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PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 33/2016 

DEFENDENTES: 

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES 

MARCOS BRUM AMARAL 

ANDRÉ GUSTAVO RICARTE 

ANDREI REZENDE DE SANTA ROSA DOMINGUES 

LUCIO FIGUEIREDO PADUA SOARES 

LUIS FERNANDO RAVAZI 

PEDRO ORLANDO FERNANDES 

RENATA SILVA FERNANDES 

I. RELATÓRIO 

1.1. Termo de Acusação 

1. Em 3 de fevereiro de 2017 foi instaurado o presente processo administrativo 

em face de Guide Investimentos S.A. CV ("Guide" ou "Corretora"), Marcos Brum 

Amaral ("Marcos" ou "Diretor"), André Gustavo Ricarte ("André"), Andrei Rezende 

de Santa Rosa Domingues ("Andrei"), Lucia Figueiredo Padua Soares ("Lucia"), 

Luis Fernando Ravazi ("Luis Fernando"), Pedro Orlando Fernandes ("Pedro") e 

Renata Silva Fernandes ("Renata", tratada conjuntamente com André, Andrei, 
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Lucia, Luis Fernando e Pedro como "Operadores". Todos conjuntamente tratados 

neste parecer como "Defendentes"), por meio do Termo de Acusação (fls. 1/35), 

conforme irregularidades identificadas no Parecer da Superintendência de 

Acompanhamento de Mercado ("SAM") da BSM Supervisão de Mercados ("BSM") 

n° 176/2015 ("Parecer SAM") (fls. 37/56). 

2. Foi apontado no Termo de Acusação, que no período compreendido entre 

26.1.2015 a 30.7.2015 foram realizadas 35 operações de mesmo comitente 

("OMC") intencionais, por meio do terminal de 6 operadores da Guide: André 

(terminal AMR), Andrei (terminal ARE), Lucia (terminal LFU), Luis Fernando 

(terminal AOT), Pedro (terminal APZ) e Renata (terminal RET). 

3. Essas OMC foram executadas intencionalmente pelos Operadores em 6 

leilões, com a utilização de valores mobiliários (BGIK15, CCMX15, BGIN15 e 

DR1 N15Q15) negociados nos mercados organizados pela 83 (atual denominação 

da BM&FBOVESPA). Essas OMC tiveram o objetivo de cancelar ofertas de compra 

ou venda de clientes da Guide, durante leilão, para a correção de erros 

operacionais ocorridos nos pregões de 9.2.2015, 27.5.2015, 3.6.2015, 22.6.2015, 

24.6.2015 e 30.7.2015. 

4. As ofertas que estavam participando do leilão nas datas acima referidas não 

podiam ser canceladas, porque participavam da formação do preço e quantidade 

teóricos do valor mobiliário, nos termos do item 4.3.31 do Manual de Procedimentos 

Operacionais do Segmento Bovespa. O cancelamento impediu que ofertas de 

outros investidores que participavam do leilão fossem executadas. 

5. A realização de OMC intencionais com o objetivo de cancelar ofertas que 

participavam da formação do preço teórico em leilão configura a criação de 

condições artificiais de oferta e demanda de valores mobiliários, conduta vedada 

1 "4.3.3 Características-( ... ) Ofertas que estejam com preço de compra maior ou igual ao preço 
teórico e ofertas com preço de venda menor ou igual ao preço teórico não podem ser canceladas e 
nem terem suas quantidades diminuídas, sendo aceito somente alteração para melhor para estas 
ofertas (melhorar o preço ou aumentar a quantidade);" ~i,;..(,.J.e 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 

Página 2 de 22 

SJURIBRA 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 33/2016 

Defendentes: 

Guide Investimentos S.A. CV, Marcos Brum Amaral, André Gustavo Ricarte, Andrei Rezende de Santa Rosa Domingues, 

Lucio Figueiredo Padua Soares, Luis Fernando Ravazi, Pedro Orlando Fernandes e Renata Silva Fernandes 

pelo inciso I da Instrução CVM n° 8/1979 ("ICVM 8/79"), conforme o conceito do 

inciso 11, alínea "a", da mesma lnstrução2. 

11.2. DEFESA 

6. O Termo de Acusação e seus anexos foram enviados aos Defendentes, 

sendo que Guide recebeu o Termo de Acusação em 10.2.2017 (fls. 101/103); 

André, Andrei, Lucia, Pedro e Renata receberam o Termo de Acusação em 

13.2.2017 (respectivamente às fls. 107/109, 110/112, 116/118, 119/121 e 122/124); 

Marcos em 14.2.2017 (fls. 104/1 06) e Luis Fernando recebeu o Termo de Acusação 

em 15.2.2017 (fls. 113/115), sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de defesa a todos os Defendentes. 

