01.2015, às 
13h00min47s867ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Corretora Cliente Qtde Preço Preço Qtd Cliente Corretora Hora 

10.36 12 941 3  300 0,36 0,36 44.900 ClfenteXP 3 13:00:47.867 
10:36:14.471  10.000 0,36 0,37 4.500  13:00:45.806 
10:40:20.645 50.000 0,36 0,37 100  13:00:45.920 
10:43:37.580  5.000 0,36 0,37 1.300  13:00:46.878 
10:54:34.269  5.000 0,36 0,37 1.300  13:00:46.878 
11 :15:19.478  5.000 0,36 0,37 20.000  13:00:47.199 
11 :15:45.698 3  200 0,36 0,37 700  13:00:47.487 
11 :35:49.818  2.500 0,36 0,38 1.100  13:00:32.999 
11 :56:54.720  2.700 0,36 0,38 5.000  13:00:33.033 
12:34:59.755  2.000 0,36 0,38 15.000  13:00:33.123 
12:35:15.366  2.000 0,36 0,38 4.000  13:00:33.125 
12:52:23.212 3  20.000 0,36 0,38 4.000  13:00:33.135 

12:59:22.982 3 10.000 0,36 0,38 700  13:00:33.361 
12:59:41.832 3 5.000 0 ,36 0,38 5.000 3 13:00:34.424 
13:00:31.893  7 .500 0,36 0,38 3.000  13:00:37.784 

13:00:32.370  18.000 0,36 0,38 18.000  13:00:41 .789 
13:00:32.527  3.800 0,36 0,38 10.000  13:00:42.175 

13:00:34.440  4.000 0,36 0,38 10.000  13:00:43.643 

13:00:40.330  10.000 0,36 0,38 9.600  13:00:44.498 

13:00:44.426  4 .000 0,36 0,38 5.000  13:00:47.515 

13:00:44.825  9.600 0,36 0,39 10.000  12:59:21 .977 

13:00:45.668  1.000 0,36 0,39 5.000  12:59:27.476 

13:00:45.669  1.000 0,36 0,39 16.000  13:00:25.343 

13:00:45.682  1.000 0,36 0,39 5.000  13:00:27.502 

13:00:45.739  2.000 0,36 0,39 10.000  13:00:32.039 

13:00:46.068  300 0,36 0,39 4.000  13:00:33.127 

13:00:47.515  5.000 0,36 0,39 4.000  13:00:33.136 

13:00:47.867 3 Carteira Própria 44.900 0,36 0,39 15.000  13:00:33.295 

Fonte: BM&FBOVESPA 

85. Sem o desvio da ordem que deu origem ao negócio direto intencional, o Cliente 
XP teria sua oferta executada integralmente com o cliente conta n°  e com 
as corretoras  e  (destacadas em laranja) a R$ 0,36, mesmo preço de 
execução do negócio direto intencional contra a Carteira Própria (em cinza). Nesse 
caso, em relação aos clientes compradores da XP houve preterição. 
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86. No total, identificamos 3.600.112 negócios na Situação 1 C que envolveram 
28.581 contas, sendo 23.951 contas no segmento BM&F e 4.630 contas no 
segmento Bovespa. 

87. Para o Cliente XP, foco do mecanismo, a execução do negócio direto 
intencional contra a Carteira Própria para as ocorrências classificadas como 
Situação 1 C, não trouxe beneficio além do que obteria com a execução no livro de 
ofertas da BM&FBOVESPA. 

88. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo 1-C e para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria e a 
ordem desviada está em cinza, e os clientes que estavam no livro de ofertas com 
prioridade de execução estão destacados em marrom. As colunas Hora Registro, 
Participante, Cliente, Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas duas 
naturezas de negociação (CompraNenda). 

89. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 -Ordem de Prioridade: Refere-se ao posicionamento do cliente da Corretora no 
livro de ofertas; 
2- Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
3- Participante: Corretora; 
4 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira Própria da 
Corretora no segmento BM&F e as contas n° e  no segmento Bovespa. 
5 - Quantidade: Quantidade de ações/contratos relativa ao evento em questão; 
6- Preço: Preço da oferta; 

90. A Figura 6 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 15, 
extraído do Anexo 1-C. 
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Figura 6- Livro de ofertas de PETRA10 no pregão de 14.01.2015, às 
13h00min47s867ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria, extraído do Anexo 1-C 
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Situação 2: Ofertas de clientes da Corretora XP que estavam no livro de ofertas 
da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e seriam atendidas pela ordem do 
Cliente XP, que foi desviada e atendida pela Carteira Própria. 

91. Na Situação 2, estão os casos de preterição decorrentes do desvio da ordem 
para rea lização de negócio direto intencional com a Carteira Própria na contraparte 
que foram indiferentes para o Cliente XP cuja ordem foi desviada (Situação 1 C). 
Demonstraremos situações em que, no momento do desvio e fechamento do 
negócio direto intencional, havia clientes da Corretora XP no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA em posição de prioridade de execução, que seriam atendidos pela 
ordem desviada. 

92. Para identificação de casos de clientes preteridos por não terem sido atendidos 
pela ordem desviada do Cliente XP, selecionamos para análise a existência de pelo 
menos uma oferta de cliente da Corretora posicionada no livro da BM&FBOVESPA 
no melhor nível de preço, no mesmo milissegundo da execução do negócio direto 
intencional. 

93. A Tabela 16 reproduz exemplo concreto de WDOH1622 no pregão de 
18.02.2016 às 15h02m19s026ms, antes da atuação da Carteira Própria. 

94. A ordem que será desviada pela XP é de venda de 7 contratos e, sem o desvio, 
o Cliente XP agrediria quatro ofertas de clientes da Corretora contas n°  , 

 e  (destacados em laranja) ao preço de R$ 4.026,50 que, naquele 
momento tinham prioridade de execução. 

22 Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dôlar Comercial com vencimento em Março/2016. 
Variação mínima de apregoação: R$0,50. 
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Tabela 16- Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 18.02.2016, às 
15h02m19s026ms, antes da atuação da Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 
Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

14:03:43.317  3 2 4.026,50 4 .027,00 1  15:02:18.519 
14:22:26.005  3 1 4.026.50 4 .027.50 9  15:02:1 8.492 
14•22:30.591  3 I 4.026,50 4.027,50 2  15:02:18.492 
1<4:29:39 787  3 5 4,026.50 4 .027,50 .2  1 5:02:18.492 
14:30:20.034  3 2 4.026,50 4.027,50 1  15:02:18.492 
14:30:45.318  3 1 4.026,50 4.027,50 2  15:02:1 8.493 
14:30:49.789  3 2 4.026,50 4.027,50 1  15:02:1 8.493 
14:31 :33.993  3 1 4.026,50 4 .027,50 2  15:02:18.493 
14:31:53.722  3 2 4.026,50 4.027,50 1  15:02:1 8.493 
14:43:01.057  2 4.026,50 4.027,50 1  15:02:18.494 
14:53:24.275  2 4.026,50 4.027,50 1  15:02:18.494 
14:54:32.043  3 4 4.026,50 4.027,50 5  15:02:1 8.494 
14:57:11 .318  3 1 4.026,50 4.027,50 1  15:02:18.494 
14:59:13.735  1 4.026,50 4.027,50 ,  15:02:18.498 
14:59:14.867  1 4.026,50 4.027,50 2  15:02:18.498 
14:59:37.387  1 4 .026,50 4.027,50 3  15:02:18.499 
14:59:37.388  1 4.026,50 4.027,50 3  15:02:18.506 
14:59:37.388  1 4.026,50 4.027,50 2  15:02:18.508 
14:59:57.422  3 1 4.026,50 4.027,50 5 3 15:02:18.510 
15:00:16 .050  1 4.026,50 4.027,50 2  15:02:18.511 
15:01:02.135  3 1 4.026,50 4.027,50 2  15:02:18.511 

15:02:08.470  2 4 .026,50 4.027,50 1  15:02:1 8.515 
15:02:18.517  3 4.026,50 4.028,00 2 3 14:55:06.168 

15:02:18.519  2 4.026,50 4.028,00 í  15:01:53.594 

Fonte: BM&FBOVESPA 

95. A Tabela 17 demonstra o livro de ofertas no momento da inserção da oferta de 
venda do Cliente XP atendido pelo negócio direto intencional na contraparte da 
Carteira Própria. 
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Tabela 17 - Livro de ofertas de WDOH16 no pregão de 18.02.2016, às 
15h02m19s035ms, no momento da atuação da Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Corretora Cliente Qtd Preço Preço Qtd Cliente Corretora Hora 

14.03:4.3.317 3  2 4 026,50 4 026,50 7 Cliente XP 3 15:02:19.035 
14:22·26.005 3  4 026,50 4 027,00 1  15:02:18.519 
14.22:30.591 3  4 026,50 4 027,50 9  15:02:18.492 
14:29:39 787 3  5 4 026,50 4 027,50 2  15:02:18.492 
14:30:20.034 3  2 4 026,50 4 027,50 2  15:02:18.492 
14:30:45.318 3  1 4 026.50 4 027,50 1  15:02:18.492 
14:30:49.789 3  2 4 026,50 4 027,50 2  15:02:18.493 
14:31 :33.993 3  1 4 026,50 4 027,50 1  15:02:18.493 
14:31:53.722 3  2 4 026,50 4 027,50 2  15:02:18.493 
14:43:01.057  2 4 026,50 4 027,50  15:02:18.493 
14:53:24.275  2 4 026,50 4 027,50  15:02:18.494 
14:54:32.043 3  4 4 026,50 4 027,50 1  15:02:18.494 
14:57:11.318 3  4 026,50 4 027,50 5  15:02:18.494 

