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BSM Supervisão de Mercados 

A/C Diretor de Autorregulação 

Rua XV de Novembro, 275, 8º andar 

CEP 01013-0001- São Paulo- SP 

Processo Administrativo BSM nº 12/2016 

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. ("XP"), GUILHERME DIAS 

FERNANDES BENCHIMOL ("GUILHERME"), JULIO CÁPUA RAMOS 

DA SILVA (''JJJ.Ll.Q"), FELIPE TRINDADE ("FELIPE") e DAVI 

MIRANDA QUIXADÁ ("DAVI"), doravante designados 

DEPENDENTES, vêm, por seus advogados, · apresentar 

ADITAMENTO À DEFESA originalmente apresentada em 

08.12.2016, em conformidade com os fatos e fundamentos a seguir 

expostos. 

I- TEMPESTIVIDADE 

1. O presente Aditamento é t empestivo, uma vez que após 

pedido de prorrogação de prazo apresentado pelos DEPENDENTES 

em 22.09.2017, o Diretor de Autorregulação, por meio do 

OF/BSM/SJUR/PAD-0296/2017, fixou o dia 26.10.2017 como 

prazo final para apresentação do Aditamento à Defesa. 
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11- VOLTANDO À ESTACA ZERO. COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI? 

2. Os representantes dos DEFENDENTES não podem deixar de iniciar o presente 

Aditamento à Defesa confessando sua surpresa ao tomarem conhecimento do conteúdo do 

Aditamento ao Termo de Acusação. Ainda que aditamentos a peças acusatórias e 

recapitulação de infrações estejam legalmente previstas e não sejam práticas de todo 

incomuns, também não se pode dizer que são corriqueiras. 

3. Normalmente, expedientes dessa natureza muito têm a dizer sobre a forma como o 

órgão acusador conduziu o processo e a elaboração do termo de acusação, a ponto de se ver 

obrigado a, posteriormente, corrigir a peça acusatória. 

4. No presente caso não é diferente. As alterações implementadas ao Termo de Acusação 

Aditado -à primeira vista até relativamente singelas- dizem muito sobre a forma como a 

acusação e a área técnica desta BSM vêm conduzindo as questões relacionadas ao mecanismo 

de facilitation da DEFENDENTE XP. 

5. O que surpreendeu os DEFENDENTES, no entanto, não foi propriamente a correção 

promovida ao Termo de Acusação, mas o fato de o aditamento à peça acusatória continuar 

insistindo na tese inicial da área técnica da BSM acerca do preterimento de clientes da 

DEFENDENTE XP, fazendo apenas alguns remendos a uma das hipóteses em que esse suposto 

preterimento teria ocorrido. 

6. Ao seguir esse caminho, a área técnica da BSM optou por simplesmente descartar todo 

o progresso alcançado por meio dos entendimentos que as partes vinham mantendo desde a 

apresentação da defesa pelos DEFENDENTES em dezembro de 2016. 

7. Naquela ocasião, os DEFENDENTES informaram que a proposta apresentada pela 

DEFENDENTE XP por m eio de correspondência enviada à BSM em 12.09.2016 constituía 

proposta de Termo de Compromisso por parte de todos os acusados, conforme previsto pelo 

art. 3 6 e seguintes do Regulamento Processual da BSM. 
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:::- :::= : . ADVOGADOS 

8. Na referida correspondência, a DEFENDENTE XP havia proposto patrocinar evento 

para que o entendimento da BSM acerca do mecanismo de facilitation, utilização de carteira 

própria e realização de negócios diretos intencionais fosse melhor compreendido por todo o 

mercado, tendo a DEFENDENTE XP se colocado, ainda, inteiramente à disposição para 

desenvolver em conjunto com a BSM evento sobre controles internos e conflitos de 

interesses, da forma que a BSM entendesse mais conveniente. 

9. Após a apresentação das razões de defesa pelos DEFENDENTES, a proposta inicial de 

termo de compromisso evoluiu, muito em razão dos entendimentos frequentes que passaram 

a ser mantidos entre representantes da DEFENDENTE XP e desta BSM acerca da dinâmica de 

funcionamento do mecanismo de facilitation. 

10. Tais entendimentos tiveram por objetivo, dentre outros, encontrar um denominador 

comum quanto ao que esta BSM entendia ser o funcionamento adequado do mecanismo de 

facilitatíon e o que, do ponto de vista prático, seria viável de ser implementado pela 

DEFENDENTE XP. 

11. Em um desses encontros, representantes desta BSM se reuniram com representantes 

da DEFENDENTE XP para discutir a viabilidade da celebração de termo de compromisso sem 

que fosse necessário suspender o mecanismo de facilitation da corretora, tendo a área 

técnica, naquela ocasião, resumido em uma apresentação de PowerPoint a análise por ela 

realizada acerca da questão (doc. 1). 

12. Logo no primeiro slide da sua apresentação, a área técnica da BSM explica que a 

premissa por ela adotada para análise da viabilidade da celebração de termo de compromisso 

se baseava no fato de que "as propostas de registro do direto intencional ao preço médio do 

spread e a verificação de clientes no livro antes do direto intencional são inviáveis conforme 

manifestação da BM&FBOVESPA, por ora". "Diante disso", prossegue a área técnica," avaliamos 

a possibilidade de celebração de termo de compromisso sem a suspensão do produto". 

13. A área técnica, então, trouxe em sua apresentação um quadro com a situação das 

operações executadas por meio do mecanismo de facílitation da DEFENDENTE XP durante e 

após o período abarcado pela acusação, apontando também o percentual de ocorrência de 
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preterimento (no conceito utilizado pela BSM) em ambos os períodos. O quadro em questão 

encontra-se reproduzido abaixo: 

Período da acusação Período após acusação 
Nelóâos Clir.etos':li'riiehcionáis - '4'.417 .001 -_ 2~677.948 

.. • • • r : ~. • • • • --
Agressor com benefício 876.889 19,6% 342.809 11,9% 

Agressor I ndiferente 3.600.112 80,4% 2.335.139 88,1% 

ofe~-'dó Livro J;rêten~ - '966.112 ' -- 21,6% 95.671 3,6%1 

14. Como se vê, no período pós-acusação, houve uma redução de cerca de 90% nos casos 

de preterimento (no conceito utilizado pela BSM), tendo o percentual de ofertas 

supostamente preteridas passado de 21,6% para 3,6%. 

15. Ainda assim, a área técnica da BSM incluiu no primeiro slide de sua apresentação o 

seguinte questionamento: "há como maximizar a diligência para diminuir 3,6%, sem alterar a 

premissa de que a preterição ocorre no momento do registro no livro?'. 

16. O slide imediatamente seguinte, intitulado "Toda diligência possível já foi feita?' 

apresenta, então, uma série de medidas adicionais que poderiam ser adotadas pela 

DEFENDENTE XP de modo a assegurar que a corretora implementou tudo o que, de acordo 

com a própria área técnica da BSM, estaria ao seu alcance no sentido de "maximizar a 

diligência". 

17. Em outras palavras: de acordo com o exposto pela área técnica da BSM em sua 

apresentação, caso as medidas por ela propostas fossem implementadas pela DEFENDENTE 

XP, restaria comprovado que "toda diligência possível já foi feita" pela corretora, o que, 

consequentemente, permitiria a celebração do termo de compromisso. 

18. E foi assim que após diversas reuniões entre representantes da DEFENDENTE XP e 

desta BSM, dentre as quais uma reunião -realizada em 19.04.2017- em que representantes 

da DEFENDENTE XP apresentaram as várias medidas adotadas pela corretora para 

aprimorar ainda mais o seu mecanismo de facilitation, as partes chegaram a um modelo de 

funcionamento do facilítatíon com o qual a área técnica desta BSM parecia estar confortável. 
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I 

19. Em benefício da concisão, a DEPENDENTE XP não repetirá aqui todos os 

aprimoramentos implementados por ela ao mecanismo de facílitation, remetendo-se, para 

uma explicação mais detalhada sobre os principais aprimoramentos, à petição apresentada 

pelos DEPENDENTES em 05.05.2017. 

20. Para fins do presente Aditamento à Defesa, basta dizer que os aprimoramentos 

implementados pela DEPENDENTE XP não só abarcaram todos aqueles que a área técnica 

julgava serem necessários para comprovar a adoção da máxima diligência pela 

DEPENDENTE XP, corno incluiu algumas melhorias adicionais (doc. 2). Dentre outros, tais 

aprimoramentos incluíram: 

(i) a redução da latência total, isto é, do lapso temporal existente entre o momento 

em que a DEPENDENTE XP recebe uma ordem agressora elegível ao facílitation e o 

momento em que essa ordem chega aos sistemas da Bolsa para execução, investindo, 

para tanto, em soluções de hardware, software e gestão pós-trade; 

(ii) profundidade do livro de ofertas considerada pelo mecanismo de facilítation 

de 15 níveis, de modo que uma ordem só se torna elegível ao facílítatíon se, dentre 

outros parâmetros, sua quantidade puder ser totalmente atendida pelos primeiros 15 

níveis do livro de ofertas da Bolsa; 

(iií) rotinas adicionais de mensuração e controle, que incluem análise mensal dos 

logs de preterimento (no conceito utilizado pela área técnica da BSM), criação de uma 

métrica com percentual de preterimentos e atuação em conjunto com a equipe de 

desenvolvimento e OMS da corretora em caso de deterioração dessa métrica ao longo 

do tempo; 

(iv) controle da diferença de latência entre PUMA e OMS pela equipe de Electronic 

Trading Systems (ETS) da DEPENDENTE XP, que possui relatório diário sobre a 

latência de cada sessão de negociação mensurado a partir de diversos indicadores; 
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(v) disclosure adicional acerca da possibilidade de a carteira própria da 

DEPENDENTE XP atuar como contra parte dos seus clientes, além daquele já existente_ 

21. Importante relembrar também que desde a segunda quinzena de agosto de 2016-

antes mesmo, portanto, da instauração do presente processo- a dinâmica de funcionamento 

do mecanismo defacilítation já havia sido alterada pela DEPENDENTE XP, que passara, desde 

então, a verificar previamente o livro de ofertas da Bolsa antes de executar ordens via 

facilitation. 

22. Além dos aprimoramentos implementados ao mecanismo de facilitation da 

DEFENDENTE XP, e em que pese estarem convictos de que a dinâmica de funcionamento do 

facilitation não configura infração a qualquer norma, os DEPENDENTES, com o intuito de 

encerrar o presente processo, propuseram o pagamento, em conjunto, do valor de 

R$300.000,00, conforme proposta de Termo de Compromisso anexada à petição apresentada 

em 05.05.2017. 

23- As reuniões e entendimentos mantidos entre representantes da DEPENDENTE XP e 

desta BSM prosseguiram pelos meses seguintes. Em várias dessas reuniões, os 

representantes da DEPENDENTE XP explicaram que mesmo após os diversos 

aprimoramentos implementados ao mecanismo de facilitatíon - que incluíram, dentre 

outros, a mudança na configuração do facilítation para que o sistema não atuasse mais de 

forma "cega" -, não seria possível descartar totalmente a hipótese de que, em algumas 

situações, pudesse ocorrer o preterimento de clientes da DEPENDENTE XP (no conceito 

utilizado pela área técnica da BSM). 

24. Não obstante, em razão dos aprimoramentos implementados e das conversas 

mantidas, havia por parte da área técnica da BSM sinalização positiva quanto à adequação 

das medidas adotadas pela DEPENDENTE XP para aprimorar seu mecanismo de facilitation, 

podendo-se dizer, portanto, que, do ponto de vista prático, não haveria mais que se falar em 

prática de atividades ou atos infringentes a serem cessados pelos DEPENDENTES, já que a 

própria acusação parecia estar confortável com o modelo proposto. 
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25. E quando tudo indicava que a questão seria finalmente solucionada com a celebração 

de um termo de compromisso, os DEFENDENTES foram surpreendidos com um aditamento 

ao Termo de Acusação que revirava tudo aquilo que vinha há meses sendo sedimentado por 

meio dos entendimentos mantidos entre as partes. 

26. Foi assim que, de uma hora para outra, a acusação resolveu dar dez passos para trás 

e voltar à estaca zero. 

111- AS 7 SITUAÇÕES INCOMPREENSIVELMENTE ESCOLHIDAS PELA ÁREA TÉCNICA DA 

BSM 

27. Na Decisão de Retificação do Termo de Acusação, o Diretor de Autorregulação da BSM 

relata que "os Defendentes afirmaram que a utilização do negócio direto intencional, por meio 

do mecanismo de facilítation desenvolvido pela Corretora ('Mecanismo'), com o objetivo de 

prover liquidez aos seus clientes, não difere da utilização do negócio direto intencional 

realizada pelos demais intermediários do mercado". 

28. "Diante da referida afirmação", prossegue o Diretor de Autorregulação, "a BSM 

Supervisão de Mercados ('BSM'} analisou a utilização de negócios diretos intencionais por parte 

dos participantes dos mercados de bolsa administrados pela B3 [ ... ] 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". 

29. Após receber as respostas dos participantes do mercado a respeito da utilização de 

negócios diretos intencionais, a área técnica da BSM não só confirmou aquilo que certamente 

já era - ou ao menos deveria ser - de seu conhecimento - isto é, que diversos participantes 

realizam operações com carteira própria e se utilizam de negócios diretos intencionais -, 

como passou a afirmar que em pelo menos 7 situações, a utilização desses negócios diretos 

não configura preterição de clientes. 

30. Segundo a área técnica da BSM, a lógica por ela utilizada para chegar a essas 7 

situações é a de que quando o livro de ofertas de determinado ativo representa um substituto 

perfeito para as operações cursadas por meio de negócios diretos intencionais, a execução 
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desses negócios pelas corretoras utilizando sua carteira própria configuraria preterimento 

de clientes. Por outro lado, quando o livro não é um substituto perfeito, o preterimento de 

clientes não ocorreria. 

31. No entanto, a lógica em que se baseou a área técnica da BSM apresenta uma falha de 

premissa básica. Isso porque, parte ela do pressuposto de que a inexistência de um substituto 

perfeito para o livro de ofertas de determinado ativo seria a única hipótese em que negócios 

diretos intencionais realizados por corretoras utilizando sua carteira própria seriam 

benéficos para o mercado. 

32. A verdade, porém, é que existem outras razões pelas quais a realização de negócios 

diretos pode se revelar benéfica. 

33. Por exemplo, a realização de negócios diretos intencionais tem como uma de suas 

consequências a não interferência no livro de ofertas da Bolsa, já que as ordens de compra e 

venda se encontram diretamente sem agredir o livro e, portanto, não interferem na liquidez 

do ativo. Nessa linha, mesmo em algumas situações em que exista um substituto perfeito para 

o livro de ofertas, a realização de negócios diretos intencionais pode se mostrar benéfica para 

os participantes de mercado. 

34. Mas não é só. Ao limitar sua análise somente às operações em que as corretoras 

utilizam sua carteira própria para realizar negócios diretos intencionais, a área técnica 

desconsiderou situações que geram o mesmo efeito prático, mas que em razão dos 

parâmetros utilizados na análise não seriam consideradas irregulares. 

35. É o caso, por exemplo, da corretora que realiza negócios diretos intencionais por meio 

de fundo de investimento gerido por terceiro independente. Nesse caso, a carteira própria da 

corretora não atua diretamente na operação, não se enquadrando, portanto, nos filtros 

adotados pela área técnica da BSM. No entanto, essa situação em nada difere dos casos em 

que a corretora utiliza a própria carteira para realizar essa modalidade de negócio. 