7. Os Defendentes pediram dilação de prazo para a apresentação de defesa 

(fls. 125/140), o que foi concedido, fixando-se o dia 18.4.2017 como o novo prazo 

para apresentação da defesa a todos os Defendentes (fls. 141/142). Em 17.4.2017, 

todos os Defendentes apresentaram defesa conjunta ("Defesa") (fls. 143/154), com 

8 (oito) anexos (fls. 155/171) e juntada de instrumentos de representação (fls. 

172/175). 

8. A Defesa apresentou as seguintes preliminares: (1) ocorrência de "bis in 

idem" e (2) falta de materialidade do valor envolvido nas OMC realizadas. No mérito, 

a Defesa alegou ausência de: (3) reincidência; (4) dolo (intenção de criar condições 

artificiais) e (5) dano ou prejuízo a terceiros. Assim, afirma-se em defesa que: 

2 "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos 
demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de 
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações 
fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. 11 - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se 
como: a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas 
em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou 
omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou 
venda de valores mobiliários;" ~ 
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(1) Bis in idem 

a) "Pedro e Luis Fernando executaram OMC intencional com o ativo 

DR1 N25Q15 em leilão realizado no pregão de 24.06.2015 com o objetivo de corrigir 

erro operacional de Pedro. Detectado o erro pelo cliente, o Defendente foi 

contatado e alertado imediatamente após erro para que tivesse a chance de corrigi

lo, conforme sua transcrição da conversa telefônica entre o Pedro e o cliente. Para 

corrigir o erro operacional, a oferta inserida foi cancelada mediante a inserção de 

uma nova oferta ( ... ) a Guide Investimentos analisou e esclareceu que tal operação 

foi sem fundamento econômico, ou seja, não obtiveram lucro" (fls. 146); 

b) Os Defendentes, após a realização das OMC intencionais, foram advertidos 

verbalmente pela Guide, sendo submetidos "a grave penalidade consistente na 

reprimenda de seus superiores" (fls. 148): "De acordo com o artigo 34 do 

Regulamento Processual da BSM, o Diretor de Autorregulação deve levar em conta 

no julgamento, além dos efeitos imediatos da decisão sobre as partes, importantes 

efeitos gerais, 'especialmente quanto ao aspecto educacional, ao aprimoramento 

da conduta do acusado e à credibilidade do mercado' ( ... ) sendo os Defendentes 

punidos por meio de advertência verbal, o efeito educacional priorizado pela 

legislação procedimental da BSM teria sido atingido, visto que, após os 

apontamentos feitos pela BSM não ocorreu mais nenhuma OMC" (fls. 147); 

c) O "item 5.11.1 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa dispõe 

que as infrações à legislação sobre mercado de capitais cometidas por operadores 

os sujeitam às seguintes penalidades: (i) advertência verbal; (ii) advertência por 

escrito; e (iii) suspensão" (fls. 148). Dessa forma, diante da advertência verbal 

sofrida pelos Defendentes, eventual nova penalização pelo Conselho de 

Supervisão da BSM, "acarretaria a sobreposição de punições pela mesma conduta 

sobre os Defendentes, configurando-se um 'bis in idem' que contraria as bases de 

nosso sistema jurídico" (fls. 148); 
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(2) Falta de materialidade do valor envolvido nas OMC 

d) O valor envolvido nas OMC "não é material" (fls. 151): "com efeito não é 

factível considerar que as correções dos erros operacionais descritos anteriormente 

sejam suficientes para impactar negativamente o mercado de modo a alterar as 

condições naturais de formação de preços" (fls. 151 ); 

(3) Reincidência 

e) Os Defendentes não possuem histórico de processos administrativos na 

BSM (fls. 148/149); 

(4) Dolo 

f) Os Defendentes não tiveram a intenção de criar condições artificiais no 

mercado de valores mobiliários: "o único interesse do Defendente consistiu em dar 

suporte adequado ao cliente, mesmo que no calor do momento, entre diversas 

outras transações em andamento, ele não pudesse ter atinado para detalhes da 

conduta" (fls. 149); 