14:59:13.735  4 026.50 4 027.50 1  15:02:18.494 
14:59:14.867  4 026,50 4 027,50  15:02:18.498 

14:59:37.387  4 026,50 4 027,50 2  15:02:18.498 

14:59:37.388  4 026,50 4 027,50 3  15:02:18.499 

14:59:37.388  4 026,50 4 027,50 3  15:02:18.506 

14:59:57.422 3  4 026,50 4 027,50 2  15:02:18.508 

15:00:16.050  4 026,50 4 027,50 5 3 15:02:18.510 

15:01:02.135 3  1 4 026,50 4 027,50 2  15:02:18.511 

15:02:08.470  2 4 026,50 4 027,50 2  15:02:18.511 

15:02:18.517  3 4 026,50 4 027,50 1  15:02:18.515 

15:02:18.519  2 4 026,50 4 028,00 2 3 14:55:06.168 

15:02:19.035 3 Carteira Própria 7 4 026,50 4 028,00  15:01:53.594 

Fonte: BM&FBOVESPA 

96. A Tabela 17 demonstra que houve preterição, pois no momento da inserção da 
oferta de venda do Cliente XP contra a Carteira Própria (em cinza), o livro de ofertas 
de WDOH16 possuía liquidez para executar integralmente a oferta do Cliente XP ao 
preço de R$ 4.026,50 e existiam 4 ofertas de compra de outros clientes da Corretora 
(em laranja) posicionadas no melhor nível de preço com prioridade de execução. 
Dessa forma, ao desviar a ordem para realizar o negócio direto intencional, a 
Corretora impediu que as ofertas dos seus clientes contas n° ,  e 

 fossem executadas em 7 contratos. 

97. No exemplo da Tabela 17, a ordem do Cliente XP seria executada no livro de 
ofertas da BM&FBOVESPA por clientes da Corretora, nas mesmas condições. 
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98. Para avaliar o efeito causado após a preterição dos clientes que estavam no 
livro de ofertas e não foram atendidos devido à atuação da Carteira Própria, criamos 
3 indicadores: (1) clientes da Corretora que não executaram suas ofertas 
posteriormente até o final do pregão (Situação 2A); (2) clientes da Corretora que 
executaram negócio posteriormente a preço pior quando comparado ao preço do 
negócio direto intencional com a Carteira Própria na contraparte (Situação 28); e (3) 
clientes da Corretora que executaram depois (Situação 2C), conforme demonstra a 
Figura 7. 

Figura 7 - Clientes da Corretora XP que estavam no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA no melhor nível de preço e seriam atendidos pela ordem do 

Cliente XP, que foi desviada e atendida pela Carteira Própria 

Mecanismo 
XP 

Não executou 

I (Situação 2A) 

Ofenas de clientes que 
estavam no livro de ofertas no 

Executou d.:po is mas a preço 
m~lhor nível de preço e seriam 

pior atendidas pela ordem que foi 
(Simação 2B) desviada pelo mecanismo. 

(Situação 2) 

I Executou depois 
(Situação 2C) 

Fonte: BM&FBOVESPA 

99. A seguir serão apresentados exemplos das Situações 2A, 28, 2C e exemplo 
de situação que combine mais de uma situação. 

Situação 2A: Ofertas de c lientes XP com prioridade de execução que não 
foram atendidos pela ordem desviada, pois foram preteridos pela atuação da 
Carteira Própria, e posteriormente, até o final do pregão, não realizaram 
negócio. 

100. Foram classificadas como Situação 2A, as ofertas de clientes da Corretora que 
estavam no melhor nível de preço no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, com 
condições de serem atendidas se a ordem do Cliente XP não fosse desviada para 
execução do negócio direto intencional contra a Carteira Própria. Esses clientes 
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foram preteridos, e suas ofertas não foram executadas (total ou parcial), pois foram 
canceladas pelos clientes durante o pregão ou não foram executadas no dia. 

101. Consideramos as seguintes etapas para definir a Situação 2A: 

Etapa 1) No mesmo milissegundo da execução do negócio direto intencional 
entre a Carteira Própria e Cliente XP, são identificadas todas as ofertas de clientes 
da Corretora que seriam executadas pela ordem desviada, mas não foram 
atendidas. 

Etapa 2) Dos clientes preteridos que deixaram de ser atendidos pela ordem 
desviada, aqueles que após a realização do negócio direto intencional não tiveram 
suas ofertas executadas totalmente ou parcialmente até o final do pregão, serão 
classificados como Situação 2A. 

102. A Tabela 18 reproduz o livro de ofertas de PETRD1223 no pregão de 
05.04.2016 às 13h54min19s988ms, momento do negócio direto intencional entre 
Cliente XP e Carteira Própria. Nesse momento, se não houvesse o negócio direto 
intencional da Carteira Própria, o Cliente XP agrediria com 10.000 opções a oferta 
de venda do cliente conta n° . 

23 Opções de compra de ações da Petróleo Brasileiro S.A Petrobrás com vencimento em Abril/2016. 
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Tabela 18- Livro de ofertas de PETRD12 no pregão de 05.04.2016, às 
13h54min19s988ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

13~54:19.998 CllenteXP 3 10.000 0,04a 0,04 40 000 3  11•36"15.890 
10:56:11.450  28.500 0,03 0,04 8.000 3 12:13:11.459 
10:56:14.169  100.000 0,03 0,04 15.000  12:22:06.697 
10:56:37.301 3 46.000 0,03 0,04 36.000  12:51 :13.217 
10:56:56.646  84.000 0,03 0,04 10.000 3 13:10:16.587 
10:59:50.694  30.000 0,03 0,04 24.500  13:20:17.614 
11:01 :03.741 3 100.000 0,03 0,04 50.000  13:20:35.724 
11:06:52.308  50.000 0,03 0,04 10.000 3 13:28:32.721 
11:08:11.349  12.000 0,03 0,04 2.200  13:39:11 .681 
11:09:53.900  100.000 0,03 0,04 12.000  13:41 :28.994 
11:12:07.728  37.000 0,03 0,04 2.000  13:52:51 .362 
11:33:45.292 3 10.000 0,03 0,04 84.000  13:54:11.570 
11:44:35.312  16.000 0,03 0,04 10.000 3 carteira Pr6pfia 13:54:19.998 
Fonte: BM&FBOVESPA 

103. No exemplo da Tabela 18, o cliente XP agrediria a oferta do cliente conta n° 
, o qual tinha prioridade de execução, dado que sua oferta de venda ocupava 

a 1 a posição no livro. Ao realizar o negócio direto intencional com a Carteira Própria, 
a XP privilegiou seu próprio interesse em detrimento do interesse de seu cliente que 
t inha prioridade e foi preterido. 

104. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n°  após a 
preterição, identificamos que sua oferta não foi executada no pregão de 05.04.2016, 
conforme demonstrado na Figura 8. 

Figura 8- Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

11 h36min15s890ms 
Cliente n•  insere oferta 

de venda a R$ 0,04 
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105. A Tabela 19 reproduz outro caso concreto de WING1624 no pregão de 
26.01.2016 em que o Cliente XP agrediria com 2 quantidades a oferta de compra de 
1 quantidade do cliente conta n°  e 1 quantidade da Corretora (em laranja), 
se não houvesse o negócio direto intencional da Carteira Própria. 

Tabela 19- Livro de ofertas de WING16 no pregão de 26.01 .2016, às 
13h03min11s966ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

130311.344  3 1 37 285,00 ~.285,00 2 3 Clie!!!_e XP 13:03:11.966 
13:03:11.395  3 37.285,00 37.290,00 40  13:03:07.463 
13:03:11.548  3 37.285,00 37.290,00 1 3 13:03:08.935 
13:03:11.821  3 37.285,00 37.290,00 3  13:03:10.173 
13:03:11 .823  5 37.285,00 37.290,00 3  13:03:10.173 
13:03:11 .824  3 37.285,00 37.290,00 3  13:03:11 .920 
13:03:11.966 Carteira Própria 3 2 37.285,00 37.295,00 2  13:02:54.089 

Fonte: BM&FBOVESPA 

106. No exemplo da Tabela 19, o livro de ofertas de WING16 possuía liquidez para 
executar integralmente a oferta do Cliente XP ao preço de R$ 37.285,00 e o Cliente 
XP agrediria a oferta do cliente conta n°  (em vermelho), no entanto, ao 
realizar o negócio direto intencional com a Carteira Própria, a XP privilegiou seu 
próprio interesse em detrimento do interesse de seu cliente que tinham prioridade de 
execução e foi preterido. 

107. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n°  após a 
preterição, identificamos que sua oferta não foi executada no pregão de 05.04.2016, 
conforme demonstrado na Figura 9. 

24 Futuro mini de lbovespa com vencimento em Julho/2016. Variação mínima de apregoação: R$5,00. 
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Figura 9 - Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

622ms 

13h03minlls344m 13h03minl ls966ms 

Inserção de oferta de compra Atuação da Carteira Própria 
do cliente conta n•  

a R$37.285,00 

Fonte: BM&FBOVESPA 

5 minutos 

13h08min42s041 ms 
Cliente conta n•  

cancela sua oferta 

108. O Gráfico 7 demonstra o comportamento do preço de WING16 e atuação do 
cliente conta n°  

Gráfico 7 - Comportamento do preço de WING16 no pregão de 26.01.2016 no 
período entre a inserção e o cancelamento da oferta do cliente conta n°  
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109. Nota-se no Gráfico 7, que após a execução do negócio direto intencional o 
preço do futuro subiu de R$37.285,00 para R$37.400,00, no intervalo de 5 minutos, 
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e posteriormente o cliente conta n°  cancelou sua oferta de compra durante o 
pregão. 