36. A análise das 7 situações eleitas pela área técnica da BSM como aquelas em que a 

realização de negócios diretos intencionais seria lícita revela ainda que elas acomodam 
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grande parte das situações em que se encontra a maioria dos participantes do mercado -

como, por exemplo, a Situação 1, que envolve ordens para execução ao longo do dia (over the 

day), prática rotineira nas tesourarias dos principais bancos do país -, mas coincidentemente 

deixam de fora a situação específica da DEPENDENTE XP. 

37. Com toda franqueza, a impressão que se tem é que após constatar que a realização de 

negócios diretos intencionais com a utilização de carteira própria não é prática exclusiva da 

DEPENDENTE XP- sendo, ao contrário, amplamente difundida no mercado -, e verificando 

que a corretora já havia implementado todas as medidas que, segundo a própria área técnica 

da BSM, demonstrariam a diligência máxima da DEFENDENTE XP, a área técnica selecionou 

aleatoriamente 7 situações de realização de negócios diretos intencionais mais comumente 

utilizados pelos participantes do mercado e afirmou, sem qualquer embasamento normativo 

para tanto, que nessas 7 situações a realização dessa modalidade de negócios seria lícita. 

38. Mas para que as centenas de horas despendidas e as milhares de folhas gastas ao longo 

do presente processo não fossem em vão, cuidou a área técnica da BSM de deixar de fora 

dessas 7 situações a situação específica da DEFENDENTE XP, que continua a ter operações 

por ela interrnediadas por meio do mecanismo de facilitation taxadas de irregulares. 

39. Agora, pelo fato de parte das operações do presente processo não se enquadrar em 

nenhuma das 7 situações randornicarnente escolhidas pela área técnica da BSM, resta à 

DEFENDENTE XP seguir demonstrando que a utilização do mecanismo de facilítation não 

configurou qualquer tipo de irregularidade. 

IV - O QUE EFETIVAMENTE MUDOU NO TERMO DE ACUSAÇÃO? 

40. Após escolher aleatoriamente 7 situações nas quais a realização de negócios diretos 

intencionais por meio da carteira própria da corretora não configuraria irregularidade, e 

tendo em vista que urna dessas situações - a Situação 71 - se assemelhava a urna das 

1 "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 facilítation 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 nEvei 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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hipóteses que, de acordo com o Termo de Acusação Original, teria gerado preterimento de 

clientes da DEFENDENTE XP (a Situação 1B2), o Diretor de Autorregulação decidiu aditar o 

Termo de Acusação de modo a excluir as operações resultantes da atuação do mecanismo de 

facilitation na Situação 1B: 

"9. A situação nQ 7 de utilização de negócio direto intencional que não configura 

preterição de cliente nem materialização de conflito de interesse, conforme acima 
descrita [ ... J assemelha-se à 'Situação 1B' identificada e tratada na seção 2.5.2 do Termo 

de Acusação [ ... ] na qual a atuação do Mecanismo resultou em operações objeto do 
Termo de Acusação. 

10. Na situação nQ 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 B3, em vista da falta de liquidez no melhor nfvel 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, [ ... ] decidimos excluir do Termo de Acusação 
as operações resultantes da atuação do Mecanismo na 'Situação 1B: por não 

configurarem situação de preterição de clientes, nem de materialização de conflito de 
interesses pela Corretora". 

41. Mas esse lapso de razoabilidade da acusação parou por aí. No mais, o Termo de 

Acusação permanece inalterado, e continua imputando aos DEFENDENTES a realização de 

práticas não equitativas, atuação em conflito de interesses e falha na implementação de 

controles, por terem supostamente permitido que o mecanismo de facilitation da 

DEFENDENTE XP preterisse clientes da corretora. 

2 A Situação lB é composta pelas ordens desviadas beneficiadas por liquidez, isto é, os casos em que" a quantidade disponível 
no livro de ofertas da BM&FBOVESPA não seria suficiente para atender a Ordem Desviada". Nesses casos, explica a acusação, 
"a Ordem Desviada não seria atendida integralmente ao melhor preço disponível no livro da BM&FBOVESPA, no milissegundo 
do registro do negócio direto intencional". Em relação a esse subgrupo, o Termo de Acusação originalmente apresentado 
concluiu que teria havido preterição e materialização de conflito de interesses em relação aos clientes que estavam com 
ofertas registradas no livro da B3, na mesma ponta de atuação da carteira própria, no mesmo preço e no milissegundo do 
registro do negócio direto intencional, em 38.609 das 165.962 ocoiTências relativas à Situação lB, o que representava 
23,26% da atuação da DEFENDENTE XP na Situação lB. Nessas 38 mil ocorrências, a acusação havia entendido que "o XP 
atuou em conflito de interesses e preteriu clientes que estavam com ofertas registradas no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, 
quando executou negócio para a Carteira Própria em condições idênticas às condições das ofertas registradas por seus clientes 
no livro da BM&FBOVESPA". 
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42. Algumas marcas de revisão depois, encontram-se os DEPENDENTES quase no mesmo 

lugar de onde partiram, tendo que se defender da inusitada acusação de que o mecanismo de 

facilitation da DEPENDENTE XP teria causado preterimento de clientes da corretora. 

43. Diz-se "quase", porque há agora um elemento inédito, uma novidade trazida pela área 

técnica da BSM. Uma não, sete. 

44. De uma hora para outra, sem dar conhecimento prévio à DEPENDENTE XP ou a 

qualquer outro participante do mercado, a Decisão de Retificação do Termo de Acusação 

informa que, agora, a área técnica da BSM considera que em 7 situações específicas, a 

realização de negócios diretos com a utilização de carteira própria não configura 

preterimento de clientes. 

45. Como se corrigisse um mero erro de digitação, a acusação, então, apresentou uma 

versão corrigida do Termo de Acusação, adaptando-o para refletir o que, agora, a área técnica 

da BSM diz ser a forma adequada de funcionamento do facilitation. 

46. Mas para que a decisão de retificar o Termo de Acusação seja compreendida - ou 

melhor, para que se torne ainda mais incompreensível -, é preciso dar outra vez um passo 

atrás, voltando à época dos primeiros entendimentos mantidos entre representantes da BSM 

e da DEPENDENTE XP acerca do mecanismo defacilitation da corretora. 

V- A ORIGEM DAS SETE NOVIDADES E A EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETeNCIA DA ÁREA 

TÉCNICA DA BSM 

4 7. Conforme documentado nos autos do presente processo, as primeiras discussões 

entre a DEPENDENTE XP e a área técnica da BSM acerca do mecanismo de Jacilítatíon da 

corretora ocorreram por meio de ofícios trocados ainda em 2015. 

48. Já naquela época, uma das principais preocupações constantemente externadas pela 

DEPENDENTE XP era a de que o posicionamento da BSM acerca do adequado funcionamento 

do mecanismo de facilitation ficasse claro para todo o mercado, já que não havia, até aquele 

momento, qualquer manifestação ou orientação do autorregulador sobre o assunto. 
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49. Na resposta ao Ofício SAM/DAR/BSM 1387/2015 (doc. 5 do Termo de Acusação 

Original) enviada em 13.10.2015, por exemplo, a DEFENDENTE XP, após prestar os 

esclarecimentos solicitados pela BSM, ressaltou que "o tema em questão, em uma primeira 

análise, parece bastante complexo, especialmente pelo fato de não haver norma especifica 

regulamentando o procedimento defacílitation". E concluiu: 

"74. Mas, em uma análise mais profunda, verifica-se claramente o benefício da prática 
para os investidores e para o mercado como um todo. 

75. No Brasa, a XP e diversas outras casas já vêm desenvolvendo a facílitation. Espera
se que muitos outros players passem a atuar no segmento já que a facilitation é uma 
tendência mundial. 

76. Na visão da XP, neste momento de desenvolvimento da prática, é de vital importâncía 

a aproximação do mercado com o Regulador, motivo pelo qual servimo-nos do presente 

para solicitar o agendamento de reunião para tratar das melhores práticas no 
procedimento de execução e comunicação dafacilitation. 

77. Para tanto, nos colocamos à disposição de V. Sas. para agendamento de posterior 

encontro, bem como para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem 
necessários". 

50. Nos diversos encontros entre representantes da DEFENDENTE XP e da BSM que se 

seguiram à resposta acima mencionada, os representantes da corretora continuaram a 

ressaltar a importância de um posicionamento formal da BSM sobre o seu entendimento 

acerca do facilítation, de modo que todo o mercado pudesse tomar conhecimento do assunto. 

51. Passado mais de um ano desde a resposta referida acima, a DEFENDENTE XP, em 

12.09.2016, comunicou à BSM que havia, desde a segunda quinzena de agosto de 2016, 

alterado a dinâmica de funcionamento do seu mecanismo de facilitation, apesar de entender 

que a forma de funcionamento adotada até então não configurava qualquer irregularidade. 

52. Desde então, o facilitation da DEFENDENTE XP passou a verificar a eventual existência 

de ordens de clientes da corretora pendentes de execução no livro de ofertas da 83 antes de 

interpor a carteira própria da DEFENDENTE XP e executar negócio direto viafacilítation. 
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53. Tal mudança foi implementada pela DEPENDENTE XP em homenagem e respeito à 

BSM, e em razão dos entendimentos mantidos entre representantes da corretora e do 

autorregulador. No entanto, o entendimento da área técnica da BSM acerca do adequado 

funcionamento do mecanismo de faci/itation continuava desconhecido pela DEPENDENTE 

XP e pelo mercado. 

54. Não por outro motivo, a DEPENDENTE XP concluiu sua correspondência de 

12.09.2016 sugerindo, "para o encerramento da questão de forma contributiva, a possibilidade 

de patrocinar evento para que a questão apontada por essa BSM seja melhor compreendida 

pelo mercado, colocando-se inteiramente à disposição para desenvolver em conjunto com a 

BSM evento sobre Controles Internos e Conflitos de Interesse[ ... ]". 

55. Esse foi um dos últimos contatos entre a DEPENDENTE XP e a BSM acerca do 

mecanismo de facilítatíon antes da instauração do presente processo. E ainda que se 

imaginasse e se desejasse que as discussões entre a corretora e o autorregulador 

prosseguissem para que o entendimento da BSM sobre a forma adequada de funcionamento 

do facilitation ficasse clara não só para a DEPENDENTE XP mas também para todo o mercado 

- principalmente para as demais corretoras que se utilizam dessa ferramenta-, nunca se 

poderia imaginar que todas as conversas e entendimentos mantidos culminariam na 

instauração de um processo administrativo disciplinar com graves imputações de realização 

de práticas não equitativas e ausência de controles. 

56. Veio então o processo administrativo disciplinar, documentando pela primeira vez, 

ainda que não de forma pública, aquilo que parecia ser o entendimento da área técnica da 

BSM sobre o mecanismo de facilitation. A esse respeito, a acusação afirmava no Termo de 

Acusação Original- nesse ponto idêntico ao Aditado- que "no quadro normativo atual, existe 

a possibilidade de atuação do Mecanismo sem que se incorra em preterição e em conflito de 

interesses''. Para isso, prossegue a acusação, a DEPENDENTE XP deveria: 

"1) executar negócios dos clientes, cujas ordens foram desviadas, na contraparte da 
Carteira Própria a preço melhor do que o melhor preço dispon(vel no livro, em 
determinado mílíssegundo; 2) na impossibilidade de melhorar o preço, também 
executar, contra a Carteira Própria, a oferta de seu cliente que está com prioridade no 
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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". 

57. Tal entendimento, no entanto, continuava desconhecido do resto do mercado, sendo, 

até aquele momento, um "privilégio" da DEPENDENTE XP. 

58. Além de apresentar em sua defesa as razões pelas quais o entendimento da acusação 

não merecia prosperar, a DEPENDENTE XP, uma vez mais, chamou a atenção da BSM para o 

fato de que a utilização do mecanismo de facilitation não era exclusividade sua, sendo prática 

amplamente difundida no mercado de capitais brasileiro e mundial. 

59. Como também já vinha fazendo ao menos desde 2015, a DEFENDENTE XP destacou 

novamente a ausência de qualquer norma ou posicionamento formal da BSM sobre o que ela 

entendia ser a forma adequada de funcionamento do facilitatíon, bem como a importância de 

uma definição da posição do autorregulador a respeito do assunto. 

60. Como num passe de mágica, a área técnica da BSM decidiu, então, finalmente fazer 

aquilo que a DEPENDENTE XP vinha, há mais de 2 anos, sugerindo que fosse feito. É o que dá 

conta o seguinte trecho da Decisão de Retificação do Termo de Acusação: 

"Na Defesa apresentada, os Defendentes afirmaram que a utilízação do negócio direto 
intencional, por meio do mecanismo de facilitation desenvolvido pela Corretora 
{"Mecanismo''), com o objetivo de prover liquídez aos seus clientes, não difere da 
utilização do negócio direto intencional realizada pelos demais intermediários do 
mercado:[ ... ]. 

Diante da referida afirmação, a BSM Supervisão de Mercados {'BSM') analisou a 
utilização de negócios diretos intencionais por parte dos participantes dos mercados de 
bolsa administrados pela B3 ('Participantes') no período de 04.01.2016 a 30.11.2016, 
conforme detalhado nos anexos Doc. 1 e Doc. 2, 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". 

61. Foi então que, pela primeira vez desde que as discussões entre representantes da 

DEFENDENTE XP e da BSM acerca do mecanismo de facilítation começaram, a área técnica 
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da BSM apresentou 7 novas situações em que a utilização de negócio direto intencional não 

representaria situação de preterição de cliente e materialização de conflito de interesses. 

62. Nesse ponto, alguns questionamentos são inevitáveis: em nenhum momento anterior 

à instauração do presente processo administrativo disciplinar que imputa graves infrações 

aos DEPENDENTES ocorreu à área técnica da BSM analisar "a utilização de negócios diretos 

intencionais por parte dos participantes dos mercados de bolsa administrados pela B3"? Foi 

necessário que os DEFENDENTES apontassem mais uma vez o óbvio - isto é, que a 

DEFENDENTE XP não é a única corretora do mercado que utiliza a carteira própria para 

realizar negócios diretos intencionais - para que a área técnica da BSM, aí sim, passasse a 

verificar junto aos demais participantes do mercado como tal prática é realizada por eles? 

63. Importante que se diga desde logo que o atual entendimento da área técnica, que 

restringe a licitude da interposição da carteira própria em negócios diretos intencionais a 7 

situações, continua equivocado, tema de que se tratará mais à frente. 

64. Antes disso, porém, o fato é que ao restringir a licitude da realização de negócios 

diretos intencionais a 7 situações aleatoriamente escolhidas por ela, a área técnica da BSM 

extrapolou sua competência, exercendo papel normativo que nos termos da regulamentação 

da CVM e das normas estatutárias da própria B3 e da BSM compete exclusivamente à 

entidade administradora de mercados organizados - e não ao seu autorregulador. 

65. As competências atribuídas a cada uma das entidades - administrador de mercado 

organizado e autorregulador - foram debatidas ainda durante a Audiência Pública SDM nº 

06/2007, que viria a culminar com a edição da Instrução CVM nº 461/2007. No relatório da 

referida audiência pública, a CVM reportou que "a BM&F apresenta dúvidas quanto à extensão 

da expressão 'auto-regulação: que na minuta remete apenas às atividades de fiscalização e de 

aplicação de penalidades, deixando de lado as atividades de criação de normas e procedimentos 

[ .. .]". 

