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facilitation da corretora ainda atuava de forma cega-, a acusação tampouco se esforça para 

demonstrar o dolo dos DEPENDENTES 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 DEPENDENTES atuado com dolo em preterir clientes 

da DEPENDENTE XP quando o mecanismo de facilitation 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 

DEPENDENTES 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 DEPENDENTES 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 OP /BSM/SJUR/PAD-277 /2017, os DEPENDENTES, 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 DEPENDENTES 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 

faci/itatíon da DEPENDENTE XP. 

Rio de janeiro, 26 de outubro de 2017./ 

\ i . ~~ Pf ,:/;??~>~ ~ 
{uL~eA PENA CHEDJAK LUIZ FELIPE GÓNÇAL~ CORDEIRO 

lJ cfB/RI nº 78.241 / OAB/RI nº 182.123 
,~, 7 -

! -#:///-~ 
PEDRO HENRJQu'E-eASTÊLLO BRIGAGÃO 

OAB/RI nº 189.438 
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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 ("JULIO"), FELIPE TRINDADE ("FELIPE") e DAVI 

MIRANDA QUIXADÁ ("DAVI"), doravante designados 

DEFENDENTES, vêm, por seus advogados, expor e requerer o que 

segue. 

1. A presente manifestação é tempestiva, uma vez que o 

OF /BSM/SJUR/PAD-332/2017 ("Ofício") foi recebido pelos 

representantes dos DEFENDENTES em 17.11.2017 (sexta-feira), 

tendo a contagem do prazo de 10 dias para resposta ao Ofício se 

iniciado em 21.11.2017 (terça-feira) em razão do feriado de 

20.11.2017 (segunda-feira). Assim, o prazo final para resposta ao 

Ofício se encerra em 30.11.2017. 

2. Ao apresentarem suas razões de defesa em dezembro de 

2016, os DEFENDENTES informaram que a proposta submeti,.. 
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pela DEFENDENTE XP por meio de correspondência enviada à BSM em 12.09.20161 

constituía proposta de Termo de Compromisso por parte de todos os acusados, conforme 

previsto pelo art. 36 e seguintes do Regulamento Processual da BSM. 

3. Naquela oportunidade, a proposta de Termo de Compromisso abarcava tanto as 

operações objeto do presente processo anteriores à segunda quinzena de agosto de 2016-

quando o mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP ainda atuava de forma cega - quanto 

as operações posteriores à referida data - quando o mecanismo de facilitation da corretora 

passou a verificar previamente o livro de ofertas da Bolsa antes de executar operações. 

4. Após a apresentação das razões de defesa pelos DEFENDENTES, representantes da 

DEFENDENTE XP e desta BSM passaram a manter entendimentos frequentes acerca da 

dinâmica de funcionamento do mecanismo de facilitation de corretora, objetivando 

principalmente encontrar um denominador comum quanto ao que esta BSM entendia ser o 

funcionamento adequado do mecanismo de facilitation e o que, do ponto de vista prático, 

seria viável de ser implementado pela DEFENDENTE XP. 

S. Diversas reuniões entre representantes da DEFENDENTE XP e desta BSM foram 

realizadas, tendo a DEFENDENTE XP exposto em tais ocasiões as várias medidas adotadas 

pela corretora para aprimorar ainda mais o seu mecanismo de facil itation. Naquele momento, 

portanto, pode-se dizer que as partes haviam chegado a um modelo de funcionamento do 

mecanismo de facilítation com o qual a área técnica desta BSM parecia estar confortável. 

6. Foi assim que a proposta inicial de termo de compromisso submetida pelos 

DEFENDENTES evoluiu e passou a incluir diversos aprimoramentos implementados ao 

mecanismo de facilitation pela DEFENDENTE XP e o pagamento conjunto do valor de 

R$300.000,00 pelos DEFENDENTES. 

1 Na referida correspondência, a DEFENDENTE XP havia proposto patrocinar evento para que o entendimento da BSM 
acerca do mecanismo defacilitation, 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 fonna que a BSM entendesse mais 
conveniente. 
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7. Veio então o Aditamento ao Termo de Acusação revisitando temas sobre os quais as 

partes aparentemente já haviam chegado a um consenso e questionando se após as 

mudanças implementadas ao Termo de Acusação Original, a proposta de Termo de 

Compromisso apresentada pelos DEFENDENTES seria mantida. 

8. A esse respeito, os DEFENDENTES informaram ao final do seu Aditamento à Defesa 

protocolado em 26.10.2017 que "tendo em vista que, a partir do momento em que deixou de 

atuar de maneira cega, o mecanismo [de facilitation] passou a ser formulado pelos 

DEFENDENTES em conjunto com a área técnica desta BSM, a proposta agora passa 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 facilítation da DEFENDENTE XP''. 