11 O. No total , identificamos 42.557 ofertas na Situação 2A que envolveram 5.888 
contas, sendo 5.636 contas no segmento BM&F e 252 contas no segmento 
Bovespa. 

111. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo 11-A e para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria e a 
ordem desviada está em cinza. As colunas Hora Registro, Corretora, Cliente, 
Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas duas naturezas de negociação 
(CompraNenda). 

112. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Ordem de Prioridade: Refere-se ao posicionamento do cliente da Corretora no 
livro de ofertas. Este campo estará presente no mesmo lado do cliente da Corretora; 
2 - Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
3- Participante: Corretora; 
4 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n° é a Carteira Própria da 
Corretora no segmento BM&F e as contas  e  refere-se ao segmento 
Bovespa. 
5 - Quantidade: Quantidade de ações/contratos relativa ao evento em questão; 
6 - Preço: Preço da oferta; 
7 - Ocorrência: Refere-se ao tipo de evento em questão. No item 2A sempre será 
"Cancelamento". 
8 - Hora Cancelamento: Horário do cancelamento da oferta. 

113. A Figura 10 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 19, 
extraído do Anexo 11-A. 
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Figura 10 - Livro de ofertas de WING16 no pregão de 26.01.2016, às 
13h03m11s966ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria, extraído do Anexo 11-A 
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Situação 28: Ofertas de clientes XP com prioridade de execução que não 
foram atendidas pela ordem desviada, pois foram preteridos pela atuação da 
Carteira Própria, e posteriormente, realizaram negócio a preço pior, em relação 
ao negócio direto intencional. 

114. Foram classificadas como Situação 28, as ofertas de clientes da Corretora XP 
que estavam no melhor nível de preço no livro de ofertas da BM&F80VESPA, com 
condições de serem atendidas se a ordem do Cliente XP não fosse desviada para 
execução do negócio direto intencional contra a Carteira Própria. Esses clientes 
foram preteridos e suas ofertas foram, posteriormente, executadas a preço pior, em 
relação ao negócio direto intencional. 

115. Consideramos as seguintes etapas para definir a Situação 28: 

Etapa 1) No mesmo milissegundo da execução do negócio direto intencional 
entre a Carteira Própria e Cliente XP, são identificadas todas as ofertas de clientes 
da Corretora que seriam executadas pela ordem desviada, mas não foram 
atendidas. 

Etapa 2) Dos clientes preteridos que deixaram de ser atendidos pela ordem 
desviada, aqueles que após atuação da Carteira Própria tiveram suas ofertas 
executadas a preço pior, quando comparado ao preço do negócio direto intencional 
serão classificados como Situação 28. Assim: 

Condicões: 
a) Cliente Comprador: O preço do negocto após o negocto direto 

intencional deve ser maior que o preço do negócio realizado pela 
Carteira Própria. (P > D); e 

b) Cliente Vendedor: O preço do negócio após o negócio direto 
intencional deve ser menor que o preço do negócio realizado pela 
Carteira Própria. (P < D). 

116. A Tabela 20 reproduz exemplo concreto do livro de ofertas de VALEC925 no 
pregão de 29.02.2016, em que o Cliente XP agrediria a oferta de compra de 1.000 
quantidades do cliente conta nº  (em laranja), se não houvesse o desvio da 
ordem. 

25 Opções de compra de ações da Vale S.A com vencimento em Março/2016. 
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Tabela 20- Livro de ofertas de VALEC9 no pregão de 29.02.2016, às 
17h30min17s330ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

15.52'29 831  3 4.300 0,27 0,27 1.000 3 ClienteXP 17:30:17.330 
17:19:18.288  10.000 0,27 0,28 1.500 3 17:28:46.844 

17:25:01 .522  10.000 0,27 0,28 1.000 3 17:29:59.791 
17:26:55.009  44.000 0,27 0,29 3.000  17:15:17.439 
17:28:20.797  42.700 0,27 0,29 42.400  17:16:01.022 
17:28:20.809  42.700 0,27 0,29 44.000  17:23:36.508 

17:29:43.461  12.000 0,27 0,29 10.000 3 17:24:21 .980 

17:30:00.176  85,400 0,27 0,29 85.300  17:25:35.898 

17:30:15.733 3 1.000 0,27 0,29 12.000  17:25:43.044 

17:30:16.685  18.000 0,27 0,29 15.000 3 17:26:33.406 

17:30:17.330 Carteira Própria 3 1.000 0,27 0,29 41 .700  17:28:12.982 

Fonte: BM&FBOVESPA 

117. No exemplo da Tabela 20, o cliente conta n°  tinha prioridade de 
execução de compra ao preço de R$0,27, mas não teve sua oferta atendida em 
razão da atuação da Carteira Própria. Ao realizar negócio direto intencional com a 
Carteira Própria, a XP privilegiou seu próprio interesse em detrimento do interesse 
de seu cliente que tinha prioridade e foi preterido. 

118. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n°  após a 
preterição, identificamos que o cliente alterou o preço da sua oferta para R$0,32, 
conforme demonstra a Figura 11. 

Figura 11 - Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  
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119. O Gráfico 8 demonstra o comportamento do preço da opção de VALEC9 e a 
atuação do cliente conta n°  que tinha prioridade de execução e foi preterido. 

Gráfico 8 - Comportamento do preço de VALEC9 no pregão de 29.02.2016 com 
destaque para o cliente conta n°  e para execução do negócio direto 

intencional 
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Fonte: BM&FBOVESPA 
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120. Nota-se no Gráfico 8, que após a execução do negócio direto intencional o 
preço da opção subiu e o cliente conta n°  alterou sua oferta de compra, a qual 
foi executada a preço pior, quando comparada ao preço do direto intencional (de R$ 
0,27 para R$ 0,32- diferença de R$0,05). 

121 . A Tabela 21 reproduz outro exemplo concreto do livro de ofertas de 
WDOU1526 no pregão de 26.08.2015, em que o livro de ofertas de WDOU15 possuía 
liquidez para executar integralmente a oferta do Cliente XP ao preço de R$ 3.611 ,50 

26 Futuro Mini de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial com vencimento em Setembro/2015 
Variação mínima de apregoação: R$0,50. 
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e Cliente XP agrediria a oferta de compra de 3 contratos do cliente conta n°  
e 2 contratos da Corretora  (em laranja), se não houvesse o desvio da ordem. 

Tabela 21- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 26.08.2015, às 
09h03min07s239ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

09:03:06 210  , .., 3 3.611 ,50 3.611,50 5 3 Cliente XP 09:03:07.239 

09:03:06.384  3 3.611,50 3.612,00  09:01 :49.991 

09:03:06.7 48  2 3.611,50 3.612,00  09:01 :57,498 

09:03:07.110  2 3.611 ,50 3.612,00 1 3 09:02:47.438 

09:03:07.11 o  15 3.611,50 3.612,00 1 3 09:03:00.881 

09:03:07.239 Carteira Própria 3 5 3.611,50 3.612,00 1 3 09:03:00.908 

09:03:06.131  2 3.611 ,00 3.612,00 1 3 09:03:02.163 

09:03:06.131  15 3.611 ,00 3.612,50 2  09:01 :06.826 

Fonte: BM&FBOVESPA 

122. No exemplo da Tabela 21, o cliente conta n°  tinha prioridade de 
execução de compra ao preço de R$3.611 ,50, mas não teve sua oferta atendida em 
razão da atuação da Carteira Própria. Ao realizar negócio direto intencional com a 
Carteira Própria, a XP privilegiou seu próprio interesse em detrimento do interesse 
de seu cliente que tinha prioridade e foi preterido. 

123. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n°  após 
preterição, identificamos que o cliente alterou o preço da sua oferta para 
R$3.615,00, conforme demonstra a Figura 12. 

Figura 12 - Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

1 segundo 5 segundos 2 segundos 
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124. O Gráfico 9 demonstra o comportamento do preço de WDOU15 no pregão de 
26.08.2015 e a atuação do cliente conta n° que tinha prioridade de execução 
e foi preterido. 

Gráfico 9 - Comportamento do preço de WDOU15 no pregão de 26.08.2015 no 
período entre a inserção da oferta do cliente conta n° e a execução do 

negócio direto intencional 
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125. Nota-se no Gráfico 9, que após a execução do negócio direto intencional, o 
preço do ativo subiu e o cliente conta n°  alterou o preço de sua oferta de 
compra, a qual foi executada a preço pior, quando comparada ao preço do negócio 
direto intencional (de R$ 3.611 ,50 para R$ 3.615,00, diferença de R$3,50). 

126. No total , identificamos 14.939 ofertas na Situação 28 que envolveram 3.332 
contas, sendo 3.170 contas no segmento BM&F e 162 contas no segmento 
Bovespa. 

127. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo 11-B e para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria e a 
ordem desviada está em cinza. As colunas Hora Registro, Corretora, Participante, 
Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas duas naturezas de negociação 
(CompraNenda). 
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128. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Ordem de Prioridade: Refere-se ao posicionamento do cliente da Corretora 
(preterido) no livro de ofertas. Este campo estará presente no mesmo lado do cliente 
da Corretora; 
2 - Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
3- Participante: Corretora; 
4 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira Própria da 
Corretora no segmento BM&F e as contas  e  refere-se ao segmento 
Bovespa; 
5- Quantidade: Quantidade de futuros relativa ao evento em questão; 
6 - Preço: Preço da oferta; 
7 - Ocorrência: Refere-se ao tipo de evento em questão. No item 28 sempre será 
"Alteração". 
8 - Hora Alteração: Horário da primeira alteração pelo pior preço. 
9 - Preço da Alteração: Preço da oferta após alteração realizada pelo cliente. 