(5) Danos a terceiros 

g) A conduta dos Defendentes não acarretou em prejuízos para terceiros 

(fls. 150/151 ); 

h) "A legislação brasileira exige a existência de dano como condição para que 

surja hipótese de responsabilização, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do 

Código Civil. Não havendo prejuízo, não há que se falar em responsabilidade, Em 

linha com o acima afirmado, o resultado das transações denota a completa 

ausência de intenção ou dolo dos Defendentes em criar condições artificiais no 

mercado ou em buscar benefício para si ou para qualquer pessoa" (fls. 151 ). 
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1.3. TERMO DE COMPROMISSO 

9. Todos os Defendentes manifestaram interesse em celebrar Termo de 

Compromisso com a BSM (fls. 151/152), afirmando que "cessaram a prática da 

atividade ou ato considerado infringente, como estabelecido no inciso I do 

mencionado dispositivo, não havendo incorrido em conduta similar desde que 

[foram] cientificado[s] da irregularidade de sua prática pela BSM" (fls. 152). 

1 O. Assim, foram apresentadas as seguintes propostas de celebração de Termo 

de Compromisso: (a) Guide e o Diretor apresentaram proposta de pagamento à 

BSM no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada um e (b) os Operadores 

apresentaram proposta de pagamento à BSM no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) cada um. 

11. As propostas apresentadas por Guide e pelos Operadores foram aceitas pelo 

Conselho de Supervisão da BSM, conforme ata de Deliberação datada de 

27.4.2017 (fls. 176/177). 

12. Por outro lado, o Conselho de Supervisão da BSM deliberou condicionar a 

proposta apresentada pelo Diretor, ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), "considerando que as operações objeto do processo 

administrativo (operações de mesmo comitente) foram executadas para reverter 

erro operacional e alocadas para a conta erro da Corretora, após comunicação ao 

diretor Marco, conforme Descritivo (Executar Ordens) de fls. 89/1 00" (fls. 176). 

13. O Diretor, em 30.6.2017, apresentou manifestação concordando com o 

condicionamento da proposta Termo de Compromisso, de modo que se 

comprometeu ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para 

a BSM. 

14. Os Termos de Compromisso celebrados por Guide (fls. 204/206), André (fls. 

207/209), Andrei (fls. 221/223), Lucio (fls. 210/212), Luis Fernando (fls. 213/215) e 

Renata (fls. 216/218) foram assinados em 20.6.2017 e devidamente cumpridos. 
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15. O Termo de Compromisso de Marcos foi celebrado em 7.7.2017 (fls. 259-

A/259-B), sendo devidamente cumprido em 21.7.2017. 

16. Pedro, embora tenha apresentado proposta de Termo de Compromisso que 

foi aprovada pelo Conselho de Supervisão, não assinou o Termo de Compromisso 

com a BSM (fls. 176/177). 

17. O Diretor de Autorregulação, em 25.7.2017, declarou o encerramento do 

PAD 33/2016 em relação aos Defendentes, por eles terem cumprido integralmente 

as obrigações assumidas nos Termos de Compromisso (fls. 263), com exceção de 

Pedro. 

18. Desta forma, o presente Parecer Jurídico analisará, exclusivamente, a 

irregularidade apontada no Termo de Acusação, relacionada às OMC realizadas 

por Pedro, durante leilão ocorrido no pregão do dia 24.6.2015, assim como os 

argumentos apresentados pela Defesa em relação à Pedro. 

11. MÉRITO 

11.1. PRELIMINARES 

1. Bis In Idem 

19. A Defesa sustenta que eventual penalidade aplicada a Pedro no presente 

processo implicaria em dupla apenação, uma vez que (a) Pedro foi advertido 

verbalmente pela conduta apontada no Termo de Acusação pela Guide e (b) o item 

5.11.1 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa dispõe que as 

infrações à legislação sobre mercado de capitais cometidas por operadores 

poderão ser punidas com advertência verbal, advertência por escrito ou suspensão, 

de modo que eventual penalização de Pedro pelo Conselho de Supervisão da BSM, 

"acarretaria a sobreposição de punições pela mesma conduta", configurando bis in 

idem (fls. 148). 
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20. O princípio do non bis in idem consiste na "impossibilidade de, em 

decorrência de um fato unitário, a pessoa natural ou jurídica, ser apenada ou 

processada duplamente pelo Estado"3. 