66. Em suas considerações ao comentário apresentado pela BM&F, a CVM explicou que 

"não vemos necessidade de se esclarecer a extensão do que se deve entender por auto

regulação". "No contexto da minuta", prossegue a Autarquia, "auto-regulação significa, 
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fundamentalmente, 'enforcement: isto ~fiscalização e supervisão (art. 36). A minuta não veda 

que os órgãos da auto-regulação, ou outros inseridos nessa estrutura, também tenham 

atribuições normativas, com os reflexos necessários em termos de orçamento e recursos 

humanos". No entanto, conclui a CVM, "não somos favoráveis[ ... ] a que a atividade normativa 

seja obrigatoriamente inserida entre suas atribuições". 

67. Refletindo a posição adotada pela CVM no âmbito da Audiência Pública SDM nº 

06/2007, a Instrução CVM nº 461/2007 não trouxe dentre as atribuições da entidade 

autorreguladora a criação de normas. Ao contrário, essa atribuição só se encontra 

expressamente prevista dentre aquelas que devem ser obrigatoriamente exercidas pela 

entidade administradora de mercado organizado. 

68. É o que se lê logo no caput do art. 15 da Instrução CVM nº 461/2007, que estabelece 

ser de competência da "entidade administradora aprovar regras de organização e 

funcionamento dos mercados por ela administrados", que devem abranger, no mínimo, dentre 

outras disposições, a "definição das operações permitidas nos mercados por ela administrados" 

(inciso IV). 

69. Já as atribuições daquilo que a Instrução CVM nº 461/2007 chamou de "Estrutura da 

Auto-Regulação" encontram-se previstas no art. 36 da referida Instrução, que estabelece que 

"o Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do Departamento de Auto-Regulação e o 

Conselho de Auto-Regulação são os órgãos da entidade administradora encarregados da 

fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mercados organizados de valores 

mobiliários que estejam sob sua responsabilidade[ ... ]". 

70. Complementado o dispositivo acima transcrito, o §2º do mesmo art. 36 determina que 

"caberá ao Departamento de Auto-Regulação, ao Diretor do Departamento de Auto-Regulação 

e ao Conselho de Auto-Regulação, conforme previsto nesta Instrução, no estatuto social e em 

seus regulamentos, monitorar, de ofício ou por comunicação do Diretor Geral ou de terceiros, o 

cumprimento das regras de funcionam ento do mercado e da entidade administradora, bem 

como impor as penalidades decorrentes da violação das normas que lhes incumba fiscaliza-f'. 

16 



-:. - :::: A::>VOGADOS 

71. No que se refere especificamente ao Departamento de Autorregulação, o art. 42 da 

Instrução CVM nº 461/2007 estabelece que tem esse departamento "a função de exercer 

primariamente, observada a competência do Conselho de Auto-Regulação (art 46), a 

fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mercados organizados de valores 

mobiliários que estejam sob sua responsabilidade e das pessoas ali autorizadas a operar''. 

72. E ao se analisar o artigo imediatamente seguinte3, que traz uma lista das atribuições 

do Departamento de Autorregulação, verifica-se que não há entre elas a atribuição de 

elaborar normas. 

73. Nota-se, portanto, que ao regular as entidades administradoras de mercados 

organizados e sua estrutura de autorregulação, a CVM, por opção expressamente declarada 

no âmbito da Audiência Pública SDM nº 06/2007, escolheu atribuir à autorregulação a função 

primária de enforcement, deixando a cargo da entidade autorreguladora definir em suas 

normas internas se além dessa função, exerceria ela também algum tipo de atribuição 

normativa. 

74. Cabe, por conseguinte, analisar se as normas estatutárias da B3 e da BSM atribuem a 

esta última algum tipo de competência para editar normas. 

75. A esse respeito, o parágrafo único do art. 3º do estatuto social da B3 estabelece que 

"no âmbito dos poderes que lhe são conferidos pela Lei nº 6.385/ 1976 e pela regulamentação 

vigente, a Companhia deverá: [ ... ] (b) [ ... ] regulamentar as negociações e dirimir questões 

operacionais envolvendo os detentores das Autorizações de Acesso aos mesmos mercados; (c) 

regulamentar as atividades dos detentores das Autorizações de Acesso nos sistemas e nos 

mercados administrados pela Companhia". 

3 Art. 43. Caberá ao Departamento de Auto-Regulação, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam conferidas: I -
fiscalizar as operações realizadas nos mercados administrados pela entidade, com intuito de detectar eventuais 
descumprimentos que possam configurar infrações às normas legais e regulamentares; 11 -fiscalizar, direta e amplamente, 
as pessoas autorizadas a operar; Ili - apontar deficiências no cumprimento das normas legais e regulamentares verificadas 
no funcionamento dos mercados administrados pela entidade, ainda que imputáveis à própria entidade administradora, 
bem como nas atividades das pessoas autorizadas a operar, acompanhando os programas e medidas adotadas para saná
las; IV- instaurar, instruir e conduzir processos administrativos disciplinares para apurar as infrações das normas que lhe 
incumbe fiscalizar; V - propor ao Conselho de Auto-Regulação a aplicação das penalidades previstas no art 49, quando 
cabível; e VI - tomar conhecimento das reclamações efetuadas quanto ao funcionamento dos mercados organizados de 
valores m obiliários administrados pela entidade, acompanhando seu andamento e as medidas decorrentes de seu 
recebimento. 
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76. Na estrutura de governança corporativa definida pela B3, compete ao seu conselho de 

administração, dentre outras atribuições, "aprovar[ ... ] as demais normas regulamentares que 

disciplinarão e definirão as operações realizadas com os valores mobiliários, títulos e contratos 

admitidos à negociação ejou registrados em quaisquer dos sistemas de negociação, registro, 

compensação e liquidação administrados pela Companhia e por suas sociedades controladas" 

(art. 30). 

77. Já à Diretoria Colegiada da B3 cabe "(g) aprovar, com base nos Regulamentos 

aprovados pelo Conselho de Administração, as normas operacionais relativas aos mercados 

administrados pela Companhia e por suas controladas [ .. .]" e "(o) propor ao Conselho de 

Administração as normas regulamentares que disciplinarão e definirão as operações realizadas 

com valores mobiliários[ ... )" (art. 37). 

78. Como se vê, as normas estatutárias estabelecidas pela B3 e sua estrutura de 

governança corporativa são claras ao definir a competência dos órgãos internos da Bolsa 

para a propositura, elaboração e aprovação de regulamentos e normas operacionais relativas 

aos mercados por ela administrados. 

79. Mas não é só. O documento intitulado "Política de Estrutura Normativa" disponível no 

si te da B34 regula de maneira ainda mais detalhada o processo de elaboração de normas pela 

Bolsa. 

80. Conforme se verifica da Política, a B3 possui uma estrutura normativa interna, 

composta pelos normativos que direcionam a interação dos administradores, funcionários e 

demais colaboradores da Bolsa (código de conduta, diretrizes de governança corporativa, 

regimentos internos, dentre outros), e uma estrutura normativa externa, composta pelos 

normativos destinados ao público externo, determinando as regras de funcionamento dos 

mercados administrados pela B3. 

4 httf,l:/r i.bmfboyespa.com.br/ fck temp/26 107/file/Pol%C3%ADtica%20de%20Estrutura%20Normativa 20160513.pdf 
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81. De acordo com o item 4.3 da Política de Estrutura Normativa, fazem parte da estrutura 

normativa externa, dentre outros, (i) os Regulamentos, que "consolídam as regras de 

funcionamento dos mercados administrados pela Companhia"; (ii) os Manuais de 

Procedimento, que "detalham as regras de funcionamento dos mercados administrados pela 

Companhia, descritas nos Regulamento"; e (iii) os Ofícios Circulares, que "divulgam 

Regulamentos e Manuais de Procedimentos, bem como comunicam delíberações acerca de 

temas espedficos ou questões pontuais, que devem ser observados por público-alvo 

determinado". 

82. O item 6 da Política de Estrutura Normativa, por sua vez, atribui aos órgãos internos 

da 83 a responsabilidade por funções específicas dentro do processo de elaboração das 

normas acima referidas. 

83. Nesse sentido, a Política estabelece ser de competência das Áreas Operacionais 

"elaborar e submeter à revisão e à aprovação, inclusive de 6rgãos reguladores quando aplicável, 

[ ... J, a Estrutura Normativa Externa", que, como já se viu, é composta, dentre outros, pelos 

regulamentos, manuais de procedimento e ofícios circulares. Já à Diretoria de Controles 

Internos, Compliance e Risco Corporativo e à Diretoria Jurídica compete revisar a Estrutura 

Normativa Externa. À Diretoria Executiva, por sua vez, cabe aprovar os manuais de 

procedimentos, ofícios circulares e demais normas. 

84. Há, portanto, uma série de regras e procedimentos estabelecidos pela 83 para que as 

normas que regem o mercado por ela administrado sejam propostas, elaboradas e aprovadas, 

não havendo dentre essas normas nada que incumba à BSM algum tipo de função ou 

competência normativa. 

85. E como se já não bastasse, o estatuto social da BSM não deixa dúvida quanto esse fato, 

bastando uma breve leitura do seu objeto social para se verificar que não há qualquer 

previsão quanto à possibilidade de edição de normas pela BSM, exceto pela possibilidade de 

o autorregulador "estabelecer as normas e os regulamentos necessários ao desempenho de suas 

funções" (grifas nossos). E é só. 
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86. Nesse ponto, dirá a área técnica da BSM que não teria ela tentado criar norma alguma, 

mas tão somente aplicado ao presente caso sua interpretação acerca das situações em que a 

realização de negócios diretos intencionais não representaria preterimento de clientes. 

87. Essa argumentação, no entanto, apresenta ao menos dois problemas: um deles - que 

será tratado no capítulo imediatamente seguinte - reside no fato de que ainda que as 7 

situações criadas pela área técnica da BSM fossem consideradas mera interpretação, não 

poderia tal interpretação ser retroativamente aplicada para punir os DEPENDENTES, já que 

se trata de interpretação inédita. Mas há, antes disso, um problema de semântica. 

88. Conforme ensina Carlos Maximiliano, "interpretar é explicar, esclarecer; dar o 

significado de vocábulo, atitude ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento 

exteriorizado; mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão; extrair. de frase, sentença ou 

norma. tudo o que na mesma se contém"5 (grifos nossos). Como se verifica da definição acima 

transcrita, a atividade interpretativa pressupõe a existência de uma frase, vocábulo, sentença 

ou norma a ser interpretada. É dizer: não há interpretação sem que haja algo a ser 

interpretado. 

89. No presente caso, é de se perguntar: qual norma teria a área técnica da BSM 

interpretado para definir aleatoriamente 7 situações em que a realização de negócios diretos 

intencionais não causa preterimento de clientes? Qual o normativo que, uma vez 

interpretado, revela em seu verdadeiro sentido o entendimento a que chegou a área técnica 

acerca dos negócios diretos intencionais? 

90. A resposta para essas perguntas é uma só: não há norma alguma da qual se extraia a 

conclusão a que chegou a área técnica da BSM. Há, pelo contrário, normas já há muito 

consolidadas de cuja interpretação se extrai exatamente o oposto daquilo que concluiu a área 

técnica da BSM. 

91. Conforme já demonstrado pelos DEPENDENTES em suas razões de defesa 

originalmente apresentadas, a prática do facílítation por meio da interposição da carteira 

própria da corretora para conferir liquidez às operações de seus clientes é perfeitamente 

s MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de janeiro: Forense, 2010. p. 7. 
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lícita e prevista pela regulamentação. Sua legitimidade foi, inclusive, reconhecida pela CVM, 

quando da reforma da Instrução CVM ng 400/2003, que passou a permitir expressamente 

em seu art. 48, inciso II, alínea "h", a "aquisição de valores mobiliários solicitada por clientes 

com o fim de prover li qui dez, bem como a alienação dos valores mobilíários assim adquiridos". 

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

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

em qualquer ilegalidade no mecanismo de facilítatíon em si. A questão, porém, vai mais além. 

93. Como também já visto na defesa originalmente apresentada pelos DEFENDENTES, a 

mecânica de execução de negócios diretos seguida pelo mecanismo de facilítation da 

DEFENDENTE XP reflete as disposições normativas da própria 83. A esse respeito, os 

DEFENDENTES demonstraram que: 

(i) apesar de a regra geral prevista no Regulamento de Operações do Segmento 

Bovespa (item 13.2.3) ser a de que em caso de concorrência de ofertas a preços iguais 

no livro, deve-se respeitar a ordem cronológica de registro para fins de prioridade na 

execução, há exceção expressa a essa regra, prevista pelo item 13.2.2, que estabelece 

que "a apregoação por oferta registrada terá prioridade no fechamento em relação aos 

negócios apregoados sob qualquer outra forma, à exceção da apregoação djreta 

intencional e por spread, que têm prioridade em relação à apregoação por oferta com 

preço idêntico" (grifos nossos)6; 

(ii) a conclusão lógica que se chega com a leitura dos dispositivos referidos acima 

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

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

executada via apregoação direta intencional; 

(iii) quando muito, o que se pode dizer é que se essa preterição existe, é a própria 

norma do Regulamento de Operações que a estabelece, já que prevê expressamente 

que as ordens apregoadas por oferta não têm prioridade sobre as ordens apregoadas 

6 "A mesma regra encontra-se prevista nos Parâmetros de Negociação estabelecidos pela 83, que estabelece que "o negócio 
direto intencional terá prioridade de fechamento mesmo quando seu preço for igual ao melhor preço da oferta registrada no 
mercado". O Regulamento de Operações do Segmento BM&F também replica os mesmos conceitos, trazendo apenas menos 
detalhes quanto à dinâmica operacional. 
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por direto intencional, mas, ao contrário, são as ordens diretas intencionais que gozam 

de prioridade sobre as ordens via apregoação por oferta em caso de coincidência de 

preços; 

(iv) em regra, as ordens executadas pela DEFENDENTE XP são, por questões de 

administração de risco, do tipo "administrada"', definida pelo Regulamento de 

Operações do Segmento Bovespa como "aquela que especifica somente a quantidade e 

as caracteristicas dos ativos a serem comprados ou vendidos, cabendo ao Intermediário, 

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

executada"; e 

(v) pela sua natureza, as ordens administradas não concorrem entre si e nem com 

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

ordens as regras sobre concorrência de ordens e prioridade na sua execução, 

conforme estabelece o item -4.3.14 do Regulamento de Operações do Segmento 

Bovespae. 

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

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

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

intencionais por meio do mecanismo de facilitatíon, já que a regra geral acerca da prioridade 

na execução de ordens é simplesmente inaplicável a essas modalidades operacionais. 

95. Portanto, quando passa a estabelecer de forma absolutamente discricionária em que 

situações a execução de negócios diretos intencionais pode ou não ser realizada pelos 

participantes dos mercados administrados pela B3, não está o órgão técnico do 

autorregulador simplesmente interpretando as normas atualmente em vigor, mas alterando 

o conjunto de regras existentes sobre o assunto. Está a área técnica exercendo função 

7 Conforme consta das Regras de Conduta e Atuação da Corretora no Relacionamento com os Clientes e com as Bolsas de 
Valores e Bolsas de Mercadorias e Futuros ("Parâmetros de Atuação XP"), disponível no site da DEPENDENTE XP. 
s "14. As Ordens caracterizadas como Administradas, Discricionárias e Monitoradas não concorrem entre si nem com as demais 
Ordens recebidas pelo Intermediário, não lhes sendo aplicável o regime definido nos termos do item anterior." 
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eminentemente normativa- de competência exclusiva da B3 -,ainda que inserida no âmbito 

de um processo administrativo disciplinar e despida das formalidades necessárias. 