129. A Figura 13 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 21 , 
extraído do Anexo 11-B. 

Figura 13- Livro de ofertas de WDOU15 no pregão de 26.08.2015, às 
09h03min07s239ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria, extraído do Anexo 11-B 
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Situação 2C: Ofertas de clientes XP com prioridade de execução que não 
foram atendidos pela ordem desviada, pois foram preteridos pela atuação da 
Carteira Própria, e posteriormente realizaram negócio no mesmo pregão. 

130. Foram classificadas como Situação 2C, as ofertas de clientes da Corretora que 
estavam no melhor nível de preço no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, com 
condições de serem atendidas se a ordem do Cliente XP não fosse desviada para 
execução do negócio direto intencional contra a Carteira Própria. Esses clientes 
foram preteridos, suas ofertas foram executadas depois27 e, posteriormente, 
executadas a preço melhor ou igual a do negócio direto intencional. 

131. Consideramos as seguintes etapas para definir a Situação 2C: 

Etapa 1) No mesmo milissegundo da execução do negócio direto intencional 
entre a Carteira Própria e Cliente XP, são identificadas todas as ofertas de clientes 
da Corretora que seriam executadas pela ordem desviada, mas não foram 
atendidas. 

Etapa 2) Dos clientes preteridos que deixaram de ser atendidos pela ordem 
desviada, aqueles que após atuação da Carteira Própria tiveram suas ofertas 
executadas depois e, posteriormente, executadas a preço (P) melhor ou igual a do 
negócio direto intencional (0), serão classificados como Situação 2C. Assim: 

Condições: 
a) Cliente Comprador: O preço do negoc1o após o negoc1o direto 

intencional deve ser menor ou igual ao preço do negócio realizado 
pela Carteira Própria. (P =::; D); e 

b) Cliente Vendedor: O preço do negócio após o negócio direto 
intencional deve ser maior ou igual ao preço do negócio realizado 
pela Carteira Própria (P ~ 0). 

132. A Tabela 22 reproduz o livro de ofertas de DOLV1528 no pregão de 
09.09.2015, em que o livro de ofertas de DOLV15 possuía liquidez para executar 
integralmente a oferta do Cliente XP ao preço de R$ 3.828,00 e Cliente XP agrediria 

27 Dentre os clientes que tiveram suas ofertas executadas depois, 0,39% executaram negócio a preço 
melhor. 
18 Contrato futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial com vencimento em Outubro/2015. 

Variação minima de apregoação: R$ 0,50. 
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a oferta de compra de 5 quantidades do cliente conta n°  (em laranja), se 
não houvesse o desvio da ordem pela XP. 

Tabela 22- Livro de ofertas de DOLV15 no pregão de 09.09.2015, às 
15h42min48s795ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria 

Ofertas de Compra 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd 

15:4247.981  3 5 3.828,00 3.828,00 5 

15:42:47.983  5 3.828,00 3.828,50 5 

15:42:4S.795 Carteira Própria 3 5 3.828,00 3.828,50 20 

Fonte: BM&FBOVESPA 

Ofertas de Venda 

Corretora 

3 

 

 

Cliente 

ClienteXP 

Hora 

15:42:48.795 

15:06:54.001 

15:42:47.962 

133. No exemplo da Tabela 22, o cliente conta n°  tinha prioridade de 
execução de compra ao preço de R$3.828,00, mas não teve sua oferta atendida em 
razão da atuação da Carteira Própria. 

134. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n° , 
identificamos que o cliente efetuou negócio 1 O minutos após o negócio direto 
intencional e pelo mesmo preço, conforme demonstrado na Figura 14. 

Figura 14 - Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

1Sh42min47s981 ms 
Inserção da oferta de compra 

cliente conta n•  

I segundo 

15h42min48s79Sms 
Atuação da Carteira Própria 

com cliente XP 

lO minutos 

l2h52min28s224ms 
Cliente conta n•  

executa sua oferta 
integralmente 

135. A Tabela 23 reproduz outro exemplo concreto do livro de ofertas de 
PETRD11 29 no pregão de 12.04.2016, em que o livro de ofertas de PETRD11 
possuía liquidez para executar integralmente a oferta do Cliente XP ao preço de 
R$ 0,07 e Cliente XP agrediria parte da oferta de venda de 15.000 opções do cliente 
conta n°  (em laranja), se não houvesse o desvio da ordem. 

29 Opções de compra de ações da Petrobras S.A com vencimento em Abril/2016. 

PSB/MRS 
BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
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Tabela 23 - Livro de ofertas de PETRD11 no pregão de 12.04.2016, às 
15h41min35s126ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 
Carteira Própria 

Ofertas de Compra 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço 

ClíenteXP 3 15.000 0,07 
15:40:05.353 3 60.200 0,06 
15:40:05.488 3 15.000 0,06 
15:40:07.326  5.000 0,06 
15:40:14.055  3.300 0,06 
15:40:15.139 3 10.000 0,06 
15:41:27.504  30.000 0,06 
15:36:08.235 3 416.500 0,05 

Fonte: BM&FBOVESPA 

Preço Qtd Corretora 

0,07 47 900 3 
0,07 20.000  
0,07 20.000  
0,07 10.000  
0,07 30.000 3 
0,07 20.000  
0,07 5.000  
0,07 15.000 3 

Ofertas de Venda 

Cliente 

 

Carteira Própria 

Hora 

Oferta :nseoda dia 06.04 2016 
Oferta inserida dia 08.04.2016 

14:30:41.300 
14:44:21.497 
15:39:51 .157 
15:40:40.406 
15:41:33.446 
15:41:35.126 

136. No exemplo da Tabela 23, o cliente conta n°  no momento do negócio 
direto intencional tinha prioridade de execução de venda ao preço de R$0,07, mas 
foi preterido e não teve sua oferta atendida em razão da atuação da Carteira Própria. 

137. Ao avaliar o que aconteceu com a oferta do cliente conta n° , identificamos 
que foi executada 39 minutos após o negócio direto intencional ao mesmo preço, 
conforme demonstra a Figura 15. 

Figura 15- Linha do tempo da oferta do cliente conta n°  

06.04.2016 
Inserção da oferta de venda do 

cliente conta n°  a 
R$0,07 

6 dias 39 minutos 

12.04.2016 às 15h41min35s126ms 
Atuação da Carteira Própria 

com cliente XP a R$ 0.07 

16h20min54s222ms 
Cliente conta n°  

executa 15.000 
quantidades a R$0,07 

138. Foram identificadas ocorrências em que a mesma oferta de cliente da 
Corretora XP foi preterida e, posteriormente, passou pelas três situações detalhadas 
anteriormente (Situações 2A, 28 e 2C), conforme demonstrado a seguir. 

PSB/MRS 
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139. A Tabela 24 reproduz o livro de ofertas de WDON1630 no pregão de 
27.06.2016, em que o Cliente XP agrediria a oferta de compra de 3 contratos do 
Participante 8 e 5 contratos do cliente da Corretora conta n°  (em laranja), se 
não houvesse o desvio da ordem. 

Tabela 24 - Livro de ofertas de WDON16 no pregão de 27.06.2016, às 
12h47min11s015ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente 

XP e Carteira Própria 

Ofertas de Compra Ofertas de Venda 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

12:47:11.015 Cliente XP 3 7 3.402,50 3.402,50 1  12:46:49.913 

12:47:02.354  10 3.402,00 3402,50 5 3  12:46.50.642 

12:47:02.354  4 3.402,00 3.402,50 2  12:47:03.989 

12:47:02.355  1 3.402,00 3.402,50 2  12:47:05.1 24 

12:47:02.355  1 3.402,00 3.402,50 3  12:47:05.133 

12:47:02.355  1 3.402,00 3.402,50 1  12:47:05.141 

12:47:02.359  3 3.402,00 3.402,50 2 3 12:47:07.875 

12:47:08.256 3 1 3.402,00 3.402,50 1 3 12:47:08.100 

12:47:09.438  1 3.402,00 3.402,50 5  12:47:08.112 

12:47:02.352  10 3.401 ,50 3.402,50 3  12:47:08.121 

12:47:02.352 8 1 3.401 ,50 3.402,50 7 3 Carteira Própria 12:47:11.015 

Fonte: BM&FBOVESPA 

140. Ao avaliar a oferta do cliente da Corretora conta n°  (em vermelho) , 
identificamos que dos 5 contratos que permaneceram no livro após a atuação da 
Carteira Própria: 

a) 1 contrato foi executado posteriormente pelo mesmo preço que do Cliente XP 
(Situação 2C); 

b) 3 contratos tiveram alteração de preço (de R$3.402,50 para R$3.402,00) e de 
quantidade (de 4 contratos para 3 contratos), as quais foram executadas 
posteriormente (Situação 28); e 

c)1 contrato não foi executado (Situação 2A), considerando a alteração de 
quantidade do item anterior. 

3° Contrato futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial vencimento em Julho/2016 com 
variação mínima de apregoação: R$ 0,50. 

PSB/MRS 
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141 . No total , identificamos 841 .364 ofertas na Situação 2C que envolveram 16.645 
contas, sendo 15.244 contas no segmento BM&F e 1 .401 contas no segmento 
Bovespa. 

142. Todas as situações desta natureza estão relacionadas no Anexo 11-C e para 
facilitar o entendimento, o negócio direto intencional entre a Carteira Própria e a 
ordem desviada está em cinza. As colunas Hora Registro, Participante, Cliente, 
Quantidade e Preço sempre serão repetidas nas duas naturezas de negociação 
(CompraNenda). 