9. Ou seja: os termos da proposta de Termo de Compromisso se manteriam inalterados, 

mas, agora, abrangeriam apenas as operações objeto do presente processo anteriores à 

segunda quinzena de agosto de 2016, tendo os DEFENDENTES optado por prosseguir com o 

presente processo no que diz respeito às operações realizadas posteriormente à referida 

data. 

10. Após analisar os termos da proposta de Termo de Compromisso apresentada pelos 

DEFENDENTES em 26.10.107, a BSM enviou o OF /BSM/SJUR/PAD-332/2017, por meio do 

qual informou que o Conselho de Supervisão da BSM, em reunião realizada em 09.11.2017, 

deliberou condicionar a celebração do Termo de Compromisso: 

a) "à cessação das práticas e atos considerados irregulares pelo Termo de 

Acusação"; 

b) "ao pagamento à BSM do valor equivalente aos ganhos financeiros auferidos pela 

carteira própria da Corretora associados à suposta situação de preterição de clientes e 

alegada exploração de conflito de interesses, conforme descrito no parágrafo 153 do 

Termo de Acusação, os quais correspondiam, à época da instauração do processo/ 
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administrativo em referência, a R$4.095.948,57, acrescido de 20% (vinte por cento), e 

descontados desse total os valores indicados no próximo item"; e 

c) "ao ressarcimento dos prejuízos em tese sofridos pelos clientes da Corretora, 

conforme descrito no parágrafo 150 do Termo de Acusação (Situação 2B), os quais 

corresponderiam, à época da instauração do processo administrativo em referência, a 

R$441.863,60, a ser realizado diretamente pela Corretora aos clientes supostamente 

prejudicados''. 2 

'· 

11. Ainda segundo o Ofício, para o cálculo dos valores mencionados nos itens "b" e "c", 

bem como para identificação dos investidores supostamente prejudicados, a BSM levaria em 

conta o período de 02.01.2015 até a data da efetiva cessação das práticas e atos considerados 

irregulares pelo Termo de Acusação. 

12. Por fim, o Ofício solicita que os DEFENDENTES se manifestem sobre o 

condicionamento da proposta de Termo de Compromisso conforme deliberado pelo 

Conselho de Supervisão. 

13. Como visto, em seu Aditamento à Defesa, os DEFENDENTES informaram que a 

proposta de Termo de Compromisso passaria a abranger apenas as operações objeto do 

presente processo realizadas entre 02.01.2015 e 15.08.2016, período relativo às operações 

executadas pelo mecanismo de facilítation ainda sob a dinâmica cega de atuação. 

14. Portanto, no entendimento dos DEPENDENTES, a análise sobre a conveniência e 

oportunidade de celebração do termo de compromisso no presente caso e eventual 

contraproposta que viesse a ser submetida por esta BSM teria por objeto apenas aquilo que 

fora proposto pelos DEFENDENTES, ou seja, encerrar o presente processo no que diz respeito 

às operações realizadas no período referido acima, e não em sua totalidade. 

~ 

2 De acordo com o Ofício, os valores mencionados nos itens "b" e "c" acima deverão ser atualizados pelo IPCA, ou outro índice 
que venha a substitui-lo até a data do efetivo pagamento à BSM ou, conforme o caso, do ressarcimento aos clientes, sendo) 
que o valor mencionado no item "c" deverá ser acrescido de juros simples de 6% ao ano calculado pro rata die. 
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15. No entanto, a contraproposta deliberada pelo Conselho de Supervisão acabou indo 

além da modificação introduzida pelos DEFENDENTES na proposta de Termo de 

Compromisso quando da apresentação do Aditamento à Defesa. 

16. Nessa linha, os DEFENDENTES entendem que o requisito de cessação de práticas e 

atos considerados irregulares, por exemplo, já não seria mais aplicável ao presente caso. 

17. Isso porque, estando a proposta atual de Termo de Compromisso limitada ao período 

em que o mecanismo de facilitation atuava sob a dinâmica cega, e tendo referida dinâmica 

sido definitivamente cessada, substituída pela checagem prévia do livro de ofertas da Bolsa 

e posteriormente aprimorada com a ciência da área técnica da BSM, não haveria mais 

atividades ou atos infringentes a serem cessados pelos DEFENDENTES. 

18. E a mesma lógica se aplica aos itens "b" e "c" da contraproposta aprovada pelo 

Conselho de Supervisão, que condicionam a celebração de Termo de Compromisso (i) ao 

pagamento de valor equivalente aos ganhos financeiros auferidos pela carteira própria da 

DEFENDENTE XP associados à suposta situação de preterição de clientes e alegada 

exploração de conflito de interesses; e (ii) ao ressarcimento dos prejuízos supostamente 

sofridos pelos clientes da corretora. 