96. O que faz a área técnica da BSM, em outras palavras, é travestir de mera interpretação 

o que na verdade constitui verdadeiro ato normativo. 

97. Como ato normativo que é, não pode ele, por todo o exposto acima, ser editado pela 

área técnica da BSM, sob pena de se atropelar todo o conjunto de regras que regem tanto a 

B3 quanto a própria BSM e que, importante que se diga, foram voluntariamente estabelecidas 

pelas entidades. 

98. Assim, deve-se reconhecer que ao definir as 7 situações em que negócios diretos 

intencionais não configurariam preterimento de clientes, a área técnica da BSM extrapolou 

suas competências, de modo que a tentativa da acusação de responsabilizar os 

DEPENDENTES pelo fato de parte das operações objeto do presente processo não se 

enquadrar em nenhuma dessas 7 situações não merece prosperar, devendo o presente 

processo ser preliminarmente arquivado sem julgamento do mérito. 

99. Mas ainda que superada a preliminar acima arguida - o que se admite apenas por 

amor ao debate -, as 7 situações recém-criadas pela área técnica da BSM evidenciam que há 

ainda um segundo motivo pelo qual o presente processo não merece outro destino que não 

seu arquivamento preliminar. Afinal, fica agora muito claro que a área técnica da BSM busca 

emplacar a aplicação retroativa de novo entendimento, o que, como se sabe, é expressamente 

vedado pela legislação e rechaçado pela doutrina e jurisprudência. É o que se verá a seguir. 

VI- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO 

100. Como visto acima, não existia até o presente momento - e continua não existindo -

qualquer norma editada pela B3 definindo em que situações a realização de negócios diretos 

intencionais é ou não lícita. Foi somente após a instauração do presente processo e a 

apresentação de defesa pelos DEPENDENTES que a área técnica da BSM decidiu investigar 

junto aos demais participantes do mercado como eles realizavam essa modalidade de 

negócio, tendo se dado conta que tal prática é comum entre eles. A área técnica, então, decidiu 
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inovar, e tratou ela mesma de criar norma segundo a qual, nas 7 situações por ela 

aleatoriamente escolhidas, a realização de negócios diretos intencionais não configuraria 

preterimento. 

101. Tivesse a área técnica desta BSM realizado essas mesmíssimas verificações há 2 anos 

e comunicado à B3 para que, ela sim, comunicasse ao mercado que somente nas situações 

elencadas pela Bolsa a realização de negócios diretos intencionais com utilização da carteira 

própria seria lícita, poderia a DEFENDENTE XP ter adequado seu mecanismo de facilitatíon 

ao entendimento da B3 área técnica ou, ao menos, evoluído nas discussões sobre o assunto 

para encontrar um denominador comum entre as partes. 

102. Caso mesmo após a B3 dar conhecimento a todos os participantes do mercado acerca 

do seu entendimento, a DEFENDENTE XP continuasse a utilizar o mecanismo de facílitation 

de maneira diversa, aí sim seria possível, ao menos do ponto de vista legal, instaurar um 

processo contra a corretora. 

103. No entanto, não é esse o caso. 

104. Mais do que nunca, fica agora muito claro que busca a acusação conferir efeito 

retroativo a novo entendimento. Afinal, o que a Decisão de Retificação do Termo de Acusação 

e a própria peça acusatória aditada estão a afirmar, ainda que não expressamente, é que pelo 

fato de parte das operações objeto do presente processo não se enquadrar em uma das 7 

situações definidas pela área técnica da BSM, devem os DEFENDENTES ser 

responsabilizados. 

105. É evidente, porém, que essas 7 situações recém definidas não derivam de nenhuma 

norma expressa. E ainda que se possa discutir o acerto ou erro dessa nova interpretação da 

área técnica da BSM, o fato é que não se tem notícia de qualquer manifestação prévia da BSM 

acerca da forma adequada de funcionamento do facilitation. Trata-se, portanto, de 

interpretação nova que, como se sabe, não pode ser aplicada retroativamente. 

106. Punir os DEPENDENTES com base nessa nova interpretação violaria frontalmente a 

regra básica da segurança jurídica prevista no art. 2Q da Lei 9.784/99, segundo o qual a 
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"administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência". 

107. O inciso XIII do parágrafo único do mesmo art. 2º prevê, ainda, que nos processos 

administrativos serão observados, dentre outros, os critérios de "interpretação da norma 

administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, 

vedada aplícqção retroativa de nova interpretação" (grifas nossos). 

108. Reconheça-se que o presente caso não se refere a nova interpretação de um 

dispositivo já existente, já que, como se sabe, não há qualquer norma que trate 

especificamente do facilitation. 

109. Ainda assim, é pacífico que a regra da segurança jurídica se aplica igualmente nos 

casos de aplicação de interpretação inédita a eventos passados, devendo esta BSM observa

la de modo a não punir quem confere interpretação legítima, porém contrária àquela que 

possa vir a ser posteriormente considerada como correta. 

110. Caso contrário, os participantes do mercado estariam constantemente sujeitos a 

penalizações por adotarem interpretação contrária à que a B3 ou a BSM viessem a adotar no 

furu.ro, em clara violação à regra da segurança jurídica. 

111. Como não poderia deixar de ser, esse é o entendimento pacífico tanto da doutrina 

quanto da jurisprudência, conforme demonstrado pelos DEFENDENTES em capíru.lo 

específico de sua defesa originalmente apresentada9. 

112. Assim é que, se, por um lado, a acusação acertou ao excluir do Termo de Acusação uma 

das hipóteses de preterimento supostamente causado pelo mecanismo de facilitation da 

DEFENDENTE XP, por outro, a conclusão inédita da área técnica da BSM no sentido de que 

em somente 7 situações a realização de negócios diretos com a utilização de carteira própria 

9 Veja-se, nesse sentido, o capítulo VIII da Defesa Original. 
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não configura preterição de clientes é algo que justifica nada menos que o arquivamento 

preliminar e definitivo do presente processo. 

113. Mas ainda que este Conselho de Supervisão entenda que a aplicação retroativa de 

entendimento inédito que busca emplacar a acusação não enseja o arquivamento do presente 

processo- o que se admite apenas para fins de argumentação-, os DEPENDENTES passarão 

a, uma vez mais, demonstrar que, por onde quer que se olhe, não há que se falar em 

ilegalidade do mecanismo de facilitation da DEPENDENTE XP. 

VII- A LEGALIDADE DA DINÂMICA ORIGINAL DE FUNCIONAMENTO DO FACILITATION: 

ALGUNS APONTAMENTOS ADICIONAIS 

114. Mesmo após aditar o Termo de Acusação e excluir uma das hipóteses de suposto 

preterimento, a acusação, ciente de que a demonstração do elemento doloso é essencial para 

a configuração de práticas não equitativas, e possivelmente constatando que não houve dolo 

por parte dos DEPENDENTES em preterir e prejudicar clientes da DEPENDENTE XP, insiste 

em sua construção um tanto quanto mirabolante, afirmando que os DEPENDENTES teriam 

atuado com suposto dolo eventual em preterir clientes da corretora. 

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

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

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

dos clientes que estavam registradas no livro da 83 na mesma ponta que a carteira própria 

da corretora, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto intencional, 

colocando seus clientes em situação de desigualdade. 

116. A suposta prática não equitativa e atuação em conflito de interesses decorreria do 

modus operandi do mecanismo de facilitatíon, na medida em que da forma como foi 

originalmente programado- isto é, sem considerar as ordens pendentes de execução no livro 

de ofertas da Bolsa -, o mecanismo criaria ambiente propício para a preterição de clientes: 
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"A descrição do funcionamento do Mecanismo apresentada pela XP, demonstra que a 

Corretora atua com cegueira deliberada para os Clientes XP que estão com ofertas 

registradas no livro da BM&FBOVESPA. O resultado da atuação dessa forma é que a XP 
assume o risco de haver Clientes XP no livro de ofertas da BM&FBOVESPA, na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço, no mílissegundo do registro do 

negócio direto intencional. O risco assumido pela XP se caracteriza como dolo eventual 
para fins de responsabilidade pelo uso de práticas não equitatívas e atuação em conflito 
de interesses". 

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

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

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

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

infrações à /CVM 8/79, inciso L conceituado pelo inciso li, alinea 'd~ e ao artigo 30, parágrafo 

único, da ICVM 505/2011". 

118. Antes de mais nada, deve-se relembrar que, conforme já amplamente demonstrado 

pelos DEFENDENTES em sua defesa originalmente apresentada, a acusação se utilizou de 

dados imprestáveis acerca da configuração do livro de ofertas da B3, já que levou em 

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

em que tal negócio foi executado pelo mecanismo defacílítationlo. 

119. Mas ainda que se ignore esse fato, o entendimento da acusação acerca da existência 

de preterimento em razão da atuação cega do mecanismo de facílitation também 

desconsidera outro importante detalhe: essa mecânica de execução de negócios diretos 

seguida pelo mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP reflete as disposições 

normativas da própria B3. 

120. Nesse sentido, os DEFENDENTES também demonstraram em sua Defesa Original que: 

(i) por disposição das normas da própria Bolsa, não há que se falar em 

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

to A esse respeito, veja-se o capítulo V da Defesa Original. 
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executada via apregoação direta intencional, conforma exceção expressamente 

prevista pelo 13.2.2 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa, já transcrito 

acima; 

(ii) se essa preterição existe, portanto, é a própria norma do Regulamento de 

Operações que a estabelece, já que prevê expressamente que as ordens apregoadas 

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

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

ordens via apregoação por oferta em caso de coincidência de preços; 

(iii) as ordens executadas pela DEFENDENTE XP são do tipo "administrada", que, 

como já visto acima, não concorrem entre si e nem com as demais ordens recebidas 

pela corretora, não se aplicando a tais ordens, portanto, as regras sobre concorrência 

de ordens e prioridade na sua execução; e 

(iv) a configuração do livro de ofertas da B3 para fins de execução de negócios 

diretos é, portanto, irrelevante, não havendo razão para que a corretora verifique 

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

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

normas da Bolsa, tais ofertas sequer concorrem entre si. 

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

mecanismo de fadlitation para atuar de forma cega, que no entendimento da acusação teria 

levado a corretora a realizar operações com uso de práticas não equitativas e conflito de 

interesses, é, em outras jurisdições, requisito essencial para que mecanismos dessa natureza 

sejam considerados lícitos. 

122. A esse respeito, os DEFENDENTES demonstraram em sua Defesa Original que nos 

Estados Unidos, por exemplo, a FINRA, por meio da FlNRA Rule 5320, estabelece, como regra 

geral, que as corretoras, ao receberem uma ordem de determinado cliente, não podem 

utilizar a carteira própria para negociar os mesmos valores mobiliários na mesma ponta do 

cliente sem antes executar a ordem do cliente, a menos que a área que realize operações com 

carteira própria não tenha conhecimento a respeito das ordens de outros clientes que 
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eventualmente deixam de ser atendidas em razão da interposição da carteira própria da 

corretora nessas operações (regra conhecida como "No-Knowledge Exception Rufe"). 

123. Ou seja, para negociar se utilizando de sua carteira própria, a FINRA exiee gue as 

corretoras atuem de forma ceea. E uma rápida pesquisa nos sites de corretoras norte

americanas é o suficiente para constatar que a exceção legal estabelecida pela norma da 

FINRA é amplamente utilizada pelos participantes do mercado: 

J.P. Morgan: 

"No-Knowledge Exception: Where a ftrm ímplements and utilizes an effective system of 
internai contrais, Rufe 5320 permíts the respective separate uníts to trade índependent 
of one another for purposes of the Rule. ]PMS maintains Rufe 5320 internai controls 
known as information barriers between its trading units. The information barriers are 
designed to preventone trading unitfrom having knowledge ofcustomerorders held by 
a different trading unit With these barríers in place, one trading unit may hold a 
customer arder while another trading unit, including the market making trading unit, 
executes an arder for a Firm account that would satisfy the customer order."11 

***** 

UBS: 

"No-Knowleàge Exception: UBS maintains severa/ trading units that operate 
independently from each other, with internai contrais known as information barríers 
between íts trading units. The information barriers are designed to prevent one trading 
unit from having knowledge o f a customer arder held by a different trading unit 

As a result ofthese barríers, one trading unit may hold a client order for a security while 
another trading unit executes an arder for the same security on behalf of the ftrm o r a 
different client account that would satisfy (i. e., ftll) the initial client arder. 

For example, UBS Financiai Services Inc.'s Taxable Fixed Income (TFJ) desk facilitates 
the execution of client orders as we/1 as certain principal trading activities. As a result, 
there may be instances in which the TFI desk executes taxable preferred securitíes on a 

11 Disponível em http://www.jpmor~:an.eom.br/jpmpdf/1320668591 254.pdf. 
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principal basis at príces that may díffer from those received on a client order executed 
on another market venue on an agency basís."12 

***** 

Credit Suisse: 

"Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CSSU'J maíntains internai controls known as 
information barriers between íts trading units. The informatíon barriers are designed to 
prevent one trading unitfrom having knowledge of customer orders held by a different 
trading unit With these barriers in place, one tradíng unit may hold a customer order 
while another trading unit, including the market making trading unit, executes an order 
for a Firm account that would satisy the customer order."13 

***** 

HSBC: 

"No-Know[edQe Exceptíon: HSI maintains Rule 5320 interna/ controls known as 
information barríers between its trading uníts. The information barriers are designed to 
prevent one trading unit from havíng knowledge of customer orders held by a different 
trading unit With these barriers in place, one trading unit may hold a customer order, 
while another tradíng unít, including the market making trading unit, executes an order 
for an HSI account that would satisfy the customer order."14 

***** 

Cowen&Co: 

"No Knowledge Exceptíon: Cowen maintaíns severa! business fines within íts Sales and 
Trading unit which operate independently from each other (aggregation units). These 
business /ines are separated by physical and technological barriers that prevent 
information flow between units. At any point in time while in possession o f your order, 
the Firm may be engaged in proprietary trading o r customer facilítation trading in any 
one ofits other business units. These business !ines wm not interact with or have access 
to information aboutyour order."ts 

12 Disponível em bttps://www ubs com/content/dam/static/wmamericas/bestexecution pdf. 
n Disponível em https://www.credjt-sujsse.com/us/en/inyestment-bankiog/about-investroent-bankinglfinra-rule-5320-
notice-0911.html. 
14 Disponível em http· /lwww.~bm hsbc corn/solutjons/markets/equjties. 
15 Disponível em http://www.cowen.com/wp-conteot/uploads/2017 /05/Cowen-Trading-Djsc\osures-rnay-201 7 pdf. 

/ 30 
/ 

/ ? 
/ I 



--~ ~ ADVOGADOS 

124. Mas a adoção dessa mecânica cega de atuação não é tendência apenas nos Estados 

Unidos. 