143. As colunas estão dispostas da seguinte maneira: 

1 - Ordem de Prioridade: Refere-se ao posicionamento do cliente da Corretora 
(preterido) no livro de ofertas. Este campo estará presente no mesmo lado do cliente 
da Corretora; 
2- Hora registro: Momento da ocorrência envolvendo a oferta; 
3 - Participante: Corretora; 
4 - Cliente: N° da conta oferta do cliente. A conta n°  é a Carteira Própria da 
Corretora no segmento BM&F e as contas  e  refere-se ao segmento 
Bovespa. 
5 - Quantidade: Quantidade de futuros relativa ao evento em questão; 
6 - Preço: Preço da oferta; 
7 - Ocorrência: Refere-se ao tipo de evento em questão. No item 2C sempre será 
"Execução". 
8 - Hora Execução: Horário da execução do negócio 
9 - Quantidade Execução: Quantidade de ações/contratos que gerou negócio; 
10- Preço Execução: Preço da execução do cliente da Corretora (preterido) após o 
negócio direto intencional. 

144. A Figura 16 refere-se ao exemplo mencionado anteriormente na Tabela 23, 
extraído do Anexo 11-C. 

PSB/MRS 
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Figura 16 - Livro de ofertas de PETRD11 no pregão de 12.04.2016, às 
15h41min35s126ms, momento do negócio direto intencional entre Cliente XP e 

Carteira Própria, extraído do Anexo 11-C 

PSB/MRS 
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SEÇÃO 111: RESULTADOS DA ANÁLISE 

CLIENTES BENEFICIADOS (SITUAÇÃO 1) 

145. Considerando o argumento da XP de que seus clientes com ordens desviadas 
são beneficiados com melhora de preço e redução de risco operacional, a Tabela 25 
demonstra que, com base nas métricas aplicadas na Situação 1, houve benefício em 
19,6% das vezes e foi indiferente em 80,4% das vezes, ou seja, as ofertas dos 
Clientes XP teriam sido executadas a preço de mercado e na quantidade desejada, 
não havendo necessidade de realizar negócio direto intencional na contraparte da 
Carteira Própria. 

Tabela 25- Classificação das ordens desviadas (por número de situação) no 
período de 02.01.2015 a 31.08.2016 

Segmento 
Beneficiado Indiferente 

Total 
Situaç~o 1A Situação 18 Situação 1C 

BM&F 696.881 165.776 3.529.397 4.392.054 
Bovespa 14.046 186 70.715 84.947 

Total 710.927 165.962 3.600.112 4.477.001 
% 15,88% 3,70% 80,42% 100,0% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

146. Entre os clientes classificados na Situação 1C, identificamos que do total das 
ocorrências de cada situação relacionada na Tabela 25, em 19,8331%, houve 
preterição, ou seja, existiam ofertas de clientes da Corretora no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA que seriam atendidos pelas ordens desviadas dos Clientes XP. 

147. Quanto aos clientes classificados na Situação 1A não há preterição, pois houve 
melhora de preço em relação ao livro de oferta da BM&FBOVESPA. Na Situação 1 B, 
também não há preterição, pois a Carteira Própria garantiu ao cliente agressor 
execução integral da sua ordem no melhor preço do livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA, que não tinha quantidade suficiente para atender integralmente a 
oferta do cl iente, o que poderia resultar em execução parcial ou execução integral a 
preço médio pior em relação ao preço do negócio direto intencional, caso não 
ocorresse atuação da Carteira Própria 

148. A Tabela 26 demonstra o detalhamento dos negócios de Cliente XP na 
contraparte da Carteira Própria (Situação 1) consolidada mensalmente por 
segmento. 

31 713.983 ocorrências. 
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Tabela 26 - Detalhamento dos negócios de Cliente XP na contraparte da Carteira Própria (por número de 
situações) no período de 02.01 .201 5 a 31.08.2016* 

Periodo DOL 

Ben lnd 

janf15 

fev/15 

mar/15 

abr/15 

mai/15 

jun/15 

jul/15 38 162 

ago/15 90 2.400 

seV15 109 1.492 

ouV15 

nov/15 

dez/15 

jan/16 

fev/16 

mar/16 

abr/16 

mai/16 

jun/16 

jul/16 

ago/16 

Total 237 4.054 

'Ben = Benefício; lnd = Indiferente. 
Fonte: BM&FBOVESPA 

BM&F 

WDO 

BenfTotal Ben lnd Ben/Total 

19,0% 10.078 65.827 13,3% 

3,6% 26.939 137.986 16,3% 

6,8% 53.387 150.743 26,2% 

72.687 187.927 27,9% 

50.259 133.456 27,4% 

52.092 159.467 24,7% 

27.703 90.591 23,4% 

42.136 242.875 14,8% 

45.538 223.380 16,9% 

47.046 292.357 13,9% 

41 .589 289.173 12,6% 

41.855 314.560 11 ,7% 

23.244 276.482 7,8% 

20.800 296.805 6,5% 

5,5% 555.353 2.861.629 16,3% 

PSB/MRS 
BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
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WIN 

Ben lnd 

10.094 21 .331 

58.790 113.972 

69.015 90.767 

57.083 65.095 

51 .369 178.754 

60.716 193.795 

307.067 663.714 

Bovespa 

Ações e Opções 

Ben/Total Ben lnd Benef/Total 

793 796 22,3% 

541 549 23,9% 

1.277 1.286 49,9% 

2.676 2.776 49,6% 

3.219 3.537 49,8% 

4.037 4.623 49,1% 

588 3.678 47,6% 

141 7.520 46,6% 

262 7.356 13,8% 

54 7.235 1,8% 

35 4.080 3,4% 

45 3.195 0,7% 

32,1% 39 4.166 0,9% 

34,0% 102 7.581 1,4% 

43,3% 404 8.681 0,9% 

47,0% 19 3.656 1,3% 

22,3% 

23,9% 

31,6% 14.232 70.715 16,8% 

Ben 

793 

541 

1.277 

2.676 

3.219 

4.037 

10.704 

27.170 

53.758 

72.741 

50.294 

52.137 

37.836 

101 .028 

114.957 

104.148 

41 .589 

41 .855 

74.613 

81 .516 

876.889 

Total 

lnd 

796 

549 

1.286 

2.776 

3.537 

4.623 

69.667 

147.906 

159.591 

195.162 

137.536 

162.662 

116.088 

364.428 

322.828 

361 .108 

289.173 

314.560 

455.236 

490.600 

3.600.112 

Ben/Total 

49,9% 

49,6% 

49,8% 

49,1% 

47,6% 

46,6% 

13,3% 

15,5% 

25,2% 

27,2% 

26,8% 

24,3% 

24,6% 

21 ,7% 

26,3% 

22,4% 

12,6% 

11,7% 

14,1% 

14,2% 

19,6% 
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149. No período de 02.01.2015 a 31.08.2016, foram beneficiadas 21.225 contas de 
Clientes XP, sendo 19.694 contas no segmento BM&F e 1.531 contas no segmento 
Bovespa. Oeste total, 7.185 são clientes da Clear Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários S A- Clear (instituição integrante do conglomerado financeiro XP, desde 
28.07.2014), atuando por conta e ordem na Corretora XP. 

150. No período de 02.01.2015 a 31 .08.2016, o resultado das 876.889 situações 
destacadas na Tabela 26, em gue os Clientes XP foram beneficiados, gerou proveito 
financeiro de R$ 6.717.340,203 para tais clientes, conforme demonstra a Tabela 27. 

Tabela 27- Proveito financeiro dos c lientes beneficiados no período de 
02.01.2015 a 31 .08.2016 

BM&F Bovespa 
Período Ações e 

DOL WDO WIN 
Opções 

Jan/15 795,00 

Fev/15 541,00 

Mar/15 3.285,00 

Abr/15 3.058,10 

Mai/15 3.594,00 

Jun/15 5.775,10 

Jul/15 5.500,00 90.610,00 1.280,00 

Ago/1 5 6.875,00 249.150,00 3.814,00 

Set/15 7.750,00 520.650,00 20.792,00 

Out/15 688.690,00 4 .089,00 

Nov/1 5 496.890,00 5.217,00 

Dez/15 501 .045,00 6.746,00 

Jan/16 270.890,00 31 .987,00 1.778,00 

Fev/16 417.075,00 190.938,00 5.867,00 

Mar/16 458.790,00 202.823,00 40.500,00 

Abr/16 471.450,00 167.360,00 601 ,00 

Mai/16 448.815,00 

Jun/1 6 481 .585,00 

Jul/16 282.490,00 154.698,00 

Ago/16 255.490,00 208.157,00 

Total Geral 20.125,00 5.633.620,00 955.963,00 107.632,20 
Fonte: BM&FBOVESPA 

32 A metodologia para o cálculo do valor do beneficio encontra-se no Anexo lll . 
PSB/MRS 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
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Total Geral 

795,00 

541 ,00 

3.285,00 

3.058,10 

3.594,00 

5.775,10 

97.390,00 

259.839,00 

549.192,00 

692.779,00 

502.107,00 

507.791 ,00 

304.655,00 

613.880,00 

702.113,00 

639.311,00 

448.815,00 

481 .585,00 

437.188,00 

463.647,00 

6.717.340,20 
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CLIENTES PRETERIDOS (SITUAÇÃO 2) 

151. Conforme mencionado anteriormente, ao desviar ordens inseridas por seus 
clientes de varejo via DMA, a XP preteriu os demais clientes da Corretora que 
estavam com prioridade de execução no livro de oferta da 8M&F80VESPA. No 
período de 02.01 .2015 a 31.08.2016, identificamos 904.683 situações de preterição. 
Cada situação entendida como oferta de cliente no livro que seria agredida pela 
ordem que foi desviada, sendo possível mais de uma situação para uma ordem 
desviada. 