19. Em vista do exposto acima, os DEFENDENTES respeitosamente pedem que este 

Conselho de Supervisão reconsidere os termos da contraproposta de Termo de Compromisso 

por ele deliberada, permanecendo à disposição desta BSM para eventuais esclarecimentos 

que se façam necessários. 

' ~ode~denovembro~17. ~O 

J( '~ECA PENA CHEDIAK FEL'!!:r:., ~LVES CORDEIRO 

v~AB/RJ nº 78.241 OAB/RJ nº 182.123 
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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 ("JULIO"), FELIPE TRINDADE ("FELIPE") e DAVI 

MIRANDA QUIXADÁ ("DAVI"), doravante designados 

DEFENDENTES, vêm, por seus advogados, em atendimento ao 

OF /BSM/SJUR/PAD-0349 /2017, esclarecer o que segue: 

1. Com relação ao período abarcado pela proposta de Termo 

de Compromisso, os DEFENDENTES confirmam que a proposta 

atualmente vigente contempla tão somente as acusações relativas 

ao período de 02.01.2015 a 15.08.2016. 

2. Com relação ao valor do pagamento para celebração de 

Termo de Compromisso, resta pendente de análise pelo Conselho 

de Supervisão se o valor de R$300.000,00 proposto pelos 

DEFENDENTES se adequa à proposta de encerramento do presente 

processo somente no que diz respeito às acusações relativas ao 

período de 02.01.2015 a 15.08.2016, já que o valor condicionado 

pelo Conselho de Supervisão da BSM conforme itens (b) e (c) da 

deliberação mencionado no OF /BSM/SJUR/PAD-332/2017 

abrangeu tanto as acusações relativas ao período de 02.01.2015 a 

15.08.2016, quanto as acusações referentes ao período de 

15.08.2016 a 31.08.2016, objetivando o encerramento do processo 
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3. Sendo o que cabia esclarecer para o momento, os representantes dos DEFENDENTES 

permanecem à disposição desta BSM para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessários. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 017. 

e~ .. LJ:::~. LUIZ • ~4-1·;~ 
OAB/RJ nº 78.241 OAB/RJ nº 1m .123 
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SUPERVISÃO DE MERCADOS 
......__;. 

EXTRATO DA ATA DA 87° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

SUPERVISÃO DA BSM- SUPERVISÃO DE MERCADOS 

REALIZADA EM 21.12.2017 

I - DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 21 de dezembro de 2017, com 

início às 14h, por conferência telefônica, nos termos do art. 6°, §4°, do Regimento 

Interno do Conselho de Supervisão da BSM. 

11 - PARTICIPANTES: Conselheiros (as) Aline de Menezes Santos, Carlos Cezar 

Menezes, Claudio Ness Mauch, Henrique de Rezende Vergara, José David Martins 

Júnior, Luis Gustavo da Matta Machado, Luiz de Figueiredo F orbes, Marcus de Freitas 

Henriques, Maria Cecí lia Rossi, Sérgio Odilon dos Anjos, Wladimir Castelo Branco 

Castro e o Diretor de Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres (sem direito a 

voto). Convidados: Luiz Felipe Amaral Calabró, Superintendente Jurídico; Julio Cesar 

Cuter, Superintendente de Acompanhamento de Mercado; Marcelo Rodrigues Santos 

dos Santos, Superintendente de Acompanhamento por Indicadores, Marta Macchione 

Ferreira, Gerente Jurídico, Sabrina Zapparoli de Carvalho, advogada da BSM. 

111 - MESA DOS TRABALHOS: Presidente: Wladimir Castelo Branco Castro; 

Secretario: Danilo Miranda Costa. 

IV - DELIBERAÇÃO: 

Aberta a reunião, o Conselheiro Carlos Cezar Menezes declarou-se impedido para 

apreciar a proposta de Termo de Compromisso apresentada pela XP Investimentos 

CCTVM S.A. ("Corretora"), pelos diretores Guilherme Dias Fernandes Benchimol e 

Julio Capua Ramos da Silva ("Diretores") e pelos operadores Felipe Trindade e Davi 

Miranda Quixada ("Operadores" e, em conjunto com a Corretora e com os Diretores, 

"Proponentes") para encerramento do Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016 ~ 

("PAD 12/16") com relação às acus~ções referentes ao P ..... :Príod de ~2/1 / 015 a Q 
BSM SUPERVISAO DE MERCADOS ~ 
Rua XV de Novembro. 275. s• andar ~ - I, 
01013-001 - Si!lo Paulo SP ~ Tel: (11) 2565-4000 - Fax· (11) 2565'7074 , / 