125. No Brasil, a 83, em 27.06.2016, havia comunicado ao mercado por meio do Ofício 

Circular 060/2016-DP que a partir de outubro daquele ano, "os códigos dos Participantes de 

Negociação Plenos (PNPs} que executam operações com contratos derivativos referendados em 

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

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

mercado". No referido Ofício, a 83 destacou, ainda, que a medida em questão seria 

"experimental e transitória, permanecendo em vigor por 6 (seis} meses após sua 

implementação". 

126. Antes do término do prazo de 6 meses acima referido, a 83, por meio do Ofício Circular 

019/2017-DP, divulgado em 22.03.2017, informou que prorrogaria, ainda em caráter 

experimental, por mais seis meses, o período de supressão dos códigos dos participantes de 

negociação plenos em operações com derivativos referenciados em commodities. 

127. Mais recentemente, por meio do Ofício Circular 052/2017 -DP, de 30.08.2017, a B3 

prorrogou pela segunda vez o período de supressão dos códigos dos participantes, dessa vez 

por um prazo adicional de 12 meses a contar de 02.10.2017. 

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

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

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

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

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

mais divulgadas. 

129. Diante dessa determinação da Bolsa, que já vigora desde outubro de 2016 e 

continuará a valer por um período adicional de 12 meses, até outubro de 2018, pergunta-se: 

qual é a diferença entre as corretoras que, desde outubro do último ano, eventualmente 

realizaram negócios diretos intencionais com contratos derivativos referenciados em 

commodities utilizando sua carteira própria e sem tomar conhecimento das contrapartes-
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em razão da medida adotada pela própria B3 - e a DEFENDENTE XP, que até a segunda 

quinzena de agosto de 2016 realizava negócios diretos com sua carteira própria sem verificar 

previamente o livro de ofertas da Bolsa? E se, no caso das demais corretoras, houvesse 

clientes com ofertas pendentes no livro que atenderiam às especificações do negócio? Qual 

será a postura da BSM nessa hipótese? Entenderá ela que há preterimento, mesmo não sendo 

possível que a corretora, por medida imposta pela própria B3, verifique as contrapartes de 

cada oferta? 

130. Como se vê, essa dinâmica de atuação, por meio da qual os intermediários atuam de 

forma cega, sem saber quem são as contrapartes de cada operação, é tendência que vem 

sendo adotada tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil- aqui, por iniciativa da própria B3. 

131. E ainda que agora a área técnica da BSM entenda que a forma cega de atuação do 

facilitatíon não é a mais adequada, não se pode, diante de todo o exposto, sequer cogitar 

imputar aos DEFENDENTES a prática de qualquer irregularidade. 

132. A uma, porque os DEFENDENTES não só observaram as regras sobre concorrência de 

ordens estabelecidas pela própria Bolsa - que, pela sua natureza, já deixam claro que 

negócios diretos não concorrem com os demais, pouco importando o livro de ofertas quando 

da execução desses negócios-, como mostraram-se em linha com as tendências do mercado, 

que vem suprimindo informações acerca das contrapartes das operações (isto é, vem 

adotando a dinâmica de atuação cega). 

133. A duas, porque, conforme já demonstrado pelos DEFENDENTES em sua Defesa 

Original, e ao contrário da inusitada tese que a acusação busca emplacar, os DEFENDENTES 

não assumiram conscientemente o risco de preterir clientes da DEFENDENTE XP quando 

parametrizaram o mecanismo de facilítation da corretora para atuar de forma cega. Pelo 

contrário, o mecanismo foi assim programado justamente para evitar o preterimento de 

clientes e a atuação em conflito de interesses, não havendo que se falar, por conseguinte, em 

dolo direto e nem tampouco em dolo eventual em realizar práticas não equitativas. 
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VIII - OS GANHOS FINANCEIROS QUE TANTO INCOMODARAM A ACUSAÇÃO 

134. Além da atuação cega do mecanismo defacilítation da DEFENDENTE XP, a acusação 

também parece ter se incomodado com o ganho financeiro obtido pela carteira própria da 

corretora com as operações objeto do presente processo. A esse respeito, a acusação afirma 

que no período de 02.01.2015 a 31.08.2016, "a atuação da Carteira Própria, na forma descrita 

acima, gerou ganho financeiro de R$17.111.097,98 à Carteira Própn·a, dos quais 

R$4.095.948,57 estão associados à preterição" 

135. De acordo com a área técnica da BSM, tal ganho reforçaria sua tese no sentido de que 

a DEFENDENTE XP teria atuado com cegueira deliberada e, com isso, assumido o risco de 

preterir seus clientes e atuar em conflito de interesses. Veja-se, a esse respeito, o que diz o 

Termo de Acusação Aditado -que exceto pelos números, é idêntico ao Original: 

"167. A atuação da XP, por meio do facilitation, com o propósito de melhorar as 

condições de execução das Ordens Desviadas gerou vantagem desigual 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. 

168. A XP, ao desviar as ordens que resultariam em ofertas agressoras ao livro da 
BM&FBOVESPA e executá-las contra a Carteira Própria, sem observar os Clientes XP que 
estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA na mesma ponta de 
atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no milíssegundo do registro dos negócios 
diretos intencionais, assumiu o risco de preterir tais clientes. A preterição ocorreu de 
forma recorrente em 904.683 situações, em 411 pregões". 

136. Esta, contudo, consiste em mais uma falha da acusação ao tentar provar o inexistente 

dolo eventual dos DEPENDENTES. Além de não ter demonstrado em que medida eles teriam 

atuado com dolo eventual ao fazer com que o mecanismo de facilitation atuasse sem verificar 

previamente o livro de ofertas da Bolsa, a acusação também não possui qualquer fundamento 

para afirmar que tal mecanismo teria funcionado de maneira deliberadamente cega para 

alavancar os ganhos da DEPENDENTE XP. E o motivo é simples. 

137. Conforme se verifica da tabela abaixo, nos seis meses imediatamente posteriores à 

mudança da dinâmica de atuação do mecanismo - quando já não mais atuava de forma cega 
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-,os ganhos obtidos pela carteira própria da DEFENDENTE XP com as operações executadas 

via facilitation se mantiveram em patamares muito similares àqueles obtidos quando o 

sistema ainda não realizava a checagem prévia do livro de ofertas da Bolsa: 

Ganhos obtidos com operações executadas via facílitalion 
~-:f;=i.:~ ·<:~.·-:r/: !;~/; .~ •. 1 · .. -~~-_\ .. -::;· :;<-::·(. f-:.::··: 1):'~_.-;--/'·).:. \ .. :;_· O.t', .::J<': ·,;_·, ' .. 

06.2016 R$1.595.110,66 
07.2016 R$1. 985.021,11 
08.2016 R$1.877.970,57 
09.2016 R$2.588.433,29 
10.2016 R$1.289.756,49 
11.2016 R$2.184.093,38 
12.2016 R$1.988.431,00 
01.2017 R$2.183.762,42 
02.2017 R$2.328.160,80 

138. Esse fato, por si só, é suficiente para fazer cair por terra a tese da acusação. Afinal, os 

ganhos obtidos pela DEFENDENTE XP após a mudança na dinâmica de atuação do mecanismo 

de facilitation provam que, ao contrário do que afirma a peça acusatória, o mecanismo não 

foi propositalmente desenvolvido para atuar de forma cega com o objetivo gerar ganhos 

maiores do que aqueles que seriam gerados caso checasse previamente do livro de ofertas 

da Bolsa. 

139. Mais uma vez, verifica-se que, por onde quer que se olhe, a tese da acusação não 

merece prosperar. 

IX- PERSISTINDO NO ERRO. OU: ONDE ESTÁ O DOLO? 

140. Como visto acima, a acusação busca construir a tese de que ao parametrizarem o 

mecanismo de facilitation para atuar de forma cega, os DEFENDENTES teriam assumido o 

risco (isto é, agido com dolo eventual) em preterir clientes da DEFENDENTE XP que 

poderiam estar com ordens pendentes de execução no livro de ofertas da Bolsa. 

141. Mas se o dolo- que, relembre-se, é elemento essencial para a configuração do tipo 

"práticas não equitativas" - estava na "cegueira deliberada" do mecanismo de facílitation, 

para usar a expressão da acusação, onde estaria o dolo - ainda que eventual - dos 

DEFENDENTES em preterir clientes nas operações posteriores a 15.08.2016, quando o 

mecanismo de facílitation já não mais atuava de forma cega e checava previamente o livro de 

ofertas da B3? 
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142. Ao se analisar os trechos do Termo de Acusação Aditado- nesse ponto, idêntico ao 

Termo de Acusação Original- que mencionam o suposto dolo eventual dos DEPENDENTES 

em preterir clientes da corretora, o que se constata é que, de fato, essa construção da 

acusação abarca somente as operações ocorridas à época em que o mecanismo de facilitation 

ainda estava programado para atuar de forma cega: 

"168. A XP, ao desviar as ordens que resultariam em ofertas agressoras ao livro da 

BM&FBOVESPA e executá-las contra a Carteira Própria, sem observar os Clientes XP que 
estavam com Q[ertas re.gístradas no livro da BM&FBOVESPA na mesma ponta de 

atuação da carteira própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro dos negócios 

diretos intencionais, assumiu o risco de preterir tajs clientes." (grifas nossos) 

"188. A descrição do funcionamento do Mecanismo apresentada pela XP, demonstra que 
a Corretora atua com ce.gueira deliberada para os Clientes XP que estão com ofertas 
registradas no livro da BM&FBOVESPA. O resultado da atuação dessa fonna 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 atuaçõo em conflito 
de interesses." (grifas nossos) 

"190. Nesse sentido, o dolo eventual da XP é extraído das circunstâncias em que a XP 
atua por meio da Carteira Própria na contraparte das Ordens Desviadas. A atuação da 
XP não leva em consideracão as ofertas de seus clientes na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria e ao mesmo preço do negócio intencional. apesar da probabilidade 

dessa situação ocorrer. Assim, a atuação da XP é caracterizada pelo dolo eventual de 
aceitar conscientemente o risco vrovável de haver clientes com ofertas re,gistradas no 
livro da BM&FBOVESPA que deixariam de ser atendidas." (grifas nossos) 

"211. Ao optar por parametrízar o Mecanismo para atuar sem considerar as ofertas dos 

Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVES?A. na mesma ponta de atuação da 
Carteira Própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do negócio direto 

intencional, Guílhenne, assumiu conscie,ntemente o risco de preterir tais ofertas. A 
ce.guejra deliberada adotada por Guilherme em relação ao livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA tem. por consequência. a configuração de seu dolo eventual em se 
utilizar de práticas não equitativas, mesmo depois de alertado pela BSM." (grifas 
nossos) 
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143. As passagens acima transcritas deixam muito claro que, para a acusação, é a atuação 

cega do mecanismo de facilitation que configuraria o dolo eventual dos DEFENDENTES em 

preterir clientes. A contrario sensu, a partir do momento em que o facilítation passa a não 

mais atuar de forma cega, o suposto dolo eventual consequentemente deixaria de existir. 

144. E é exatamente isso o que reflete o Termo de Acusação -tanto o original quanto o 

aditado-, que não dedica uma só linha das suas quase 100 páginas a demonstrar em que 

medida o funcionamento do mecanismo de facilítation após a mudança em sua configuração 

continuaria a caracterizar dolo eventual dos DEFENDENTES em preterir clientes e realizar 

práticas não equitativas. 

145. No único trecho do Termo de Acusação dedicado a tratar das operações executadas 

pelo mecanismo de facilítatíon após a mudança na sua configuração original- isto é, após 

15.08.2016 -,a acusação se limita a afirmar que "no período de 15.8.2016 a 31.8.2016, 5.706 

ofertas de clientes que estavam registradas no livro da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de 

atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do registro do negócio direto intencional, 

deixaram de ser atendidas em razão do desvio do fluxo de ordens" e que "dessa forma, apesar 

de alertada pela BSM a respeito da irregularidade da prática e promover alteração nos 

parâmetros de atuação, a irregularidade persiste". 

146. Mas onde estaria, nesse caso, o elemento doloso do tipo "práticas não equitativas", 

considerando que, segundo a própria acusação, era a atuação cega do mecanismo de 

facílitation o que configurava o dolo eventual dos DEFENDENTES? Como essa suposta 

irregularidade poderia persistir se, para sua configuração, é essencial que fique caracterizado 

o dolo -ainda que eventual - na conduta do agente? 

147. A acusação, como já era de se esperar, não responde a essas perguntas, nem tampouco 

demonstra em que medida a atual mecânica de funcionamento do mecanismo de facilitation 

- que inclui a verificação prévia do livro de ofertas da Bolsa -configuraria dolo eventual dos 

DEFENDENTES em preterir clientes e realizar práticas não equitativas. 

148. Especificamente com relação à imputação de infração à Instrução CVM no 8/79, 

incisos I e li, alínea "d", se verifica não só na doutrina, mas também na farta jurisprudência 
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da CVM e da própria BSM, que a realização de prática não equitativa exige para a sua 

configuração a realização de ação dolosa do acusado, sendo o elemento intencional sempre 

indispensável para a aplicação de penalidades. 

149. A esse respeito, os DEPENDENTES trouxeram em sua defesa originalmente 

apresentada16 passagens de obras de autores como José Alexandre Tavares Guerreiro, Fábio 

Medina Osório e Nelson Eizirik, bem como diversas decisões da CVM e do CRSFN, todas no 

sentido de que a aplicação de penalidades por infração à Instrução CVM nº 8/79 pressupõe a 

comprovação da conduta dolosa dos indiciados. 

150. Para não alongar ainda mais o presente Aditamento à Defesa, e considerando que a 

indispensabilidade de comprovação do dolo para responsabilização com base nos tipos 

definidos pela Instrução CVM nº 8/79 é matéria já pacificada tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência administrativa, os DEPENDENTES trazem, apenas como mais alguns 

exemplos do que se está aqui a afirmar, trechos de votos proferidos no âmbito de processos 

administrativos disciplinares instaurados por esta BSM: 

"Não restou qualquer dúvida de que tanto a CVM, como este Conselho reconheceram 
neste, e em outros julgamentos, que as figuras i/feitas previstas na Instrução CVM 08/79 
requerem a constatação do dolo. Todas as condutas ali previstas estão marcadas por 
verbos que indicam ações de vontade: cria0 manipular, realizar e usar, portanto com 
componente volitivo indiscutível. Como nenhuma ação deliberada dos requerentes foi 
identificada no sentido de causar prejuízos às entidades de previdência privada e, 
também, prova alguma se obteve da ligação deles com as empresas corretoras e com os 
beneficiários dos negócios, a absolvição, era uma decorrência inarredável. Os 
qualificativos indicados no voto que determinou o julgamento neste Conselho, tais como 
desídia e imperícia estão no campo da culpa simples, sem que possam ser alçados ao 
plano do dolo." (voto proferido pelo ex-Conselheiro JohanAlbino Ribeiro no âmbito do 
Pedido de Revisão de Recurso Voluntário nº 4321, julgado em 23.07.2008.) 

***** 

"1. Entendo. em linha com manifestações da BSM em julgamentos anteriores. que a 
ínfrjngência aos i/feitos descritos na Instrução CVM n° 8. de 1979. requer dolo. 