152. Identificadas as situações de preterição que são as ofertas de clientes da XP 
que estavam com prioridade no livro de ofertas da 8M&F80VESPA e não foram 
atendidos por causa do desvio, analisamos o que ocorreu individualmente com as 
ofertas preteridas, conforme critério demonstrado anteriormente. 

153. A Tabela 28 demonstra que das 904.683 situações de preterição, 99,36% se 
enquadraram em apenas uma das situações 2, e 0,64% se enquadraram em duas 
ou mais situações (2A, 28 e 2C). 

Tabela 28- Total geral da preterição após a atuação da Carteira Própria (por 
número de situação) no período de 02.01.2015 a 31.08.2016 

BM&F Bovespa 
Total de Total de 

Situações Situações %Total 
Situação 

Acumulado 
(i) (i i) (i+ii) (%) 

Se enquadraram apenas em uma das situações 

Situação 2A - Cancelou 41.400 1.157 42.557 4,70% 4,70% 

Situação 28 - Executou a preço pior 14.619 320 14.939 1,66% 6,36% 

Situação 2C - Executou depois 829.142 12.222 841.364 93,00% 99,36% 

Se enquadraram em duas ou mais situações 

Mais de uma situação 5.456 367 5.823 0,64% 100,00% 

Total Geral 890.617 14.066 904.683 
100% 100% 

% 98,45% 1,55% 100% 
Fonte: BM&FBOVESPA 

154. A Tabela 29 detalha as situações de preterição que se enquadraram em duas 
ou mais situações (2A, 28 e 2C). 
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Tabela 29- Situação das ofertas dos clientes preteridos após a atuação da 
Carteira Própria (por número de situação) que se enquadraram em duas ou 

mais situações no período de 02.01.2015 a 31.08.2016 

Segmento BM&F Bovespa Total de 
Situações 

Situação 2A e 2C 4.219 297 4.516 

Situação 26 e 2C 1.163 50 1.213 

Situação 2A e 28 56 18 74 

Situação 2A, 26 e 2C 18 2 2 

Total 5.456 367 5.823 

% 93,7% 6,3% 100% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

155. As 904.683 ocorrências de preterição estão distribuídas em todos os pregões 
que a Corretora atuou no período ( 411 pregões )33 e envolveram 16.943 contas de 
clientes, sendo 15.425 contas no segmento BM&F e 1.518 contas no segmento 
Bovespa. Deste total, 6.479 são clientes da Clear Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários S A - Clear (instituição integrante do conglomerado financeiro XP, desde 
28.07.2014), atuando por conta e ordem na Corretora XP. 

156. As situações em que os clientes preteridos tiveram suas ofertas executadas a 
preço pior nos dois segmentos (Situação 28) geraram prejuízo para os clientes no 
valor de R$ 411 .863,60 4

. 

157. Com a utilização do mecanismo, a Carteira Própria obteve resultado financeiro 
de R$ 17.111.098,00, dos quais R$ 4.095.948,57 está diretamente ligado á 
preterição e à exploração do conflito de interesse dos clientes que estavam no 
melhor nível de preços no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, conforme 
demonstrado na Tabela 30. Nos momentos que uma oferta foi enquadrada em mais 
de uma situação, o resultado financeiro auferido pela Carteira Própria foi distribuído 
de forma proporcional para cada situação que compôs o day frade. 

33 Há casos em que foram executadas operações nos segmentos Bovespa e BM&F no mesmo 
r.regão. 

A metodologia do cálculo do prejuízo dos clientes que executaram a preço pior encontra-se no 
Anexo IV. 
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Tabela 30- Distribuição do resultado financeiro da Carteira Própria35 no 
período de 02.01.2015 a 31.08.2016 

Lucro bruto (R$) Total Total 
Situação do cliente da 

BM&F Bovespa (A+B) % Corretora (preterido) 
(A) (B) 

Com preterição 

Situação 2A - Cancelou 918.094,59 23.675,35 941.769,94 23% 

Situação 26- Executou a preço pior 332.899,93 6.235,31 339.135,24 8% 

Situação 2C - Executou depois 2.675.645,35 139.398,04 2.815.043,39 69% 

Ganho total com preterição {Situação 2A + 28 + 2C) 
4.095.948,57 100% 

Sem preter ição 

Ganho total sem preterição 11.899.696,68 1.115.452,77 13.015.149,45 100% 

Ganho Total com Mecanismo 15.826.336,55 1.284.761,47 17.111.098,02 100% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

35 A metodologia para distribuição do resultado financeiro obtido pela Carteira Própria encontra-se no 
Anexo V. 
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SEÇÃO V: Análise e esclarecimentos da Corretora36 

158. Em 25.09.2015, a BSM comunicou abertura de investigação a respeito das 
operações realizadas com a Carteira Própria por intermédio do ofício 1387/2015-
SAM-DAR-BSM. Nessa ocasião, a BSM expôs que a estratégia de negócios utilizada 
pela Carteira Própria "resultou no não atendimento de ofertas de seus clientes com 
prioridade de execução no livro" e exemplificou situações em que isso ocorreu. A 
BSM, assim, solicitou: (i) descrição da estratégia utilizada para execução dos 
negócios nas contas n°  e , (i i) indicação dos profissionais responsáveis 
pela estratégia das operações, (iii) a existência de controles da Corretora com o 
propósito de evitar práticas abusivas e (iv) avaliação de impacto para os clientes da 
Corretora que tinham prioridade de execução no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA, mas não foram atendidas. 

159. Em resposta ao ofício, em 13.10.2015, a XP informou à BSM que: 

a) As contas utilizadas para negociação com a Carteira Própria foram criadas 
para realização do procedimento de facilitation (UMecanismo"), implantado em 
2015, que se prestaria a prover liquidez a seus clientes, de forma a protegê
los das oscilações do mercado; 

b) A dinâmica das operações seguiria a seguinte ordem: 1) o cliente envia ordem 
ao sistema da XP, por meio de sessão DMA; 2) a XP verifica se a ordem está 
dentro dos parâmetros de risco; e 3) Se positivo, a ordem é fechada contra a 
Carteira Própria e levada a registro na BM&FBOVESPA por meio de negócio 
direto intencional oriundo da Mesa de Operações; 

c)O mecanismo da XP é destinado a administrar ordens de forma a trazer 
beneficio aos Clientes XP, neutralizando possíveis variações e garantindo, ou 
até melhorando, o preço de execução; 

d) A XP não faz qualquer análise dos nomes dos clientes contrapartes nos 
negócios diretos intencionais e daqueles que estão com ofertas registradas no 
livro da BM&FBOVESPA na mesma ponta de atuação da carteira própria, 

36 Todas as correspondências trocadas com a XP bem como as informações encaminhadas pela 
Corretora encontram-se no Anexo VI. 
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com propósito de evitar qualquer priorização, preterição ou outras práticas 
abusivas; 

e) O Mecanismo teria sido desenvolvido pela XP, após a realização de 
"backtests" e toda e qualquer modificação na estratégia é previamente 
avaliada com base nos "backtests". Caso a alteração subsista aos "backtests", 
ela é aprovada pela Diretoria e, somente após aprovação, a alteração é 
inserida em produção; 

f) A atuação do Mecanismo teria trazido liquidez aos clientes da Corretora, cujas 
ordens foram desviadas; 

g) O mecanismo pode vir a impactar algumas ofertas pendentes no livro mas, na 
visão da Corretora, o benefício do mecanismo é substancialmente maior que 
o risco de não execução; 

h) O procedimento é realizado com ativos específicos, em parâmetros e volumes 
previamente definidos pela área responsável; 

i) O profissional responsável pela execução das ordens na sessão FIX nos 
segmentos BM&F e Bovespa seria o Sr. Felipe Trindade (terminal PRZ); 

j) A execução do mecanismo é feita de forma automática, sem a leitura dos 
clientes que atuam na contraparte das operações. O Sr. Felipe Trindade 
acompanha a execução sem possibilidade de qualquer interferência pessoal 
ou juízo de valor quanto ao cliente a ser atendido; 

k)Os clientes que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA e 
não foram atendidos em razão do desvio de ordens realizados pela Corretora 
não teriam sofrido prejuízo; 

I) A XP faria a monitoração pós-trade das operações realizadas por meio do 
Mecanismo, com propósito de evitar aos clientes agressores, preterição, 
criação de condições artificiais de oferta, demanda ou preço de valores 
mobiliários e rapidez na execução; 

m) As operações da carteira própria seriam avaliadas pelo sistema de 
prevenção à lavagem de dinheiro da Corretora; 
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n) Em 2015, a XP teria (i) ajustado seu contrato de intermediação para fazer 
constar que os clientes autorizariam a realização de operações com a carteira 
própria na contraparte e (ii) comunicado os clientes, por meio de sua página 
na rede mundial de computadores, que a XP poderia administrar as ordens de 
seus clientes; 

o) De acordo com as Regras e Parâmetros de Atuação ("RPA"), a XP apenas 
utilizaria o Mecanismo caso fosse solicitado pelo cliente; 

p) Por fim, a Corretora apresentou minuta de RPA, em que poderia figurar como 
contraparte de seus clientes em negócios realizados por algoritmo 
independentemente de solicitação dos clientes. 