21. Esse princípio é inclusive aplicável na esfera dos processos administrativos 

sancionadores, conforme observado por Cretella Jr.: "( ... ) o regime jurídico do non 

bis in idem em virtude do qual ninguém pode ser processado e punido duas vezes 

pela mesma infração, encontra plena aplicação em matéria disciplinar, 

considerando-se ambos os campos absolutamente distintos. Isto é [o administrado] 

que cometeu a mesma falta grave ou crime não pode sofrer duas penas 

disciplinares ou duas criminais, o que não significa que não possa sofrer 

acumuladamente, uma pena disciplinar e outra pena criminal, respondendo 

também a dois processos distintos"4 . 

22. No presente caso, o conceito de bis in idem não se aplica, uma vez que o 

poder diretivo do empregador e o exercício da autorregulação pela BSM são 

esferas jurídicas distintas e independentes5. 

23. O poder diretivo da Guide decorre da relação empregatícia e do contrato de 

trabalho entre Pedro e a Corretora e volta-se ao deslinde de questões laborais. 

3 Mercado de Capitais - Alexandre Pinheiro dos Santos, Fábio Medina Osório, Julya Sotto Mayor 
Wellisch- São Paulo: Saraiva 2012, p. 61. 
4 Prática de Processo Administrativo- José Cretella Júnior. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, 
p. 76. 
5 A esse respeito, ressaltamos o entendimento da CVM no PAS CVM n° SP2012/228, em que o 
Diretor Pablo Renteria em voto de 13.6.2016, entendeu que não há bis in idem quando as 
penalidades aplicadas tem finalidades e origens (em processo sancionador ou não) distintas: 
"Arouch lnvest e Ellen Cristiane. afirmaram, outrossim, que a CVM teria incorrido, neste caso, em bis 
in idem, tendo em vista a stop order emitida em 21.5.2012. Não concordo com os acusados. Como 
se sabe, a stop order tem natureza eminentemente cautelar, destinada a coibir a prática de atos 
que, em razão dos elementos de prova até então coletados pela autarquia, afiguravam-se 
irregulares. Não se confunde, portanto, com as penalidades aplicadas pela CVM no âmbito de 
processos administrativos sancionadores, elencadas pelo art. 11 da Lei no 6.385/1976." ~J--2 ,~~. 
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24. O poder de autorregulação da BSM decorre de disposição legal, da Lei 

6.385/766 , que expressamente trata da atividade autorregulatória no mercado de 

capitais e permite que a entidade reguladora do mercado, a CVM, trace os 

contornos da autorregulação dos mercados administrados pela 83, o que foi feito 

por meio da Instrução CVM n° 461/2007 ("ICVM 461/2007")1. 

25. A advertência verbal aplicada pela Guide em face de Pedro, representa ato 

do empregador pela indisciplina do operador, que mantém vínculo contratual com 

a Corretora. Portanto, a advertência verbal feita ao operador pela Guide, embora 

demonstre diligência da Corretora, é prerrogativa unilateral do empregador e não 

se trata de medida fundamentada em procedimento sancionatório, capaz de 

justificar a responsabilidade de Pedro pela criação de condições artificiais de oferta, 

demanda ou preço, a qual deverá ser apurada em processo administrativo próprio, 

que nos termos do Regulamento Processual da BSM, poderá culminar em sanção 

posterior. 

26. A esse respeito, ressaltamos que não houve na BSM nenhum processo 

administrativo ou medida de enforcement anterior que possua o mesmo objeto do 

PAD 33/2016- ou seja, as OMC descritas no Termo de Acusação- por meio do 

qual Pedro já tenha sofrido penalidade. 

6 Por força de expressa disposição legal (art. 17, §1°, da Lei n° 6.385/76), cabe às Bolsas 
promoverem a autorregulação de suas atividades, fiscalizando "os respectivos membros e as 
operações com valores mobiliários nelas realizadas". Assim, são funções compreendidas no 
exercício da autorregulação pela BSM, dentre outras, fiscalizar e supervisionar os participantes do 
mercado- e seus prepostos- e a 83; identificar violações à legislação e à regulamentação vigentes, 
condições anormais de negociação ou comportamentos que possam colocar em risco a regularidade 
de funcionamento, a transparência e a credibilidade do mercado; instaurar e conduzir processos 
administrativos disciplinares; e penalizar os que cometem irregularidades. 
7 ICVM 461/2007, artigo 36: "Art. 36. [ ... ] §2° 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 funcionamento do mercado e da 
entidade administradora, bem como impor as penalidades decorrentes da violação das normas que 
lhes incumba fiscalizar". ~<.t? 
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27. Assim, não procede a alegação da Defesa de que Pedro estaria sendo 

julgado mais de uma vez pela mesma infração e de que eventual pena neste 

processo seria dupla apenação. O PAD 33/2016 é a primeira medida adotada pela 

8SM em relação às irregularidades apontadas no Termo de Acusação. 