16 Vide capítulo 6.3. da Defesa Original. 

I 

37 

,f 
. .: .,:.7 



~ - -- ADVOGA~OS 

2. No presente caso. não há elementos suficientes para caracterizar a atuação dolosa da 
Defendente. A propósito, em sustentação oral na audiência, a área técnica da BSM 
afirmou que o principal argumento para a condenação da Deferente seria a ausência da 
fiscalização das ordens passadas por investidor. Ou seja, amparou-se a acusação em 
modalidade culposa. incompatível com o tipo penal descrito no normativo." (voto 
proferido pelo ex-Conselheiro Relator Carlos Eduardo da Silva Monteiro no âmbito do 
PAD BSM nº 14/2012, julgado em 21.05.2015. Grifas nossos.) 

***** 

"33. Começando pelas imputações à Prosper de infringências - sempre graves - às 
disposições da Instrução CVM no 8j79, é bom relembrar que tal normativo requer e exige 

a configuração de intenção. de dolo. por parte do jn(rator. Praticamente a mens rea 
exigida para a tipificação dos crimes no direito anglo-saxão. 

34. Às vezes expressamente, como na espécie "criação de condições artificiais de 
demanda, oferta ou compra de valores mobiliários': objeto dos itens I e n alfnea "a" do 
normativo, acusação feita à Prosperem razão dos achados do parecer GAM n° 111/11. 

35. Em outras espécies a exigência de dolo para os efeitos 'da 8' se entrevê de maneira 
claramente subentendida. como nos casos de 'uso de práticas não equitativas'. prevista 
na alínea 'd' daqueles dispositivos da Instrução e assacada contra a Corretora pelos 
pareceres GAM n°s 95/09 e 6/10; e também na hipótese de 'manipulação de preço: 
definida pela alínea 'b' dos mesmos itens e atribuída à Prospera partir do parecer GAM 
n°46/11. 

36. Ora. não vejo nenhum dolo. nem mesmo dolo eventual. no comportamento da 
Corretora. em qualquer das acusações. A meu ver não houve tal. Não lhe cabem. não se 
lhe ajustam. portanto. as acusações feitas com base na Instrução CVM n° 8./79." (voto 
proferido pelo Conselheiro Luiz de Figueiredo Forbes no âmbito do PAD BSM nº 

64/2012, julgado em 21.05.2015. Grifas nossos.) 

151. No presente caso, não há grandes dificuldades em se verificar que a acusação em 

momento algum sequer menciona - e muito menos comprova - a existência de dolo (seja 

direto ou eventual) dos DEFENDENTES no que se refere ao funcionamento do mecanismo de 

facilitation após 15.08.2016, quando a configuração do mecanismo foi alterada para passar a 

verificar previamente o livro de ofertas da Bolsa. 

. ~· ) 
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152. E em não tendo a acusação comprovado o dolo dos DEFENDENTES em realizar 

práticas não equitativas também após 15.08.2016, não há que se falar em responsabilização 

dos DEFENDENTES por infração aos incisos I e 11, alínea "d", da Instrução CVM no 8/79. 

153. Considerando, porém, que quando menos se espera, a área técnica da BSM surge com 

novas teses e teorias acerca da interposição da carteira própria na realização de negócios 

diretos intencionais, definindo de forma arbitrária e sem qualquer publicidade aquilo que 

entende ser a forma correta de atuação dos participantes de mercado nesses negócios, é 

inevitável encerrar o presente Aditamento à Defesa com algumas perguntas: para onde 

vamos a partir daqui? Continuará a área técnica da BSM a se colocar como um entrave à 

inovação, taxando de irregular práticas que nos principais mercados desenvolvidos do 

mundo são corriqueiras? 

154. A esse respeito, a passagem de um artigo do professor da Universidade de 

Georgetwon, Chris Brummer, incluído pelos DEFENDENTES logo no preâmbulo da defesa 

apresentada em 08.12.2016, adquiriu tons quase proféticos, em uma espécie de prenúncio 

do que estava por vir. 

X- UM PRENÚNCIO DO QUE ESTAVA POR VIR. E PARA ONDE VAMOS A PARTIR 

DAQUI? 

155. Ao apresentar suas razões de defesa em dezembro do último ano, os DEFENDENTES 

incluíram, logo no preâmbulo, trecho de um artigo do professor Chris Brummer, intitulado 

"Dísruptive Technology and Securitíes Regulation". Em seu artigo, Brummer alertava que "in a 

world where trades are executed in milliseconds, regulatory ruminations that drag on for 

months,just to be quickly made irrelevantor outdated once implemented, seemjlat-footed". 

156. Ainda segundo Brummer, "where ínformation is sparse - gíven the unpredictability 

about law, markets, and theír interaction wíth one another - jlexibilíty seems warranted and 

needed in twenty-first-century market regulation". 

157. As palavras do professor da Universidade de Georgetown logo nas primeiras linhas da 

defesa não foram ali incluídas sem propósito. Para a DEFENDENTE XP, tão importante quanto 
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demonstrar a legalidade do mecanismo de facilitation era ressaltar o relevante papel que o 

autorregulador possui nesse processo de evolução e inovação e os cuidados que deve tomar 

ao aplicar normas e conceitos tradicionais de mercado a essas novas tecnologias, 

principalmente para não se colocar como um obstáculo à inovação e ao aprimoramento de 

ferramentas e sistemas para o mercado de capitais 

158. Não por outro motivo, esse tema foi objeto de um capítulo específico da defesa 

originalmente apresentada pelos DEPENDENTES em 08.12.201617. 

159. Ali, os DEPENDENTES trouxeram manifestações da lnternational Organization of 

Securities Commissions (".ill..S.C.Q"), do Chartered Financiai Analysts lnstitute ("CPA"), da 

Comissão de Valores Mobiliários ("CYM''), bem como passagens de artigos e livros de 

diversos autores - dentre eles, o Superintendente Jurídico desta casa, Luiz Felipe Amaral 

Calabró -, todas indicando e sugerindo abordagens que a regulação e a autorregulação 

podem adotar face às constantes inovações no mercado de capitais. 

160. Em todas essas passagens, fica muito claro que a flexibilidade da regulação diante da 

inovação deve ser a regra, não a exceção. O próprio professor Brummer, em outras passagens 

do artigo citado pelos DEPENDENTES em sua defesa originalmente apresentada, ressalta a 

importância da abordagem flexível de que deve se revestir a regulação: 

"Creatíng a suitable theoretícal framework for addressíng disruptíve ínnovatíon thus 
requires optícs jlexíble enough to accommodate and examine diverse and dynamic 
market ecosystems against expanding sets of policy goals and regulatory mandates. 
This, ín turn, requires eschewing traditíonal assumptíons about how regulatory policy ís 
operationalized and forces commentators to evaluate concretely the functíonal 
implicatíons of disruptíon on the market"19 

161. A flexibilidade do regulador e - em proporção ainda maior, do autorregulador, em 

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

11 Veja-se a esse respeito o Capítulo IV da defesa. 
18 BRUMMER, Chris. Disruptive Technology and Securities Regulation. 84 Fordham L Rev. 977, 2015. p. 981. Disponível em 
htqJ: //ir.lawnet.fordham.edu /cgi/viewcontent.qü?artjcle- Sl SB&context'='flr. 
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em algumas situações, "old categories do not (always) fit the new market ecosystem", explica 

Brummer. Segundo o autor, até mesmo conceitos básicos como a própria definição de "bolsa 

de valores", "público" e "privado" podem mudar ao longo do tempo: 

"Plus. there js not onlv a mu/tiplícity o[ regulators. but also a mvriad Q,f outdated 
conce,ptual and jurisdictional too/s relied on by them [ ... ]. Take the simple exercise of 
defining (and regulating) 'exchanges': defining exchanges as venues thatprovídeformal 
Jisting servíces, o r even trading environments for major companies, is íncreasing/y under 
strain where secondary trading is hosted by ECNs and where listing ( especially in priva te 
placements) is increasingly becoming a less formal means o f advertising an investment 
opportunity. Even basic concepts of'private' and 'public' offerings become more difficult 
to disentangle to the extent to which more money is raised in private offerings than in 
traditional!P0s."19 

162. Nessa linha, Brummer ressalta que "enforcement becomes harder when old concepts 

themselves go under partia! revision due to changes in market in.frastructure". Para ilustrar sua 

afirmação, o professor de Georgetwon utiliza como exemplo a aplicação do conceito de .front 

running diante de operações em alta velocidade (as high-frequency tradings)- exemplo que, 

diga-se de passagem, em muitos aspectos se assemelha ao presente caso: 

"Take the issue o f front running, for example. As we saw above, in the 1930s, there was 

a concern related to the ability of specialists to extract rents (through higher bid-ask 
spreads) given their ability to see orders coming down the pike. Today, it is commonly 
associated with high-speed market makers, who weave in between markets. But are the 
two the same? In OTC markets, HFT traders may or may not be market makers and, in 
any case, do not h ave access to a formallímit book like specialists a halfcentury ago. 
lnstead, the market ecosystem has changed. They may pay for direct feeds .from 
exchanges o r other venues, which give them time advantages. But advantages in time, in 
and of themselves, could also be analogous to jloor traders and brokers who jirst had 
access to the telegraph in the 1800s, phone banks in the mid-twentieth century, and /ater 
the fax machine. With faster communications, brokers and dealers with access to 
technology could leverage their ínformatíon before others-and securities regulations 
did not necessarily prohibit traders from trading on theír informatíonal advantages."20 

(grifos nossos) 

1q Id. p. 1036. 
20 ld. p. 1041. 
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163. E para não ficar apenas nas lições de Brummer, · também as constatações do 

professor da SMU Dedman School of Law, Nathan Cortez, que destaca que "a persístent 

challenge for regulators is confronting new technologies or business practices that do not 

square well with existing regulatory frameworks". Segundo Cortez: 

"These innovations can depart in important ways from o/der incumbents. For example, 
the innovation might present unanticipated benejits and risks. Jt might disturb carefully 
crafted equilibria between regulators, industry, and consumers. The innovation míght 
puncture prevailing regu/atoryorthodoxies,Jorcíng regulators to reorienttheir postures 
o r even rethink their underlying statutory authority."21 

164. Assim como Brummer, Cortez alerta que os reguladores devem estar preparados para 

as inovações que surgem a todo momento, sempre refletindo sobre a melhor forma de se 

portar diante de tais inovações e de não representar um entrave ao processo natural de 

desenvolvimento de novos recursos e ferramentas: 

"Jf agencies are concerned about imposing regulation that is miscalibrated or 
premature, then they can reduce the cost of errors by using timing rules, altemative 
enforcementmechanisms, and othervariations that might 'soften' traditional regulation 
without undermining ít long-term. In essence, regulators can experiment with binding 
approaches that can be more Jinely calibrated to the novel technology or business 
practice. The public interest demands that agencies maintain their fortitude ín the face 
o f regulatory disruption."ZZ 

165. Como já visto nas citações constantes da defesa originalmente apresentada, as lições 

de Brummer e Cortez ecoam também entre autoridades como a IOSCO e a própria CVM, que 

reconhecem a importância de regulação e inovação caminharem no mesmo sentido. Ainda 

entre as autoridades, vale trazer passagem de um artigo da diretora da Securities and 

Exchange Commissíon ("SEC"), Kara M. Stein, para quem a revolução digital tem o potencial 

de resultar em grandes inovações no sistema financeiro. 

166. Segundo Stein, essa revolução digital "is also disrupting ou r regulatory paradígm". Por 

isso, prossegue a diretora da SEC, "ou r regulatozy architecture needs to evolve and stqy out on 

the ec/ge of these developments. We need to be constantly reassessing and redefining our 

21 CORTEZ, Nathan, Regulatíng Dísruptíve Innovatíon, 29 Berkeley Tech. L.J. (2014). p. 175. Disponível em 
htnJ: / / s cho]arshjp.law berkeley.edu/btlj / yol290ssl /5. 
22 Id. p. 179. 
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regulatory perimeter as new financiai products andfinancíal structures emerge and evolve. Ou r 

re.gulatozy approach ne.eds to be flexible. and nimble to adapt to thjs new and constantly 

changing digital wodd."23 (grifos nossos) 

167. Por um breve instante, a área técnica da BSM chegou a dar sinais de que adotaria a 

postura recomendada pela doutrina e autoridades mundiais e, após entendimentos com a 

DEFENDENTE XP e ofícios trocados com os demais participantes do mercado, se deu conta 

de que algumas das operações que inicialmente haviam sido reputadas pela acusação como 

irregulares eram, na verdade, legítimas e perfeitamente lícitas. 

168. Diante dessa constatação, a área técnica da BSM se viu obrigada a revisitar o Termo 

de Acusação, já que uma das hipóteses de utilização do mecanismo de facilitation agora por 

ela considerada lícita se adequava perfeitamente a uma parcela das operações objeto do 

presente processo. 

169. Mas a flexibilidade do autorregulador logo deu lugar à velha rigidez, tendo a área 

técnica da BSM, mesmo após reconsiderar sua posição original em relação a uma das 

hipóteses de utilização do facilitation, mantido o entendimento de que, para outras hipóteses 

elencadas no Termo de Acusação Aditado, a única forma lícita de funcionamento do referido 

mecanismo seria garantindo que no exato milissegundo em que negócios diretos executados 

por meio do facilitation chegam aos sistemas da Bolsa, não haverá nenhum cliente da 

DEFENDENTE XP com ordens pendentes de execução no livro de ofertas da 8 3 que 

atenderiam às especificações da ordem executada contra a carteira própria da DEFENDENTE 

XP. 

170. A esse respeito, demonstrou-se que a prosperar a tese da acusação, estar-se-ia 

dizendo, em outras palavras, que para não incorrer em práticas abusivas, a DEFENDENTE XP 

deveria passar a prever o futuro, já que precisaria adivinhar qual seria a configuração do livro 

23 STEIN, Kara M. Keeping Pace wíth Digital Disruptíon in our Secu.ritíes Marketplace. Harvard Law School Forum on 
Corporate Govemance and Financiai Regulation. Disponível em https://corogov.law.harvard.edu /2015/03/06/keepjng
pace-with-digital-disruptjon-in-our-securities-mad<etplace/. 
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de ofertas da BM&PBovespa não no momento em que o facilitation atua, mas no momento 

em que o negócio direto chega aos sistemas da Bolsa. 

171. Apesar de passar longe do razoável, esse parece ser mesmo o entendimento da 

acusação, que em determinada passagem do Termo de Acusação chega a afirmar que "no 

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

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

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

desviadas, na contra parte da Carteira Própria a preço melhor do que o melhor preço disponível 

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

172. Esse "determinado milissegundo" a que se refere a acusação seria o milissegundo em 

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

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

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

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

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

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

não equitativas e conflito de interesses. 

173. Pelos motivos já expostos na defesa originalmente apresentada, esse entendimento 

da área técnica da BSM simplesmente inviabiliza o funcionamento do facilitation, já que exige 

da DEPENDENTE XP nada menos que adivinhar qual será a configuração do livro de ofertas 

da Bolsa alguns milissegundos no futuro. 

174. Após a acusação derramar um balde de água fria sobre os DEPENDENTES e 

simplesmente descartar todos os entendimentos que vinham contribuindo para o 

aprimoramento do mecanismo de facílitation da DEPENDENTE XP, a impressão que se tem, 

com toda franqueza, é que, para a área técnica da BSM, inovação e evolução das ferramentas 

do mercado de capitais é algo que simplesmente não interessa. 