~ J 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

EXTRATO DA ATA DA 87a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO 

DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS - 21.12.2017 - Fls. 2 de 4 

15/8/2016. Os demais Conselheiros, considerando que (1) a proposta de Termo de 

Compromisso ora analisada difere da proposta apreciada pelo pleno do Conselho de 

Supervisão em reunião realizada no dia 9/11/2017, uma vez que não tem por objetivo 

o encerramento do PAD 12/16 em sua integralidade, mas apenas o encerramento das 

acusações relativas ao período de 2/1/2015 a 15/8/2016, conforme esclarecido nas 

manifestações apresentadas pelos Proponentes nos dias 4/12/2017 e 18/12/2017, 

juntadas aos autos do PAD 12/1 6; (2) a partir de 15/8/2016, a Corretora alterou a sua 

forma de atuação, na medida em que o mecanismo deixou de agir de maneira "cega" 

e passou a verificar a existência de ofertas de clientes da Corretora pendentes de 

execução, registradas no livro de ofertas da 83, na mesma ponta de atuação da 

carteira própria da Corretora, antes do desvio de ordens de clientes agressores; (3) a 

celebração de Termo de Compromisso para encerramento apenas da parte da 

acusação relativa ao período de 2/1/2015 a 15/8/2016, conforme proposto pelos 

Proponentes em suas manifestações de 4/12/2017 e 18/12/2017, pressupõe o 

julgamento das eventuais irregularidades decorrentes da atuação do mecanismo após 

15/8/2016, conforme descrito pela acusação, nos termos da seção IV, do Capítulo 111, 

do Regulamento Processual da BSM, discutiram sobre a proposta recebida e 

deliberaram, por maioria de votos: (1) condicionar a celebração do Termo de 

Compromisso referente ao período de 2/1/2015 a 15/8/2016 (a) ao pagamento à BSM 

do valor equivalente aos ganhos financeiros auferidos pela carteira própria da 

Corretora, no período de 2/1/201 5 a 15/8/2016 (exclusive), associados à suposta 

situação de preterição de clientes e alegada exploração de conflito de interesses, fi 
conforme descrito no parágrafo 153 do Termo de Acusação, os quais 

corresponderiam, à época da instauração do processo administrativo em referência, 

a R$ 4.022.285,70, acrescido de 20% (vinte por cento), e descontados desse total os 

valores indicados no próximo item; e (b) ao ressarcimento dos prejuízos em tese 

sofridos pelos clientes da Corretora, no período de 2/1/2015 a 15/8/2016 (exclusive), 

conforme descrito no parágrafo 150 do Termo de Acusação (Situação 28), os quais 

fJ 
/, 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

EXTRATO DA ATA DA 873 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO 

DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS- 21.12.2017 - Fls. 3 de 4 

-

supostamente prejudicados. Em linha com os precedentes desta BSM, os valores 

mencionados nos itens "a" e "b" acima deverão ser atualizados pelo I PCA, ou outro 

índice que venha a substituí-lo, até a data do efetivo pagamento à BSM ou, conforme 

o caso, do ressarcimento aos clientes, sendo que o valor mencionado no item "b" 

deverá ser acrescido de juros simples de 6% ao ano calculado pro rata die. A BSM 

calculará os valores mencionados nos itens "a" e "b" e identif icará os investidores 

supostamente prejudicados. Considerando que a proposta foi apresentada em 

conjunto, os Proponentes deverão indicar a proporção que caberá a cada um para o 

cumprimento do compromisso mencionado no item "a", não sendo admitida ausência 

de valor ou atribuição de valor irrisório para os Diretores e Operadores e (2) caso os 

Proponentes aceitem o condicionamento deliberado no item 1 acima, levar a 

julgamento as eventuais irregularidades decorrentes da atuação do mecanismo após 

15/8/2016, conforme descrito pela acusação. O Conselho de Supervisão aprovou 

ainda que o PAD 12/2016 será levado a julgamento em sua integralidade caso os 

Proponentes rejeitem o condicionamento deliberado no item 1 acima, devendo a área 

técnica da BSM rejeitar de plano qualquer outra eventual nova proposta que venha a 

ser apresentada pelos Proponentes. \ l São Paulo}Y?e ~zembro de 2017 

~rios j_~zes 
Conielheire__, 

H~~~~~-
Conselheiro 

L ,L .r;4~Lt(/ 
L · Gustavo da Matta Machado 

Conselheiro onselheiro 
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Maria Cecília Rossi Sérgio ddilon dos Anjos 
Conselheira Conselheiro 
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Wladimir Castelo B{anco Castro 
Presidente 