28. Cabe esclarecer que as sanções descritas no item 5.11.1 do Regulamento 

de Operações do Segmento 8ovespa8 não se confundem com as penalidades que 

podem ser aplicadas pela 8SM em processo administrativo disciplinar. As sanções 

do Regulamento de Operações do Segmento 8ovespa, limitadas à advertência 

verbal, advertência por escrito e suspensão, poderão ser aplicadas apenas pela 

83 9 , após verificação de irregularidades durante o pregão. A 8SM não tem 

participação na decisão de imputação de penalidades pela 8310. A instauração do 

PAD 33/2016 é a primeira medida adotada pela 8SM em relação às OMC 

intencionais realizadas por Pedro em 24.6.2015. 

29. As sanções que podem ser aplicadas pelo Conselho de Supervisão da 8SM, 

ao contrário das sanções previstas no Regulamento de Operações do Segmento 

8ovespa, são advertência, multa, suspensão e inabilitação 11 e também sujeitam os 

8 "5.11.1 As infrações à legislação sobre mercado de capitais, ao presente Regulamento e às demais 
normas aplicáveis, cometidas pelos Operadores, serão apuradas através de procedimento 
administrativo e os sujeitará às seguintes penalidades: a) advertência verbal; b) advertência por 
escrito; e c) suspensão." 
9 Item 5.12.1 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa: "5.12.1 As Sociedades 
Corretoras e seus administradores, empregados, prepostos e representantes, bem como os 
Operadores devem acatar imediatamente todas as decisões da Bolsa". 
10 De acordo com o item 5.11.6 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa a BSM 
funciona apenas como instância recursal das decisões dos Diretores da 83 que impliquem 
penalidades a Operadores: "Das decisões proferidas pelo Diretor Presidente caberá recurso à BSM". 
11 Conforme artigo 30 do Estatuto Social da BSM e artigo 58 do Regulamento Processual da BSM: 
"Art. 30- As penalidades que podem ser aplicadas pela BSM são: I- advertência; li- multa; 111-
suspensão, observado o prazo máximo de noventa dias; IV - inabilitação temporária, pelo prazo 
máximo de dez anos, para o exercício de cargos de administradores, empregados, operadores, 
prepostos e representantes da própria BSM, do Associado Mantenedor e dos Participantes; e V
outras penalidades previstas nas normas regulamentares e operacionais da própria 
BM&FBOVESPA." 
"Artigo 58- A penalidades que podem ser aplicadas pela BSM são: 1- advertência; li- multa; 111-
suspensão, observado o prazo máximo de 90 dias; e IV- inabilitação temporária, pelo prazo máximo 
de 1 O anos, para o exercício de cargos de administradores, empregados, operadores, prepostos e 
representantes dos Participantes e de administradores, empregados, prepostos e representantes 
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operadores em caso de infrações às normas de regulação e autorregulação que 

regem o mercado de valores mobiliários, nos termos do caput, do artigo 48, da 

ICVM 461/200712. 

2. Relevância das OMC 

30. A Defesa argumenta a falta de materialidade do valor envolvido na OMC 

executada por Pedro, uma vez que "não é factível considerar que as correções dos 

erros operacionais descritos anteriormente sejam suficientes para impactar 

negativamente o mercado de modo a alterar as condições naturais de formação de 

preço ( ... ) o baixo valor envolvido nas operações deixa claro a imaterialidade da 

conduta dos Defendentes" (fls. 152). 

31. O Parecer SAM e a Acusação apontam que Pedro inseriu, por equívoco, 

oferta de compra de 5 contratos DR 1 N 15015 ao preço de R$ 33.650, 00, embora o 

cliente tenha dado ordem de compra ao preço de R$ 33,65. Para corrigir o erro, 

Pedro solicitou ao operador Luis Fernando que inserisse oferta na ponta contrária 

para realizar OMC. 

32. A defesa nega que as OMC realizadas por Pedro tenham sido irregulares, 

mas não refuta a intencionalidade na realização das operações para correção de 

erro operacional, criando operação sem resultado. 