175. Afinal, a evolução das discussões mantidas entre a DEPENDENTE XP e esta BSM acerca 

do mecanismo de facilitation da corretora se encarregou de mostrar que, no frigir dos ovos, 
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está-se diante de um cabo de guerra que coloca, de um lado, um participante do mercado 

disposto a investir em tecnologias para criar e aprimorar uma ferramenta que 

comprovadamente já vinha (e tem o potencial de continuar) trazendo uma série de benefícios 

aos seus clientes - e, por que não dizer, ao mercado como um todo - e, do outro lado, o 

autorregulador, que, incompreensivelmente, passou a adotar postura rígida e míope em 

relação ao assunto e a fincar o pé em conceitos tradicionais cuja aplicação face às novas 

dinâmicas de mercado deve ser cercada de cuidados. 

176. Tivessem os DEPENDENTES a capacidade de prever o futuro- como quer a acusação 

-, poderiam eles desde logo responder à pergunta que dá título ao presente capítulo. No 

entanto, por não serem dotados desse dom, os DEPENDENTES encerram o aditamento à sua 

defesa confiantes de que, ao final do presente processo, este Conselho de Supervisão chegará 

à única conclusão possível: o mecanismo de facílitation da DEPENDENTE XP era e continua 

sendo perfeitamente lícito. 

XI - CONCLUSÃO 

177. Em mais uma página dessa já longa e desgastante discussão acerca do mecanismo de 

facilitation da DEPENDENTE XP, o Aditamento ao Termo de Acusação veio apenas para 

confirmar que nem mesmo a área técnica da BSM sabe ao certo em que hipóteses a 

interposição da carteira própria da corretora para realização de negócios diretos 

intencionais é ou não lícita. 

178. As discussões entre representantes da BSM e da DEPENDENTE XP a esse respeito 

caminhavam de forma produtiva até bem pouco tempo atrás, tendo a própria área técnica da 

BSM reconhecido uma diminuição significativa no número de ofertas preteridas (no conceito 

utilizado pela BSM), que caiu de 21,6% para 3,6%. 

179. Além de reduzir significativamente o índice de preterimento (no conceito utilizado 

pela BSM), a DEPENDENTE XP também implementou todas as medidas que, no entendimento 

da própria área técnica da BSM, seriam as medidas necessárias para que restasse 

comprovado que a corretora adotou a diligência máxima no que se refere ao funcionamento 

do mecanismo de facilitation. 
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180. Inexplicavelmente, porém, as discussões entre representantes da BSM e da 

DEPENDENTE XP foram abruptamente interrompidas e trocadas por um aditamento ao 

Termo de Acusação que simplesmente descarta todo o progresso alcançado pelas partes com 

os entendimentos mantidos até então. 

181. Apresentando 7 hipóteses inéditas em que a realização de negócios diretos com a 

interposição da carteira própria da corretora seriam lícitas, a área técnica da BSM cuidou de 

incluir dentre essas hipóteses algumas das situações mais comumente enfrentadas pelos 

participantes do mercado, mas não sem antes se assegurar de que o caso específico da 

DEPENDENTE XP não se enquadraria em quase nenhuma delas. 

182. Tendo em vista, porém, que uma das hipóteses de atuação do mecanismo de 

facilitation da DEPENDENTE XP se enquadrava em uma das 7 situações aleatoriamente 

escolhidas pela área técnica da BSM, o Diretor de Autorregulação, por meio do Aditamento 

ao Termo de Acusação, decidiu excluir do Termo de Acusação Original parte das operações 

que, inicialmente, haviam sido reputadas como ilícitas, mas que, agora, verificou-se serem 

legítimas e perfeitamente legais. 

183. Ao inquinar como ilícitas todas as operações objeto do presente processo que não se 

enquadram em nenhuma dessas 7 situações, a área técnica da BSM criou, por vias 

transversas, um novo diploma normativo destinado a estabelecer em que situações um 

negócio direto intencional pode ou não ser realizado, atropelando o conjunto de normas já 

existentes sobre o assunto, que são claras ao estabelecer que negócios diretos e ordens do 

tipo administrada não estão sujeitos à regra geral de prioridade na execução de ordens e, 

portanto, não tem o condão de causar preterimento de clientes. 

184. Ao assim agir, a área técnica da BSM extrapolou suas competências estatutariamente 

definidas, já que passou a estabelecer em que hipóteses negócios diretos intencionais podem 

ou não ser realizados nos mercados administrados pela 83, competência essa que, como se 

viu, é exclusiva da Bolsa, única entidade que tem o poder de estabelecer regras a respeito do 

assunto. Por esse motivo, deve o presente processo ser preliminarmente arquivado sem 

julgamento do mérito. 
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185. Mas não é só. Como também já visto, essas 7 hipóteses não constam de nenhuma 

norma, ofício, comunicado ou qualquer outro tipo de manifestação da 83. São 7 novas 

hipóteses, fruto de nova interpretação da área técnica acerca daquilo que entende serem as 

hipóteses lícitas de realização de negócios diretos com interposição da carteira própria da 

corretora. 

186. Como nova interpretação que é, não pode ela ser aplicada retroativamente para punir 

os DEPENDENTES, motivo pelo qual o presente processo deve ser preliminarmente 

arquivado sem julgamento de mérito. 

187. Mas ainda que este Conselho de Supervisão decida por não acolher essa insuperável 

preliminar - o que se admite apenas para fins de argumentação -, o presente Aditamento à 

Defesa se encarregou de demonstrar mais uma vez que, seja na sua configuração original 

(atuando de forma cega), seja na sua dinâmica atual de atuação (checando previamente o 

livro de ofertas da 83 em busca de eventuais ordens de clientes da DEPENDENTE XP que 

atenderiam às especificações das ordens executadas via facilitatíon), o mecanismo de 

facilitatíon da DEPENDENTE XP é perfeitamente lícito. 

188. Viu-se uma vez mais que a forma cega por meio da qual o mecanismo atuava decorria 

das disposições normativas da própria 83, que estabelece em seu Regulamento de Operações 

dos Segmentos BM&P e Bovespa que os negócios diretos não concorrem com os demais, o 

que torna a configuração do livro de ofertas da Bolsa em determinado milissegundo 

irrelevante para fins de funcionamento do mecanismo de facílitation. 

189. A adoção da tela cega em operações diretas envolvendo a carteira própria da 

corretora, aliás, que para a acusação teria levado os DEPENDENTES a realizar operações com 

uso de práticas não equitativas e conflito de interesses, é, em outras jurisdições, requisito 

essencial para que mecanismos dessa natureza sejam considerados lícitos, sendo prática 

amplamente difundida entre os participantes do mercado norte-americano. 

190. Nesse sentido, viu-se que a FINRA, por meio da PINRA Rule 5320, estabeleceu que, 

como regra geral, as corretoras estão proibidas de utilizar a carteira própria para realizar 

negócios na mesma ponta de atuação de seus clientes. A exceção para essa regra, conhecida 
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como "no-knowledge exception", estabelece que nos casos em que a corretora adote 

procedimentos que impeçam que o departamento operando com a carteira própria tome 

conhecimento acerca das operações dos demais clientes (isto é, desde que atue de forma 

cega), a corretora poderá realizar negócios com sua própria carteira na mesma ponta de 

atuação de seus clientes. 

191. No Brasil, essa mecânica cega de atuação é adotada desde outubro de 2016 para o 

mercado de commodities por meio de normativos editados pela própria B3. Como visto, por 

meio do Ofício Circular 060/2016-DP, estabeleceu-se que a partir de 03.10.2016, os códigos 

dos participantes que negociam contratos de derivativos referenciados em commodities não 

são mais disponibilizados, não sendo mais possível identificar a contraparte nesses negócios. 

Em duas oportunidades, a B3, por meio de Ofícios Circulares, prorrogou a vigência dessa 

prática, que continuará a valer pelo menos até outubro de 2018. 

192. Essa dinâmica de atuação, por meio da qual os intermediários atuam de forma cega, 

sem saber quem são as contrapartes de cada operação, é, portanto, tendência que vem sendo 

adotada tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil- aqui, por iniciativa da própria B3. 

193. Longe de caracterizar dolo eventual dos DEFENDENTES em preterir clientes, a 

parametrização do mecanismo de facilitation para atuar de forma cega teve o objetivo oposto, 

isto é, garantir que os clientes da DEFENDENTE XP não seriam preteridos. 

194. Inclusive, viu-se a esse respeito que os ganhos obtidos pela carteira própria da 

DEFENDENTE XP com as operações executadas pelo mecanismo de facilitatíon nos três 

primeiros meses após a mudança na dinâmica de atuação do mecanismo se mantiveram em 

patamares muito similares àqueles obtidos antes da mudança, o que demonstra que a 

parametrização do mecanismo de facilitation para atuar de forma cega não teve por objetivo 

maximizar o retorno da DEFENDENTE XP em detrimento de seus clientes. 

195. E como se já não bastasse não ter sido capaz de demonstrar o dolo - que, relembre

se, é elemento essencial do tipo "práticas não equitativas" -dos DEFENDENTES em preterir 

clientes da DEFENDENTE XP no período anterior a 15.08.2016 - quando o mecanismo de 
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facilitatíon da corretora ainda atuava de forma cega -, a acusação tampouco se esforça para 

demonstrar o dolo dos DEFENDENTES em relação às operações posteriores a 15.08.2016. 

196. Afinal, não há uma só linha do Termo de Acusação - Original e Aditado- dedicada a 

demonstrar em que medida teriam os DEFENDENTES atuado com dolo em preterir clientes 

da DEFENDENTE XP quando o mecanismo de facilitatíon da corretora já não mais atuava de 

forma cega. 

197. Ora, se, segundo a acusação, era a dita "cegueira deliberada" dos DEPENDENTES o que 

caracterizava o dolo eventual em preterir clientes, em que medida a atuação dos 

DEFENDENTES após cessada a "cegueira deliberada" caracterizaria dolo eventual para fins 

de configuração das práticas não equitativas? Como se viu, essa pergunta não é respondida 

pela acusação, que falha naquilo que deveria ser o básico de uma peça acusatória: demonstrar 

os elementos mínimos para caracterização das infrações que busca imputar. 

198. A medida em que o presente processo caminha, menos se compreende a postura que 

a área técnica da BSM escolheu adotar. Remando na contramão das virtudes que fazem da 

autorregulação um mecanismo eficiente de regulação do mercado, a área técnica afasta o 

autorregulador do autorregulado, adotando postura inflexível diante de mecanismos e 

tecnologias inovadoras que ainda estão em desenvolvimento e constante aperfeiçoamento. 

199. Não obstante, os DEFENDENTES estão certos de que este Conselho de Supervisão os 

absolverá de todas as infrações a eles imputadas, sinalizando ao mercado que, apesar de 

alguns buracos encontrados ao longo do caminho, autorregulação e inovação ainda 

caminham juntas. 

XII -TERMO DE COMPROMISSO 

200. Por fim, em resposta ao OF/BSM/SJUR/PAD-277 /2017, os DEFENDENTES, convictos 

de que o mecanismo de facilitation e a sua utilização não envolvem a prática de quaisquer 

irregularidades, informam que a proposta de celebração de termo de compromisso por eles 

apresentada em 05.05.2017 está mantida, mas com uma alteração. 
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201. Tendo em vista que, a partir do momento em que deixou de atuar de maneira cega, o 

mecanismo passou a ser formulado e pensado pelas DEFENDENTES em conjunto com a área 

técnica desta BSM, a proposta passa agora a abranger apenas as operações objeto do presente 

processo que foram realizadas entre 02.01.2015 e 15.08.2016, não estando por ela 

abarcadas, portanto, as operações realizadas após a segunda quinzena de agosto de 2016, 

executadas já sob a vigência da nova dinâmica de funcionamento do mecanismo de 

facilitatíon da DEFENDENTE XP. 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2017. , 
/ 

OAB/RJ nº 189.438 
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Situação atual BSM =.?r/ 
·-

8M&F80VESPA 
SUPERVlSAo DE MERCADOS 

1. As propostas de registro do direto intencional ao preço médio do spread e a 
verificação de clientes no livro antes do direto intencional são inviáveis conforme 
manifestação da BM&FBOVESPA, por ora; 

2. Diante disso, avaliamos a possibilidade de celebração de termo de compromisso sem 
a suspensão do produto, cujos elementos apresentaremos a seguir 

"" 
Latência 1 I 

OMS PUMA 

Latência 2 
ecisão I i Resulta D do (preterição) 

Latência Total = Latência 1 + Latência 2 

Período da acusação Período após acusação 

:!~~;~~~i~~;~~~r:~~t)~i!~~~~·~,çi19:~~t$r~;_; *-:~;j~1~t1~~gj~p~~: :~n~~.:--~i~rrn'><: - ~.:· · .:' : __ .:: -. '_J~~;~':!i.::~~~:'"' : '/~ ~~ -.·. ?/·· .. · ·.·. _·. · 

Agressor com benefício 876.889 19,6% 342.809 11,9% 

Agressor Indiferente 3.600.112 80,4% 2.335.139 88,1% 

;b;*é·ift~~:~~ª~~.J.i~f,~~;~~~'J~·fj_ª·~~,,.:· <~-1~ ':P:D~~:i$~~:~it2~~~-.:t}::·\?-ri ·;::~~i\s% . ?··' .• : ;:/9,5:~67.1 · ... . . < . :: ·~,6% 

Há como maximizar a diligência para diminuir 3,6%, sem alterar a premissa de g_y_e__a 
~_ão_o.c.orre no_'!!_ome_!l!~. d<?_ r~_g_~~.!~~--I:J..<>..JJ.Yr.Q.? 
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BM&FBOVESPA 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

.r Latência 1 I 

OMS PUMA 

Latência 2 
ecisão I _!Resulta D do (preterição} 

Latência Total = Latência 1 + Latência 2 

1. Reduzir a latência total ~ reduzir a possibilidade de ofertas prioritárias de clientes após 
tomada da decisão. Qual a possibilidade? 

2. Ler todo o primeiro nível de preço e não apenas as -10 primeiras ofertas. Qual a 
possibilidade? 

3. Criar rotina para mensurar e controlar um limite máximo de oc:orrências (preterição) em 
relação ao total de diretos intencionais do produto. Qual a possibilidade? 

4. Controlar a latência otimizada para garantir a menor diferença possível entre PUMA e 
OMS. Qual a possibilidade? 

S. Desviar ofertas de clientes que autorizaram expressamente a participação no. 
mecanismo; 

6. Publkar os resultados de sua atuação no produto, em relação ao agressor: 

a) Percentual de melhora 

b) Percentual de indiferença 
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Report sobre o Facilitation para BSM 

October 12, 2017 

Visando reduzir a possibilidade de ocorrência de ofertas prioritárias pelo sistema de Facilitation para clientE'.S 
no OMS da BM&F BOVESPA, a XP Investimentos investe constantemente em gestão de tecnologia e 
aperfeiçoamento dos seus sistemas. Os planos de ação da XP Investimentos para este caso podem ser 
encontrados abaixo. 

1 Plano de ação 

• Hardware: Uma parte fundamental na gestão de tecnologia quando se trata de redução de latência é 
a parte de hardware do sistema. Atualmente o sistema de Facilitation para clientes possui um servidor 
de alto rendimento entretanto acreditamos que existam hardwares melhores para tal tarefa. Para isso 
estamos adquirindo um servidor especializado em baixa latência com o objetivo de reduzir a latência entre 
o recebimento dos dados de mercado na placa de rede do servidor e a chegada do sinal no sistema do 
Facilitation. Abaixo seguem as especificações de ambos os servidores citados acima. 