160. Nos esclarecimentos prestados para BSM, a Corretora XP esclarece que o 
mecanismo foi desenvolvido com propósito de prover liquidez a seus clientes, de 
forma a protegê-los das oscilações de mercado, garantindo ou até melhorando o 
preço de execução. Entretanto, conforme demonstrado anteriormente na Tabela 25, 
nas métricas aplicadas pela BSM, identificamos que houve benefício em 19,6% das 
vezes e que, em 80,4% das vezes foi indiferente, ou seja, os clientes teriam suas 
ofertas executadas a preço de mercado e na quantidade desejada no livro de ofertas 
da BM&FBOVESPA, não havendo necessidade de realizar negócio direto intencional 
contra a Carteira Própria. 

161. A Corretora XP informa que os clientes atendidos pelo mecanismo não 
sofreram prejuízo e que o beneficio é substancialmente maior que o risco de não 
execução. No entanto, nas métricas aplicadas pela BSM, foram identificadas 
966.112 situações de preterição no período de 02.01.2015 a 31.08.2016, conforme 
demonstrado anteriormente na Tabela 28. As preterições envolveram 16.943 contas 
de clientes da Corretora e, nos casos de piora de preço na execução de suas 
ofertas, resultou em prejuízo de R$ 411.863,60. 

162. Na resposta e no documento enviado pela XP ("Manual Facilitation"), a 
Corretora hão informa para que tipo de cliente o mecanismo foi desenvolvido. No 
entanto, nos testes efetuados pela BSM, identificamos que 100% dos casos tratam
se de clientes classificados como pessoa física ou pessoa jurídica não financeira. 

163. Adicionalmente, em 12.09.2016 a Corretora XP enviou á BSM 
correspondência, em que informa, no seu paragrafo 5, que a partir da segunda 
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quinzena de agosto de 2016 o procedimento de facilitation foi alterado, conforme 
descrito abaixo: 

"Assim, em resposta e homenagem a esta BSM, a XP Investimentos 
gostaria de informar que alterou o procedimento de faci/itation por ela 
adotado até então, de modo que, a partir da segunda quinzena de agosto 
de 2016, são também atendidas as ordens dos clientes "barganhadores" 
da Corretora, pendentes de execução no livro de ofertas, quando a 
atuação do facilitation tiver como efeito o "preterimento" de tais clientes, 
conforme entendimento da BSM". 

164. Ao avaliar os efeitos do mecanismo da XP em relação aos interesses das 
partes envolvidas, após alteração informada pela Corretora, identificamos no período 
de 15.08.2016 a 31 .08.2016 (segunda quinzena de agosto de 2016), 5.706 ofertas 
de clientes da Corretora posicionados no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no 
melhor nível de preço, que foram preteridas, envolvendo 1.606 contas. 

165. A Tabela 31 reproduz exemplo concreto do livro de ofertas de WDOV1637 no 
pregão de 31.08.2016, em que o Cliente XP agrediria oferta de compra de 30 
quantidades (destacada em laranja), das Corretoras ,  e dos clientes da 
Corretora preteridos contas n° ,  e  (destacada em vermelho), 
se não houvesse o desvio da ordem. 

37 Futuro mini de Dólar Comercial com vencimento em Outubro/2016 
Variação mínima de apregoação: R$0,50. 
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Tabela 31 - Livro de ofertas de WDOV16 no pregão de 31 .08.2016, às 
11h49m21s847ms, no momento da atuação da Carteira Própria 

Ofertas de Compra 

Hora Cliente Corretora Qtd Preço 

11:33:08.122  19 3.262,00 
11 :34:04.703  3 2 3 .262,00 
11 '36:32.244  :! 4 3.262,00 
11'37:09.796  3 1 3.262,00 

11 :38:52.382  4 3.262,00 

11 :38:52.382  3.262,00 

11 :40:06.046  3.262,00 

11:41 :04.074 3 1 3.262,00 

11 :44:57.470 3 10 3.262,00 

11 :47:59.492  2 3.262,00 

11 :47:59.879 3 1 3.262,00 

11 :48:36.854  10 3.262,00 

11 :48:49.032 3 3.262,00 

11:48:55.414  3.262,00 

11:48:55.419  3.262,00 
11 :48:55.587  3.262.00 
11 :48:55.588  3.262,00 
11 :48:55.595  3.262,00 
11 :48:55.595  3.262,00 

11:48:55.595  3.262,00 

11 :48:55.595  3.262,00 

11 :49:05.567  1 3.262,00 
11 :49:10.296 3 4 3.262,00 
11 :49:14.570  16 3.262,00 
11:49:14.580  16 3.262,00 

11:49:14.597  3.262,00 

11:49:20.980 3 3.262,00 

11:49:21.680  1 3.262,00 

11 :49:21 .686  8 3.262,00 

11:49:21.692  3.262,00 

11 :49:21 .696  2 3.262,00 

11 :49:21.702  7 3.262,00 

11 :49:21 .718  3 3.262,00 

11 :49:21 .812  5 3.262,00 

11:49:21 .812  1 3.262,00 

11 :49:21 .814  5 3.262.00 
11:49:21 .847 Carteira Própria 3 30 3.262,00 

Fonte: BM&FBOVESPA 
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Ofertas de Venda 

Preço Qtd Corretora Cliente Hora 

3.262,00 30 3 ClienteXP 11 :49:21.847 
3.262,50 1  11:49:21 .715 
3.262,50  11 :49:21.813 
3.263,00 2  11 :49:21 .552 
3.263,00 5  11 :49:21 .555 
3.263,00  11 :49:21.555 
3.263,00  11:49:21 .555 
3.263,00 10  11:49:21.555 
3.263,00  11:49:21 .556 
3.263,00  11 :49:21.556 
3.263,00  11:49:21 .556 
3.263,00  11:49:21 .557 
3.263,00  11 :49:21 .557 

3.263,00  11:49:21 .557 
3.263,00  11:49:21.557 
3.263,00  11 :49:21 .557 
3.263,00  11:49:21.561 
3.263,00  11 :49:21 .679 
3.263,00  11 :49:21.679 
3.263,00 4  11:49:21.680 
3.263,00 4  11 :49:21.680 
3.263,00 3  11 :49:21 .680 
3.263,00 5  11:49:21.680 
3.263,00 8  11 :49:21 .684 
3.263,00 8  11:49:21.686 
3.263,00 20 3 11:49:21.687 
3.263,50  11 :49:16.099 
3.263,50  11:49:16.099 
3.263,50  11:49:16.099 
3.263,50 1  11:49:16.099 
3.263,50 5  11:49:16.101 
3.263,50 1  11 :49:1 6.105 
3.263,50 3  11 :49:16.119 
3.263,50 3 3 11 :49:17.522 
3.263,50 5  11:49:19.325 
3.263,50  11 :49:19.997 
3.263,50 10  11:49:21.552 
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166. Ao avaliar o que aconteceu com as ofertas dos clientes após a preterição, 
identificamos que a oferta do cliente conta n°  foi alterada e executada a 
preço pior (Situação 28), a oferta do cliente conta n° foi cancelada (Situação 
2A) e a oferta do cliente conta n°  foi executada posteriormente pelo mesmo 
preço do negócio direto intencional entre a Carteira Própria e Cliente XP (Situação 
2C). 

167. A Tabela 32 demonstra que, no período de 15.08.2016 a 31 .08.2016, das 5.706 
situações de preterição, 99,74% se enquadram em apenas uma das situações 2, e 
0,26% se enquadraram em duas ou mais situações (2A, 28 e 2C). 

Tabela 32- Situação das ofertas dos clientes preteridos após a atuação da 
Carteira Própria (por número de situação) no período de 15.08.2016 a 

31.08.2016 

Situação 
Total de Total de % Total 

Situações Situações Acumulado 

Se enquadraram apenas em uma das situações 

Situação 2A - Cancelou 32 66 1.16% 1,16% 

Situação 26 - Executou a preço 12 12 0,21% 0.21% pior 

Situação 2C - Executou depois 1.557 5.613 98,37% 98,37% 

Se enquadraram em duas ou maís situações 

Mais de uma situação 5 15 0,26% 100,000% 

Total Geral 1.606 5.706 100,000% 100,000% 

Fonte: BM&FBOVESPA 

168. Embora a Corretora tenha alterado a métrica para que evite a preterição dos 
seus clientes ~ue tinham ofertas disponíveis no livro da BM&FBOVESPA (clientes 
barganhadores 8) , ainda indentificamos que houve situações de preterição no 
período de 15.08.2016 a 31.08.201639

• 

169. Conforme manual do mecanismo e esclarecimentos prestados pela Corretora 
de 13.10.2015, o mecanismo foi desenvolvido com propósito de gerar benefícios aos 
seus clientes agressores, seja por liquidez ou pela melhora de preço de execução 

38 Termo utilizado pela Corretora 
39 Todas as situações de preterição identificadas estão relacionadas nos Anexos I e 11. 
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das suas ordens. Nas métricas aplicadas para o período de 02.01.2015 a 
31.08.2016, identificamos que, das ordens desviadas pelo mecanismo, 19,6% 
geraram benefícios de R$6.717.340,20 para os clientes e 80,4% foram indiferentes. 

170. Ao desviar ordens de seus clientes agressores, a XP preteriu os seus demais 
clientes que estavam com ofertas no livro da BM&FBOVESPA no melhor nível de 
preços em condições de serem executadas pela ordem desviada. No período de 
02.01.2016 a 31 .08.2016, houve 904.683 ofertas preteridas, conforme demonstrado 
anteriormente na Tabela 28, as quais geraram prejuízo para os clientes no valor de 
R$411 .863,60, considerando que, após terem sido preteridas, foram executadas a 
preço pior. 