33. Tendo em vista que não há previsão normativa que condicione a atuação 

dos Operadores e a realização de OMC intencionais (a) a limite de valores, (b) ao 

da BSM e/ou da BM&FBOVESPA. Parágrafo Primeiro- A multa prevista no inciso "li" do caput não 
excederá o maior dos seguintes valores: I- R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 11-50% do valor 
da operação irregular; ou 111 - 3 vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda 
evitada em decorrência do ilícito. Parágrafo Segundo- Nos casos de reincidência serão aplicadas, 
alternativamente, multa nos termos do parágrafo anterior, até o triplo dos valores fixados, ou 
penalidade prevista nos incisos 111 e IV do caput deste artigo." 
12 "Art. 48. Estão sujeitos às penalidades aplicadas pelo Diretor de Auto-Regulação ou pelo 
Conselho de Auto-Regulação, os integrantes dos órgãos de administração da entidade 
administradora, as pessoas autorizadas a operar, assim como os administradores e prepostos das 
pessoas antes mencionadas." ~ 
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resultado das OMC ou (c) ao volume financeiro movimentado, não há que se afastar 

a relevância das operações, em razão do "baixo valor envolvido". 

34. Como será visto adiante, são irregulares as condutas de operadores que ao 

inserirem OMC intencionalmente para correção de erros operacionais criam 

condições artificiais de oferta, demanda ou preço. 

35. Nesse sentido, a realização de OMC intencionais por Pedro, com alteração 

no fluxo de ofertas pela Acusação afasta a possibilidade de ser aceita a alegação 

de irrelevância das operações apontadas como irregulares. 

IIJI. REALIZAÇÃO DE OMC INTENCIONAL 

36. Conforme apontado no item 42 do Termo de Acusação (fls. 21 ), "a ocorrência 

de OMC não é considerada uma irregularidade desde que ocorra de forma aleatória 

e não intencional. Isso se deve ao fato de ser permitido aos agentes atuantes no 

mercado inserir, ao longo do dia, ofertas de compra e de venda de um mesmo ativo. 

Ordens idênticas (volume e preço), porém opostas (compra e venda) podem, 

eventualmente (e a eventualidade é elemento importante em tal conceito), se 

encontrarem no sistema de negociação da [83], em função dos valores e da ordem 

cronológica de inserção, e originar um negócio [de mesmo comitente]"13 . 

37. As OMC geradas de forma intencional, contudo, ocasionam a criação de 

condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, conduta 

expressamente vedada pela ICVM 8/79. 

38. A Acusação indicou que Pedro realizou 5 OMC intencionais com 

DR1 N15Q15 em leilão realizado no pregão de 24.6.2015 com o objetivo de corrigir 

erro operacional de Pedro. 

13 Integralidade do item 42 do Termo de Acusação. ~ 
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39. Para comprovar a intencionalidade e a motivação (dolo) de Pedro, a 

Acusação destacou a gravação telefônica que gerou a ordem para a compra de 5 

contratos DR1 N15Q15 ao preço de R$ 33,65 (itens 54/61 do Termo de Acusação). 

Contudo, Pedro, por erro operacional, inseriu oferta de compra ao preço de R$ 

33.650,00. O erro de Pedro foi percebido pelo Cliente que o alertou. 

40. De acordo com as gravações, Pedro tentou cancelar a oferta de compra 

inserida com erro, quando foi informado que a oferta de compra inserida 

equivocadamente ao preço de R$ 33.650,00 gerou leilão. "Já vislumbrando a 

realização de OMC para cancelar a oferta com erro operacional, Pedro começa a 

discutir o preço da oferta de venda que ele deveria inserir para gerar a OMC com 

seus colegas da mesa de operações da Corretora ("põe que preço?", "põe você aí, 

põe você aí")"14. O Operador Luis Fernando, a pedido de Pedro, insere oferta de 

venda de 5 contratos DR1N15Q15 ao preço de R$ 33,00, o que gerou, 

intencionalmente, a OMC, pensada por Pedro. 

41. A realização de OMC para corrigir oferta de compra inserida por Pedro com 

erro operacional implicou a realização de operação com resultado zero, que foi 

alocada para a conta erro da Guide. 

42. O Termo de Acusação também demonstrou a interferência de Pedro no 

procedimento de leilão, por meio da oferta de venda inserida com prioridade de 

atendimento em razão do melhor preço (menor preço de venda), de modo a agredir 

intencionalmente sua própria oferta de compra submetida a leilão e, com isso, gerar 

OMC (conforme apontado nas Tabelas dos itens 31/33 do Termo de Acusação

fls. 17/19). 