Marcos José Rodrigues Torre 
Diretor de Autorregulação 

' . 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo n°12/2016 - Termo de Compromisso - Davi Miranda Quixada - FI. 1/3 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 12/2016 

TERMO DE COMPROMISSO 

A BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM, associação civil 

com sede na Rua XV de Novembro, n° 275, 8° andar, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 01013-001, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 09.069.853/0001-54, neste ato representada por seu Diretor de 

Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres, doravante denominada 

"BSM", de um lado, e, de outro, DAVI MIRANDA QUIXADA, inscrito no 

CPF/MF sob o , residente e domiciliado na  

 

, doravante denominado "COMPROMITENTE", resolvem, com 

fundamento nos artigos 43 a 50 do Regulamento Processual da BSM, celebrar 

o presente TERMO DE COMPROMISSO, com base nas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1a - O COMPROMITENTE compromete-se a pagar à BSM a quantia 

de R$ 114.894,02 (cento e quatorze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e 

dois centavos) a ser utilizada pela BSM, segundo seu exclusivo critério de 

conveniência, nos termos do artigo 49, §2°, da Instrução CVM n° 461/2007. 

Parágrafo 1° - A obrigação referida no caput deverá ser cumprida integralmente 

pelo COMPROMITENTE em, no máximo, 1 O (dez) dias úteis contados da 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO. 

Parágrafo 2°- O pagamento previsto no caput deverá ser realizado mediante 

depósito bancário na conta-corrente de titularidade da BSM  

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
0101 3-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 
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Parágrafo 3° - O COMPROMITENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

contadas da data do cumprimento da obrigação referida no caput, deverá 

encaminhar ao Diretor de Autorregulação da BSM cópia do comprovante do 

pagamento realizado. 

Cláusula 23 
- O andamento do Processo Administrativo no 12/2016 ficará 

suspenso a partir da data da assinatura do TERMO DE COMPROMISSO, pelo 

prazo estipulado para o cumprimento da obrigação assumida na Cláusula 13 , 

nos termos do artigo 43 do Regulamento Processual da BSM. 

Cláusula 3a - Uma vez cumprida, pelo COMPROMITENTE, de forma integral, 

a obrigação referida neste TERMO DE COMPROMISSO, o Diretor de 

Autorregulação atestará seu cumprimento e , nos termos do artigo 48 do 

Regulamento Processual da BSM, o Processo Administrativo no 12/2016 será 

arquivado em relação ao COMPROMITENTE. 

Cláusula 43 
- Caso o COMPROMITENTE não cumpra, de forma integral e 

adequada a obrigação assumida neste TERMO DE COMPROMISSO, o curso 

do Processo Administrativo no 12/2016 será retomado, nos termos do artigo 50 

do Regulamento Processual da BSM. 

Cláusula 63
- Nos termos do artigo 44 do Regulamento Processual da BSM, a 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO não importa confissão do 

COMPROMITENTE quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude 

de sua conduta, tratadas no Processo Administrativo no 12/2016. 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 
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E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

seus efeitos de Direito. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM 

TESTEMUNHAS: 

 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275 - 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 12/2016 

TERMO DE COMPROMISSO 

A BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM, associação civil 

com sede na Rua XV de Novembro, n° 275, 8° andar, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 01013-001 , inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 09.069.853/0001-54, neste ato representada por seu Diretor de 

Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres, doravante denominada 

"BSM", de um lado, e, de outro, FELIPE TRINDADE, inscrito no CPF/MF sob 

o  e domiciliado na  

 

, doravante denominado "COMPROMITENTE", resolvem, com 

fundamento nos artigos 43 a 50 do Regulamento Processual da BSM, celebrar 

o presente TERMO DE COMPROMISSO, com base nas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1a - Para encerramento parcial do Processo Administrativo n° 

12/2016, em relação à parte da acusação referente ao período de 2/1/2015 a 

15/8/2016, o COMPROMITENTE compromete-se a pagar à BSM a quantia de 

R$ 114.894,02 (cento e quatorze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dois 

centavos) a ser utilizada pela BSM, segundo seu exclusivo critério de 

conveniência, nos termos do artigo 49, §2°, da Instrução CVM n° 461/2007. 

Parágrafo 1° - A obrigação referida no caput deverá ser cumprida integralmente 

pelo COMPROMITENTE em, no máximo, 1 O (dez) dias úteis contados da 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO. 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275- 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 
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Parágrafo 2° - O pagamento previsto no caput deverá ser realizado mediante 

depósito bancário na conta-corrente de titularidade da BSM  

     

 

Parágrafo 3° - O COMPROMITENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

contadas da data do cumprimento da obrigação referida no caput, deverá 

encaminhar ao Diretor de Autorregulação da BSM cópia do comprovante do 

pagamento realizado. 