171 . Considerando que o objetivo da XP é realizar day frade positivo para sua 
Carteira Própria sem permanecer posicionada ao final do dia, o mecanismo captura 
parte do resultado financeiro existente no fluxo de ordens desviadas. Não existe 
garantia de resultado, no entanto, o mecanismo gerencia três variáveis: (1) demanda 
do fluxo de ordens compradoras e vendedoras; (2) spread do preço do 
ativo/contrato; e (3) exposição da sua Carteira Própria, conforme demonstrado 
anteriormente nos Gráficos 2 e 3. 

172. Ao gerenciar as três variáveis, o mecanismo não permite que a Carteira Própria 
assuma posição que não seja possível ser zerada contra o próprio fluxo das ordens 
desviadas, portanto, é de interesse da Corretora que essas ordens sejam desviadas 
e executadas contra a Carteira Própria, mesmo quando o resultado for indiferente 
para o cliente agressor, pois elas são necessárias para realização dos day trades, 
que resultaram em lucro de R$17.111.098,00 ao longo do período. Já para os 
80,42% dos clientes agressores, não houve benefício algum, ou seja, o resultado 
obtido pelo cliente agressor seria o mesmo caso tivesse agredido oferta disponível 
no livro de ofertas da BM&MFBOVESPA. 

173. Dado que o mecanismo desenvolvido pela XP atua de forma "cega", conforme 
esclarecimentos prestados pela Corretora, ao desviar ordens que virariam ofertas 
agressoras e executar negócios contra a Carteira Própria, sem avaliar as ofertas dos 
demais clientes no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no melhor nível de preço, 
houve preterição, ou seja, conforme demonstrado na Tabela 28, do lucro de 
R$17.111.098,00 obtido pela Carteira Própria, R$4.095.948,57 ocorrem 
simultaneamente com a preterição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

174. Ao utilizar mecanismo que desvia ordens dos seus clientes com propósito de 
gerar negócios diretos intencionais contra sua Carteira Própria, a Corretora não 
avaliou o impacto para os seus demais clientes que atuaram na mesma ponta da 
Carteira Própria, principalmente aqueles posicionados no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA no melhor nível de preço, para que pudesse evitar: (1) o conflito de 
interesses entre operações da Carteira Própria e de seus clientes; (2) a realização 
de operações que configurassem práticas abusivas; e (3) a preterição de seus 
cl ientes. Portanto, ao não avaliar o impacto causado para os seus demais clientes 
com a utilização do mecanismo, a Corretora assumiu o risco da ocorrência de 
preterição, com isso, o conflito de interesses foi explorado em benefício próprio, 
dado a existênci~de casos em que clientes preteridos tiveram suas ofertas não 
atendidas ou atezndidas em piores condições. 

~ 
Julio C ar Cuter 
Superin endente de Acompanhamento de Mercado 
07.08.2q17 

l 
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ANEXO 111 

Cálculo do benefício gerado pela Carteira Própria aos seus clientes 
beneficiados por preço. 

O cálculo do benefício gerado pela Corretora nos casos classificados como 
"Situação 1A" (benefício por preço) foi feito através da seguinte fórmula: 

Benefício por preço= ILI- Dfl xQxS 
Onde: 

LI= Melhor preço disponível no livro de ofertas da BM&FBOVESPA. 
DI = Preço do negócio realizado entre o Cliente XP e a Carteira Própria 
Q = Quantidade executada 
S =Tamanho do contrato (Para segmento Bovespa, S=1) 

Por exemplo, no momento que o cliente inseriu oferta de venda de 24.900 opções de 
PETRG6440 no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, o preço da melhor oferta de 
compra disponível no livro de ofertas era a R$0,20. Ao ter a ordem desviada em 
negócio direto intencional com a Carteira Própria, o Cliente XP teve negócio de 
venda executado ao preço de R$ 0,21 (melhoria de R$ 0,01). Assim, a XP gerou 
benefício ao seu cliente no valor de R$249,00, conforme demonstrado abaixo 

Benefício por preço=I0,20- 0,21lx24.900 ~ 
Beneficio por preço= R$249,00 

40 Opção de compra de ações da Petrôleo Brasileiro SA Petrobras com vencimento em Julho/2015 
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ANEXO IV 

Cálculo do prejuízo que a Carteira Própria gerou aos seus clientes que 
executaram a preço pior. 

O cálculo do prejuízo que dos clientes que tinham ordens disponíveis no livro de 
ofertas e que posteriormente realizaram negócio com preço pior foi feito através da 
seguinte fórmula: 

Prejuízo =IAD- DJixQxS 
Onde: 

AO = Preço da execução do cliente da Corretora (preterido) após a atuação da 
Carteira Própria. 
DI = Preço do negócio realizado entre o Cliente XP e a Carteira Própria 
Q = Quantidade executada 
S = Tamanho do contrato (Para segmento Bovespa, S=1) 

Por exemplo, no momento que o cliente inseriu oferta de compra de 1 contrato 
opções de WDOQ1541 no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, o preço da melhor 
oferta de venda do cliente que estava no livro de ofertas era de R$3.216,50. Ao ter a 
ordem desviada em negócio direto intencional com a Carteira Própria, o Cliente XP 
teve negócio de venda executado ao preço pior de R$ 3.214,50 (piora de R$ 2,00). 
Assim, o prejuízo para do cliente da Corretora foi de R$ 20,00. 

10.000 
Prejuízo =13.214,50- 3.216,50ix1 x l.OOO ~ 

Prejuízo= R$20,00 

A soma de todas as situações que estão nas Situações 28 resultou em prejuízo total 
de R$ 411.863,60 

41 Opção de compra de ações da Petróleo Brasileiro SA Petrobras com vencimento em Ju~2015. 
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ANEXO V 

Metodologia da distribuição do resultado financeiro apurado pela Carteira 
Própria em day trade. 

Considera-se day trade conjunto de operações de compra e de venda realizadas 
pelo investidor no mesmo dia, com o mesmo ativo. A quantidade de compra e venda 
pode ser igual, tornando a posição liquida para efeito de posição de ativos igual a 
zero ou diferente, resultando em um day trade mais uma posição comprada e/ou 
vendida de um ativo ao final do pregão. 

Na apuração do resultado da operação day frade são considerados, pela ordem, o 
primeiro negócio de compra com o primeiro de venda ou o primeiro negócio de 
venda com o primeiro de compra, sucessivamente. 

Para apuração do resultado em day frade obtido pela Carteira Própria, foram 
considerados os seguintes critérios: 

Etapa 1) Apura-se os negócios realizados pela Carteira Própria que formam um day 
frade. 

Etapa 2) Para cada negócio realizado, é apurado se houve situação de preterição. 
Inclusive em um negócio é possível identificar mais de uma situação. 

Etapa 3) O valor do day frade auferido pela Carteira Própria é distribuído para cada 
situação de clientes (com preterição ou não) de forma proporcional, conforme 
demonstrado no exemplo real da Tabela abaixo com WDOM16 no pregão de 
03.05.2016. 

PSB/MRS 
BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275 - 8° andar 
01013-001 -São Paulo. SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

79 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

PARECER DA SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO 
N° 144/2015 

N° da 
Pregão Papel 

Horário 
CN Qtd Ajuste Situações Situação neg. 

2.698.244 03.05.2016 WDOM16 11 :43:09.778 c 1 28,35 1 x Situação 2C 
2.698.245 03.05.2016 WDOM16 11 :43:10.247 c 1 28,35 1 x Situação 2C 
2.698.246 03.05.2016 WDOM16 11 :43:11 .089 v 2 -46,70 1 x Situação 2C 

Total 10,00 
Fonte: BM&FBOVESPA 

Note que aconteceram 3 situações e a distribuição do lucro de R$1 0,00 foi feito da 
seguinte forma: 

• Situação 2C: 
10~00 x 3 = R$ 10,00 
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GLOSSÁRIO 

Diretos intencionais - Denomina-se apregoação por direto intencional aquela na 
qual uma mesma Corretora se propõe a comprar e a vender um mesmo ativo para 
comitentes diversos, sendo feito apenas o registro da operação direta no sistema 
eletrônico de negociação. 

Clientes XP - São Clientes de varejo cujas ordens foram transmitidas via sessão 
DMA, as quais iriam para o livro de ofertas da BM&FBOVESPA como ofertas 
agressoras, no entanto, foram desviadas e atendidas pelo negócio direto intencional 
contra a Carteira Própria. 

Clientes da Corretora - Demais clientes da Corretora XP que estavam no melhor 
nível de preço no livro de ofertas da BM&FBOVESPA no momento da execução do 
negócio direto intencional e foram preteridos. 

Ordens - Ato pelo qual o Comitente determina a uma Sociedade Corretora que atue 
no Sistema Eletrônico de Negociação em seu nome e nas condições que especificar 

Oferta - Ato pelo qual uma Sociedade Corretora, manifesta a intenção de realizar 
um negócio de compra ou venda de Ativos, para si ou para terceiros, registrando os 
termos e condições necessários no Sistema Eletrônico de Negociação. 

Oferta agressora - oferta de venda/compra registrada com preço igual ou melhor 
que aquelas que estão no melhor nível de preço no livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA na ponta oposta, com propósito de agredir imediatamente o livro e 
realizar negócios. 

Algoritmo - Conjunto das regras e procedimentos lógicos definidos que levam à 
solução de um problema em um número finito de etapas. 

Tick Size - Conforme parâmetros estabelecidos pela BM&FBOVESPA, para cada 
ativo/contrato negociado é definido variação mínima de apregoação ("tick size"). 
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