Se rvidor atual - Facilitation 

• Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5-2440 O @ 2.40GHz 

• RAM: 64GB 

• SSD: No 

• Disk: 400GB SATA 

Servidor novo - Facilitation 

• Processar: Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5-2637 v4 @ 3.50GHz 

• RAM: 64GB 

• SSD: Yes 

• Disk: 2 x 400 GB SSD 

Além da mudança do servidor do Facilitation, a XP Investimentos está adquirindo mais 2 outros servidores 
de baixa latência para o OMS. 

Servidor atual - OMS 

• Processar: Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5-2650 O @ 2.00GHz 

• RAM: 64GB 

• SSD: Yes 

• Disk: 400 GB SSD 

Servidor novo - OMS 

• Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5-2637 v4@ 3.50GHz 

• RAM: 64GB 

• SSD: Yes 

• Disk: 2 x 400GB SSD 

Com um hardware mais sofisticado, a XP Investimentos se propõe a fazer um estudo dos impactos no sistema 
em relação a latência do aumento da profundidade do book (atualmente em 15 níveis) . O custo para aquisição 
dos novos hardwares é de R$ 50.403,42. Além desse custo, existem custos indiretos associados ao novo hardware 
como instalação do hardware, manutenção, instalação do sistema, t estes em homologação e outros. 
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• Software: 

Mudança na arquitetura do sistema: Atualmente o sistema de Facilitation para clientes recebe 
os dados de mercado de um Feeder interno da XP Investimentos e este Feeder se conecta no canal 
de UMDF da BM&F BOVESPA. Visando reduzir a latência no recebimento dos dados de mercado, 
a XP Investimentos está desenvolvendo um projeto onde o sistema de Facilitation irá se conectará 
diretamente no canal de UMDF assinando somente os símbolos necessários para gestão do book. 

Otimização na gravação de logs: Recentemente fizemos uma mudança no sistema do Facilitation 
para clientes onde os logs de gravação em arquivos são feitas em uma thread separada da principal. 
O recurso multi-threading permite que a gravação de logs não prejudiquem o fluxo principal do 
Facilitation para clientes. A modificação do hardware do equipamento para disco SSD também reduz 
a latência das rotinas que gravam logs em arquivos, melhorando o desempenho do sistema. 

- Otimização na gestão interna de posição do cliente: Assim como na gravação de logs em 
arquivo, o recurso mult i-threading foi utilizado para separarmos a administração de posição do cliente 
sem prejudicar o fluxo principal de ordens. 

Otimização no código do sistema: A XP Investimentos possuí uma equipe especializada em 
otimização de código fonte dedicada exclusivamente ao produto Facilitation para clientes. Essa equipe 
tem como objetivo a redução da latência interna no sistema de gestão de ordem pelo Facilitation. 

Abaixo seguem algumas das melhorias implementadas no Facilitation na parte de Software pela equipe 
da XP Investimentos (mais de 500 horas em análise, desenvolvimentos e melhorias; aproximadamente RS 
125.000,00 investidos pela XP Investimentos no desenvolvimento da parte de Software do produto) : 

V.1.-:rk. !tem Type T.:l e k;1;n~d Te s.ta~~ 

Feature I [Fací!itatiO<>) Extrato< logs para han<o Gabriol Ma.::hado Sõntos • Done 

FEature I [Fac:il~aticn) Ajustes •lgor~mo preterimenl~ 1 Mcr.itor.çiio d~ ;>rete:imento diária G•bri•l Ma.hado Santos • C:on; 

F~ature I [Facilitatior.) Analytics real time Gabriell.lach•do Sar.tos • Dor.e 

Fearure I [Facui<atioll] L<tvamam..-,tos e DOUJmtntõç~o de Implantação Gabriel Machado Sõntos • Dcr.e 

Fe-arure I [fadtitation] LOgs Diâríos Prete!imento Gabriel /wlachado Santos • Oone 

featun~ I [faôlitation] To;\a Monitoramento de Fluxo XP e CLEAR Gabriel Machado Santos • Done 

Featun!! I [Faoli t.nion] Melhoria Perfarm•nco -- !..õ!ir.d> Ordens Gabri•IMachado Sar.tos • Cone 

1'-=aTJre I [Facili...Uon] Melhorias d~ ~rforman<~ i No·,:;.; Ccnt=s Gabriel :wlachado Sar.tos • Done 

2 Resultados 

2.1 Latência interna das ordens não aceitas pelo Facilitation 

A latência entre o recebimento da ordem pelo Client Facilitation e o envio da resposta para o OMS é um 
modo eficaz de mensurar a latência interna adicionada pelo Client Facilitation. Abaixo segue a evolução da 
medida mencionada. 
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Figure 1: Latência utilizando percentil de 95% 
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Figure 2: Latência utilizando percentil de 98% 

A latência média entre o recebimento da ordem pelo Facilitat ion e a resposta do Fa.cilitation para o OMS, 
no caso de rejeição, em ambos os casos é próxima de l ms. Também é possível notar uma melhora significativa 
tanto na má..xima latência quanto latência média do Fa.cilitation ao longo do tempo, resultado das iniciativas 
tecnológicas adotadas pela XP Investimentos no período. 

Abaixo segue um histograma acumulado da latência do Client Facilitation dos dias 03/05/2017 e 25/09/2017. 
Nota-se também uma melhora expressiva no percentual de ordens respondidas para o OMS em menor ou igual 
a lms. 
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- 25109/2017 
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Figure 3: Histograma Acumulado da Latência do Facilitation 
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2.2 Indicadores de Latência 

O time de ETS (Eletronic Trading System) da. XP Investimentos possui um relatório diário sobre a. latência 
de cada sessão de negociação. Um exemplo dos 3 indicadores que mensuram a latência no envio e recebimento 
das ordens pode ser encontrado abaixo: 

Table 1: Indicador I - BM&F Agosto/ 2017 

Data l\:lensageus 1\iédia Rd >Ref % >Ref Máx Miu 
01/08/2017 118128 0,189 ms 6000,000 ms o 0,00% 394,548 ms 0,049 ms 
02/08/2017 123263 0,184 ms 6000,000 ms o 0,00% 1188,503 ms 0,049 ms 
03/08/2017 111166 0,188 ms 6000,000 ms o 0,00% 747,729 ms 0,049 ms 
04/08/2017 121427 0,222 ms 6000,000 m.s o 0,00% 1220,188 ms 0,049 ms 
07/08/2017 106563 0,252 ms 6000,000 ms o 0,00% 76,'5 ,580 ms 0,046 ms 
08/08/2017 131277 0,242 ms 6000,000 ms o 0,00% 781 ,667 ms 0,045 ms 
09/ 08/ 2017 132331 0,190 ms 6000,000 ms o 0,00% 610,223 ms 0,049 ms 
10/ 08/ 2017 152068 0,245 ms 6000,000 ms o 0,00% 869,245 ms 0,049 ms 
11/ 08/2017 167598 0,253 ms 6000,000 m.s o 0,00% 849,341 ms 0,048 ms 
14/ 08/2017 149814 0,274 ms 6000,000 ms o 0,00% 844,330 ms 0,049 ms 
15/08/ 2017 140721 0,193 ms 6000,000 ms o 0,00% 597,701 ms 0,049 ms 
16/ 08/2017 138066 0,253 ms 6000,000 ms o 0,00% 3375,970 ms 0,048 ms 
17/ 08/2017 144583 0,184 ms 6000,000 ms o 0,00% 1164,090 ms 0,049 ms 
18/08/2017 143146 0,268 ms 6000,000 ms o 0,00% 1030,328 ms 0,048 ms 
21/08/2017 134836 0,287 ms 6000,000 ms o 0,00% 1565,690 ms 0,049 ms 
22/ 08/2017 148175 0,194 ms 6000,000 ms o 0,00% 616,234 ms 0,045 ms 
23/ 08/ 2017 134480 0,217 ms 6000,000 ms o 0,00% 856,255 ms 0,049 ms 
24/08/2017 135817 0,217 m.s 6000,000 ms o 0,00% 767,134 ms 0,050 ms 
25/08/2017 123035 0,265 ms 6000,000 ms o 0,00% 728,945 ms 0,047 ms 
28/08/2017 118230 0,255 ms 6000,000 ms o 0,00% 659,481 ms 0,049 ms 
29/08/2017 126281 0,241 ms 6000,000 ms o 0,00% 1058,711 ms 0,049 ms 
30/08/2017 125372 0,192 IDS 6000,000 ms o 0,00% 630,208 ms 0,049 ms 
31/08/2017 139291 0,202 ms 6000,000 ms o 0,00% 1245,976 ms 0,048 ms 

Table 2: Indicador li - BM&F Agosto/ 2017 

Data :\Iensagens l\Ié dia RPf > R ef 7c >Ref :\[áx :\I in 
01/ 08/2017 123544 0,061 ms 4000,000 IDS o 0,00% 7,826 m.s 0,036 ms 
02/08/ 2017 129051 0,071 ms 4000,000 ms o 0,00% 6,720 ms 0,03.'5 ms 
03/08/2017 117448 0,059 ms 4000,000 ms o 0,00% 5,912 IDS 0,035 ms 
04/08/2017 127308 0,059 ms 4000,000 ms o 0,00% 8,796 ms 0,034 ms 
07/08/2017 111011 0,057 ms 4000,000 ms o 0,00% 5,852 ms 0,035 ms 
08/08/2017 137346 0,062 ms 4000,000 ms o 0,00% 9,261 ms 0,034 ms 
09/08/2017 138455 0,059 ms 4000,000 ms o 0,00% 5,980 ms 0,035 ms 
10/08/2017 158169 0,060 ms 4000,000 ms o 0,00% 10,639 m.s 0,035 ms 
11/08/2017 174820 0,059 ms 4000,000 ms o 0,00% 19,554 ms 0,035 ms 
14/ 08/2017 156933 0,059 ms 4000,000 ms o 0,00% 11,104 ms 0,035 ms 
15/08/2017 147480 0,059 ms 4000,000 ms o 0,00% 6,958 ms 0,034 ms 
16/08/2017 144267 0,061 ms 4000,000 ms o 0,00% 7,093 ms 0,035 ms 
17/ 08/ 2017 151254 0,061 ms 4000,000 ms o 0,00% 6,442 ms 0,034 ms 
18/ 08/ 2017 149033 0,062 ms 4000,000 ms o 0,00% 34,228 ms 0,035 ms 
21/08/2017 141594 0,064 ms 4000,000 ms o 0,00% 9,445 ms 0,035 ms 
22/ 08/2017 154781 0,061 ms 4000,000 ms o 0,00% 46,844 ms 0,034 ms 
23/08/ 2017 141234 0,061 ms 4000,000 ms o 0,00% 14,094 ms 0,035 ms 
24/08/2017 142205 0,060 ms 4000,000 ms o 0,00% 6,960 ms 0,036 ms 
25/08/2017 128468 0,065 ms 4000,000 ms o 0,00% 20,805 ms 0,035 ms 
28/ 08/ 2017 124324 0,059 ms 4000,000 ms o 0,00% 6,920 ms 0,035 ms 
29/ 08/2017 131567 0,062 ms 4000,000 ms o 0,00% 6,360 ms 0,035 ms 
30/08/2017 130609 0,060 ms 4000,000 ms o 0,00% 6,402 ms 0,034 ms 
31/08/2017 144982 0,063 ms 4000,000 ms o 0,00% 11,734 ms 0,035 ms 
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Table 3: Indicador III- BM&F Agosto/ 2017 
~~ : 
( t '1--~.~: 
\"·:. r:.~~u~~··.SJu:::>. / 

·· .... ,·~ -.... .._,_,..,-~../' Data lV1ensag<>ns ' l\'lédia Ref >Ref % >Ref Mãx l\Iiu 

01/ 08/2017 109683 0,060 ms 5000,000 ms o 0,00% 6,380 ms 0,046 ms 
02/08/2017 123766 0,062 ms 5000,000 ms o 0,00% 6,066 rns 0,046 ms 
03/08/2017 105539 0,058 ms 5000,000 ms o 0,00% 6,781 ms 0,045 ms 
04/ 08/2017 119676 0,058 ms 5000,000 ms o 0,00% 6,262 ms 0,045 ms 
07/08/2017 101222 0,058 ms 5000,000 ms o 0,00% 6,631 rns 0,040 ms 
08/ 08/2017 128320 0,060 rns 5000,000 ms o 0,00% 7,438 ms 0,042 rns 
09/08/2017 130477 0,059 ms 5000,000 ms o 0,00% 6,972 ms 0,045 ms 
10/08/2017 138359 0,060 ms 5000,000 ms o 0,00% 5,933 ms 0,046 ms 
11/ 08/2017 162645 0,061 rns 5000,000 ms o 0,00% 178,229 ms 0,045 ms 
14/ 08/2017 150011 0,061 ms 5000,000 ms o 0,00% 19,684 ms 0,041 ms 
15/08/2017 131092 0,058 ms 5000,000 ms o 0,00% 12,808 ms 0,041 ms 
16/ 08/2017 133075 0,059 ms 5000,000 ms o 0,00% 18,787 ms 0,045 ms 
17/08/2017 132188 0,061 ms 5000,000 ms o 0,00% 6,571 rns 0,043 rns 
18/ 08/2017 133134 0,062 ms 5000,000 ms o 0,00% 7,659 ms 0,046 ms 
21/ 08/2017 121741 0,062 ms 5000,000 ms o 0,00% 18,661 ms 0,045 ms 
22/08/2017 138024 0,061 ms 5000,000 ms o 0,00% 7,363 ms 0,044 ms 
23/ 08/2017 125817 0,060 rns 5000,000 ms o 0,00% 16,823 ms 0,045 rns 
24/08/2017 122661 0,061 ms 5000,000 rns o 0,00% 6,108 ms 0,046 ms 
25/ 08/2017 112396 0,064 ms 5000,000 rns o 0,00% 5,930 ms 0,042 rns 
28/08/2017 106642 0,060 rns 5000,000 ms o 0,00% 6,342 ms 0,046 ms 
29/08/ 2017 111778 0,063 ms 5000,000 rns o 0,00% 5,976 ms 0,047 ms 
30/08/2017 114240 0,060 ms 5000,000 ms o 0,00% 8,634 ms 0,042 ms 
31/08/ 2017 129981 0,061 rns 5000,000 ms o 0,00% 7,078 ms 0,045 ms 

• Indicador I: "o tempo decorrido entre o recebimento de uma ontem enmada pelo cliente à corretora e 
a devida mensagem de resposta da corretom paro seu cliente de que a recebeu, aceitando-a ou não e, em 
caso afirmatwo, a encaminhou para o registro e oferta na entidade auto-reguladora." 

• Indicador 11: "o tempo decorrido entre o recebimento de uma mensagem enmada pela entidade auto
reguladora à corretora eletroônica informando se a ordem do cliente foi ou não registrada no sistema de 
ofertas, e adem:da confirmação da C01'T-eforo eletrônica paru seu cliente de que processou ou não processou 
internamente o registro da oferta. " 

• Indicador III: "o tempo decorrido entre o recebimento de uma mensagem enviada pela entidade auto
reguladora à corretora eletrônica confirmando a execução ou informando o cancelamento de um negócio 
envolvendo uma oferta anteriormente registrada, e a de·1.1ida atualização das bases da corretora eletrônica, 
liberando a mformação para seu cliente." 

É possível notar que todos o s dias os indicad or es de latência ficaram abaixo dos valores de 
referência determinados pelo r egulador. 
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