Cláusula 2a - O andamento do Processo Administrativo no 12/2016 em relação 

à parte da acusação que se refere ao período de 2/1/2015 a 15/8/2016 f icará 

suspenso a partir da data da assinatura do TERMO DE COMPROMISSO, pelo 

prazo estipulado para o cumprimento da obrigação assumida na Cláusula 1a, 

nos termos do artigo 43 do Regulamento Processual da BSM. 

Parágrafo único - A suspensão a que se refere o caput desta cláusula não se 

aplica à parte da acusação referente ao período de 15/8/2016 a 31/8/2016, que 

seguirá regular processamento e será submetida a julgamento. 

Cláusula 3a - Uma vez cumprida, pelo COMPROMITENTE, de forma integral, 

a obrigação referida neste TERMO DE COMPROMISSO, o Diretor de 

Autorregulação atestará seu cumprimento e, nos termos do artigo 48 do 

Regulamento Processual da BSM, o Processo Administrativo no 12/2016 será 

parcialmente arquivado em relação ao COMPROMITENTE, no que diz respeito 

à parte da acusação que se refere ao período de 2/1/2015 a 15/8/2016. 

Cláusula 4a - Caso o COMPROMITENTE não cumpra, de forma integral e 

adequada a obrigação assumida neste TERMO DE COMPROMISSO, o curso 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 - São Paulo. SP 
Tel.: (11 ) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 
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do Processo Administrativo no 12/2016 será retomado em sua integralidade, 

nos termos do artigo 50 do Regulamento Processual da BSM. 

Cláusula sa - Nos termos do artigo 44 do Regulamento Processual da BSM, a 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO não importa confissão do 

COMPROMITENTE quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude 

de sua conduta, tratadas no Processo Administrativo no 12/2016. 

E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

seus efeitos de Direito. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018 

~IPE TRINDADE 

TESTEMUNHAS: 

 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - a• andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
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www.bsm-autorregulacao.com.br 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 12/201 6 

TERMO DE COMPROMISSO 

A BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM, associação civil 

com sede na Rua XV de Novembro, n° 275, 8° andar, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 01013-001 , inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 09.069.853/0001-54, neste ato representada por seu Diretor de 

Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres, doravante denominada 

"BSM", de um lado, e, de outro, JULIO CAPUA RAMOS DA SILVA, inscrito 

no CPF/MF sob o n°  com endereço  

 

 doravante denominado "COMPROMITENTE", resolvem, com 

fundamento nos artigos 43 a 50 do Regulamento Processual da BSM, celebrar 

o presente TERMO DE COMPROMISSO, com base nas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1a - Para encerramento parcial do Processo Administrativo n° 

12/2016, em relação à parte da acusação referente ao período de 2/1/201 5 a 

15/8/2016, o COMPROMITENTE compromete-se a pagar à BSM a quantia de 

R$ 344.682,07 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois 

reais e sete centavos) a ser utilizada pela BSM, segundo seu exclusivo critério 

de conveniência, nos termos do artigo 49, §2°, da Instrução CVM n° 461/2007. 

Parágrafo 1 o- A obrigação referida no caput deverá ser cumprida integralmente 

pelo COMPROMITENTE em, no máximo, 1 O (dez) dias úteis contados da 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO. 

Parágrafo 2° - O pagamento previsto no caput deverá ser realizado mediante 

depósito bancário na conta-corrente de titularidade da BSM  

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275 - 8° andar 
01013-001- São Paulo, SP 
Tel. : (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br ~ 
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Parágrafo 3°- O COMPROMITENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

contadas da data do cumprimento da obrigação referida no caput. deverá 

encaminhar ao Diretor de Autorregulação da BSM cópia do comprovante do 

pagamento realizado. 

Cláusula 23
- O andamento do Processo Administrativo no 12/2016 em relação 

à parte da acusação que se refere ao período de 2/1/2015 a 15/8/2016 ficará 

suspenso a partir da data da assinatura do TERMO DE COMPROMISSO, pelo 

prazo estipulado para o cumprimento da obrigação assumida na Cláusula 13
, 

nos termos do artigo 43 do Regulamento Processual da BSM. 

Parágrafo único - A suspensão a que se refere o caput desta cláusula não se 

aplica à parte da acusação referente ao período de 15/8/2016 a 31/8/201 6, que 

seguirá regular processamento e será submetida a julgamento. 