43. A realização de OMC para corrigir oferta de compra inserida por Pedro com 

erro operacional implicou na realização de operação com resultado zero, que foi 

alocada para a conta erro da Guide. 

14 Integralidade do item 57 do Termo de Acusação. ~w-~ 
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44. O erro operacional de Pedro foi justificado em formulário de justificativa de 

conta erro (fls. 68/69), em que as OMC intencionais executadas por Pedro e Luis 

Fernando são justificadas pelo erro no preço da oferta de compra15. 

45. Essas circunstâncias corroboram o entendimento da Acusação, no sentido 

de que "a gravação do diálogo entre Pedro e o cliente demonstra que Pedro e Luis 

Fernando executaram OMC de maneira intencional e deliberada para cancelar 

oferta de compra inserida com erro operacional de Pedro" (item 60, fls. 26), o que 

impediu a execução de ofertas de outros investidores que participavam do leilão. 

46. Na próxima seção, será analisado o enquadramento da conduta de Pedro 

como criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 

mobiliários. 

11.111. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES ARTIFICIAIS 

47. Nos termos da ICVM 8/79, condições artificiais de demanda, oferta ou preço 

de valores mobiliários são "aquelas criadas em decorrência de negociações pelas 

quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa 

provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou 

venda de valores mobiliários". 

48. No presente caso, Pedro inseriu oferta de compra em nome de cliente com 

preço diverso daquele solicitado. Para corrigir o erro, Pedro solicitou para Luis 

Fernando que inserisse oferta de venda a melhor preço, com prioridade de 

execução. A oferta inserida por Luis Fernando, a pedido de Pedro, gerou OMC 

intencional com a oferta inserida erroneamente por Pedro, gerando operação com 

resultado zero, que, na prática cancelou a oferta inserida com erro operacional. 

15 Como descrito no formulário de justificativa de erro: "O operador executou compra a preço 
incorreto, fora de preço foi para leilão e operador Luiz Ravazi entrou para defender a operação. Foi 
zerada ocasionou um direto cruzado e alocada na conta erro" (fls. 69)".~ 
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49. A ordem de compra inserida erroneamente por Pedro gerou leilão de 

DR1 N15Q15 e, portanto, não poderia ter sido cancelada, por fazer parte na 

formação de preço teórico. Assim, Luis Fernando, a pedido de Pedro, interferiu no 

leilão, mediante a inserção oferta de venda para fechar negócio com a oferta de 

compra inserida por Pedro. Essas ofertas deram origem a cinco OMC, envolvendo 

contratos DR1N15Q15. 

50. Pedro, portanto, ao solicitar para Luis Fernando que inserisse oferta de 

venda, impediu a regular formação de preço do ativo, bem como que outros 

Participantes tivessem suas ofertas atendidas. 

51. A prática detalhada acima demonstra que as OMC geradas pelas ofertas de 

Pedro foram intencionais e realizadas artificialmente, uma vez que tiveram objetivo 

diverso daquele que é próprio da dinâmica do mercado em que foram realizadas, 

tendo, ainda, alterado o fluxo de ordens de compra e venda de contratos 

DR 1 N 15Q 15, influenciando e afetando outras investidores que inseriram oferta de 

venda durante o leilão do ativo16, já que passou aos participantes do mercado a 

falsa impressão de que tais ofertas eram autênticas17. 

52. Tal conduta constituiu-se na criação de condições artificiais de demanda e 

oferta do valor mobiliário envolvido no leilão, prática vedada pela ICVM n° 8/79. 

53. A esse respeito, ressalta-se que, à época dos fatos, as regras da 83 eram 

expressas no sentido de vedar o cancelamento de ofertas que estiverem 

participando de leilão, cujo objetivo é oferecer condições de simetria informacional 

para a participação dos investidores nas operações realizadas no mercado de 

Bolsa18: 

16 Conforme detalhado nas tabelas 15 e 16 do Parecer SAM (fls. 54/56). 
17 Nesse sentido é a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar BSM n° 35/2012, de 
Relataria da Conselheira Aline de Menezes dos Santos Aragão. 
18 Instrução CVM n° 168/1991: "Art. 8° Para efeitos desta Instrução entende-se por procedimentos 
especiais aqueles que visem o oferecimento de condições adequadas à participação equitativa dos 
investidores nas operações realizadas em Bolsas de Valores, bem como a observância de 
procedimentos específicos exigidos na legislação para determinadas operações." ~.;.&· 
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Manual de Procedimentos Operacionais 

Item 4.3.3: "ofertas que estejam com preço de compra maior ou igual ao 
preço teórico, e ofertas com preço de venda menor ou igual ao preço teórico 
não podem ser canceladas e nem terem suas quantidade diminuídas, sendo 
aceito somente alteração para melhor para estas ofertas (melhorar o preço 
ou aumentar a quantidade)". 