Cláusula 33 
- Uma vez cumprida, pelo COMPROMITENTE, de forma integral, 

a obrigação referida neste TERMO DE COMPROMISSO, o Diretor de 

Autorregulação atestará seu cumprimento e, nos termos do artigo 48 do 

Regulamento Processual da BSM, o Processo Administrativo no 12/2016 será 

parcialmente arquivado em relação ao COMPROMITENTE, no que diz respeito 

à parte da acusação que se refere ao período de 2/1/2015 a 15/8/201 6. 

Cláusula 43 
- Caso o COMPROMITENTE não cumpra de forma integral e 

adequada a obrigação assumida neste TERMO DE COMPROMISSO, o curso 

do Processo Administrativo no 12/2016 será retomado em sua integralidade, 

nos termos do artigo 50 do Regulamento Processual da BSM. 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 
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Cláusula sa - Nos termos do artigo 44 do Regulamento Processual da BSM, a 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO não importa confissão do 

COMPROMITENTE quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilic itude 

de sua conduta, tratadas no Processo Administrativo no 12/2016. 

E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

seus efeitos de Direito. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM 

TESTEMUNHAS: 

 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01 013-001 -São Paulo. SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 12/2016 

TERMO DE COMPROMISSO 

A BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM, associação civil 

com sede na Rua XV de Novembro, n° 275, 8° andar, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 01013-001 , inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 09.069.853/0001-54, neste ato representada por seu Diretor de 

Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres, doravante denominada 

"BSM", de um lado, e, de outro, GUILHERME DIAS FERNANDES 

BENCHIMOL, inscrito no CPF/MF , com endereço 

comercial  

 doravante denominado "COMPROMITENTE", 

resolvem, com fundamento nos artigos 43 a 50 do Regulamento Processual da 

BSM, celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, com base nas 

seguintes cláusulas: 

Cláusula 1a - Para encerramento parcial do Processo Administrativo n° 

12/2016, em relação à parte da acusação referente ao período de 2/1 /2015 a 

15/8/2016, o COMPROMITENTE compromete-se a pagar à BSM a quantia de 

R$ 344.682,07 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois 

reais e sete centavos) a ser utilizada pela BSM, segundo seu exclusivo critério 

de conveniência, nos termos do artigo 49, §2°, da Instrução CVM n° 461/2007. 

Parágrafo 1° - A obrigação referida no caput deverá ser cumprida integralmente 

pelo COM PROMITENTE em, no máximo, 1 O (dez) dias úteis contados da 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO. 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001-São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
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Parágrafo 2° - O pagamento previsto no caput deverá ser realizado mediante 

depósito bancário na conta-corrente de titularidade da BSM  

     

 

Parágrafo 3° - O COMPROMITENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

contadas da data do cumprimento da obrigação referida no caput, deverá 

encaminhar ao Diretor de Autorregulação da BSM cópia do comprovante do 

pagamento realizado. 

Cláusula 2a - O andamento do Processo Administrativo no 12/2016 em relação 

à parte da acusação que se refere ao período de 2/1/2015 a 15/8/2016 ficará 

suspenso a partir da data da assinatura do TERMO DE COMPROMISSO, pelo 

prazo estipulado para o cumprimento da obrigação assumida na Cláusula 1a, 

nos termos do artigo 43 do Regulamento Processual da BSM. 

Parágrafo único - A suspensão a que se refere o caput desta cláusula não se 

aplica à parte da acusação referente ao período de 15/8/2016 a 31/8/2016, que 

seguirá regular processamento e será submetida a julgamento. 

Cláusula 3a - Uma vez cumprida, pelo COMPROMITENTE, de forma integral, 

a obrigação referida neste TERMO DE COMPROMISSO, o Diretor de 

Autorregulação atestará seu cumprimento e, nos termos do artigo 48 do 

Regulamento Processual da BSM, o Processo Administrativo no 12/2016 será 

parcialmente arquivado em relação ao COMPROMITENTE, no que diz respeito 

à parte da acusação que se refere ao período de 2/1/201 5 a 15/8/2016. 

Cláusula 4a - Caso o COMPROMITENTE não cumpra de forma integral e 

adequada a obrigação assumida neste TERMO DE COMPROMISSO, o curso 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 
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do Processo Administrativo no 12/2016 será retomado em sua integralidade, 

nos termos do artigo 50 do Regulamento Processual da BSM. 

Cláusula sa - Nos termos do artigo 44 do Regulamento Processual da BSM, a 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO não importa confissão do 

COMPROMITENTE quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude 

de sua conduta, tratadas no Processo Administrativo no 12/2016. 

E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

seus efeitos de Direito. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM 

ERNANDES BENCHIMOL 

TESTEMUNHAS: 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com br 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 12/2016 

TERMO DE COMPROMISSO 

A BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS- BSM, associação civil 

com sede na Rua XV de Novembro, n° 275, 8° andar, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 01013-001, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n° 09.069.853/0001 -54, neste ato representada por seu Diretor de 

Autorregulação, Marcos José Rodrigues Torres, doravante denominada 

"BSM", de um lado, e, de outro, XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no , com 

endereço à  

 ("Corretora"), doravante denominada "COMPROMITENTE", 

resolvem, com fundamento nos artigos 43 a 50 do Regulamento Processual da 

BSM, celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, com base nas 

seguintes cláusulas: 

Cláusula 1a - Para encerramento parcial do Processo Administrativo n° 

12/2016, em relação à parte da acusação referente ao período de 2/1/201 5 a 

15/8/2016, a COMPROMITENTE compromete-se a pagar à BSM a quantia de 

R$ 3.676.608,72 (três milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e oito 

reais e setenta e dois centavos) a ser utilizada pela BSM, segundo seu 

exclusivo critério de conveniência, nos termos do artigo 49, §2°, da Instrução 

CVM n° 461/2007. 
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Parágrafo 1° - A obrigação referida no caput deverá ser cumprida integralmente 

pela COMPROMITENTE em, no máximo, 1 O (dez) dias úteis contados da 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO. 

Parágrafo 2°- O pagamento previsto no caput deverá ser realizado mediante 

depósito bancário na conta-corrente de titularidade da BSM  

     

 

Parágrafo 3°- A COMPROMITENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

contadas da data do cumprimento da obrigação referida no caput, deverá 

encaminhar ao Diretor de Autorregulação da BSM cópia do comprovante do 

pagamento realizado. 

Cláusula 23 
- A COMPROMITENTE compromete-se a ressarcir os clientes 

identificados no Anexo I a este TERMO DE COMPROMISSO, conforme valores 

ali indicados, que foram atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros simples 

de seis por cento ao ano, calculados pro rata die, desde as datas das 

respectivas ocorrências até 20/2/2018. Referidos valores deverão ser 

atualizados pelo IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de 

juros simples de seis por cento ao ano, calculados pro rata die, desde 

20/02/2018 até a data do efetivo pagamento aos clientes da 

COM PROMITENTE. 

Parágrafo 1°-A obrigação referida no caput deverá ser cumprida integralmente 

pela COMPROMITENTE em, no máximo, 30 (trinta) dias contados da 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO. 
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Parágrafo 2° - A COMPROMITENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

contadas da data do cumprimento da obrigação referida no caput, deverá 

encaminhar ao Diretor de Autorregulação da BSM cópia dos comprovantes dos 

pagamentos realizados. 

Cláusula 3a - O andamento do Processo Administrativo no 12/2016 em relação 

à parte da acusação que se refere ao período de 2/1/201 5 a 15/8/2016 ficará 

suspenso a partir da data da assinatura do TERMO DE COMPROMISSO, pelo 

prazo estipulado para o cumprimento das obrigações assumidas nas Cláusulas 

1 a e 23 acima, nos termos do artigo 43 do Regulamento Processual da BSM. 

Parágrafo único - A suspensão a que se refere o caput desta cláusula não se 

aplica à parte da acusação referente ao período de 15/8/2016 a 31/8/2016, que 

seguirá regular processamento e será submetida a julgamento. 

Cláusula 4a- Uma vez cumpridas, pela COM PROMITENTE, de forma integral, 

as obrigações referidas neste TERMO DE COMPROMISSO, o Diretor de 

Autorregulação atestará seu cumprimento e , nos termos do artigo 48 do 

Regulamento Processual da BSM, o Processo Administrativo no 12/2016 será 

parcialmente arquivado em relação à COMPROMITENTE, no que diz respeito 

à parte da acusação que se refere ao período de 2/1/201 5 a 15/8/2016. 

Cláusula sa - Caso a COMPROMITENTE não cumpra, de forma integral e 

adequada a obrigação assumida neste TERMO DE COMPROMISSO, o curso 

do Processo Administrativo no 12/2016 será retomado em sua integralidade, 

nos termos do artigo 50 do Regulamento Processual da BSM. 
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Cláusula sa - Nos termos do artigo 44 do Regulamento Processual da BSM, a 

assinatura do presente TERMO DE COMPROMISSO não importa confissão da 

COMPROMITENTE quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude 

de sua conduta, tratadas no Processo Administrat ivo na 12/2016. 

E, assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE 

COMPROMISSO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 

seus efeitos de Dire ito. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS - BSM 

GUILHERME BE:NQtilrc'JQI..\ 
Diretor 

TESTEMUNHAS: 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 - 8° andar 
01 013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

ao ALMEIDA 
Diretor 

 