54. Na época dos fatos, não havia nenhum dispositivo que excetuasse essa 

regra e permitisse o cancelamento de oferta que estivesse participando de leilão. 

Isto porque, a regra visava justamente à preservação da integridade do mercado 

de forma que fossem mantidas as condições necessárias para a justa formação de 

preços do ativo negociado19. 

55. Pedro, conforme demonstra a gravação da ordem transmitida pelo cliente, 

sabia que a iniciativa de interferir no leilão, mediante a inserção de ofertas na ponta 

oposta à oferta do cliente, a preço que garantisse a prioridade de atendimento 

frente às demais ofertas que participavam do procedimento, resultaria em negócios 

diretos em nome de um mesmo comitente e, dessa forma, teria o mesmo efeito de 

cancelamento de oferta. 

56. Nesse sentido, descabe a alegação do Defendente quanto à impossibilidade 

de prever que a oferta de venda inserida por Luis Fernando fecharia negócio com 

a oferta de compra inserida por Pedro por erro operacional, já que a intenção de 

Pedro, conforme as gravações demonstram, era de realizar OMC para gerar efeito 

de cancelamento da oferta de compra, uma vez que OMC não gera resultados 

financeiros. 

57. Identifica-se, portanto, a vontade livre e consciente de Pedro de praticar a 

conduta prevista no tipo normativo descrito no inciso 11, alínea "a", da ICVM 8/79. 

19 o Objetivo do procedimento de leilão é possibilitar a justa formação de preço, mediante a 
interferência de outros Participantes interessados na negociação. ~ 
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58. As operações de mesmo comitente tratadas neste processo, por serem 

consideradas artificiais, provocaram alteração no fluxo de ordens de compra e 

venda do ativo envolvido. 

59. E foi nesse sentido que a CVM e BSM já manifestaram seus entendimentos: 

"( ... ) havendo artificialidade, há efetiva alteração no fluxo de ordens no 
mercado, já que, independentemente do mercado em que foram operados, 
os negócios artificiais interferem, sempre, no bom funcionamento do 
mercado, que passa a ser um meio para transações com finalidades 
impróprias. E ainda que o impacto da alteração no fluxo de ordens seja 
desconhecido, isso não descaracteriza a irregularidade, visto que o tipo 
"condições artificiais de demanda, oferta ou preço" não depende da 
comprovação do montante da alteração no fluxo de ordens do mercado" 
(PAS CVM 06/04, Voto do Diretor-Relator Alexsandro Broedel Lopes, julgado 
em 9.11.201 O). 

"A artificial idade da conduta [ ... ] reside na atuação na ponta contrária a que 
originalmente estava negociando, com o propósito de gerar OMC e, por 
conseguinte, tornar sem efeito sua oferta de venda. Como exposto acima, o 
item 14.2.9 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa veda o 
cancelamento de oferta que participe de leilão. Essa regra decorre da 
necessidade de garantir a formação regular do preço permitindo a 
interferência de outros participantes interessados na negociação, um 
mecanismo que garante a simetria informacional aos investidores que 
negociam os ativos listados na BM&FBOVESPA. A única exceção a essa 
regra é a substituição de oferta anterior por nova oferta a melhor preço ou 
quantidade, nos termos do dispõe o item 4.3.2 do Manual de Procedimentos 
Operacionais." (PAD 46/2013, Conselheira Cecilia Rossi julgado pelo pleno 
do Conselho de Supervisão da BSM em 14.1.2016). 

60. Dessa forma, entendemos que os elementos caracterizadores da infração à 

ICVM 8/79, inciso I, qualificado pelo inciso 11, alínea "a" estão presentes na conduta 

de Pedro, a saber: (a) realização de negócios artificiais, (b) ação dolosa do 

Operador e (c) alteração no fluxo de ordens de compra ou venda de valores 

mobiliários. 
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61. Os negócios realizados por Pedro, que são objeto da Acusação, foram 

artificiais, pois tinham o intuito de cancelar oferta em leilão inserida com erro 

(finalidade alheia ao mercado). Ao inserir as ofertas que geraram as OMC 

intencionais, Pedro emitiu sinais ao mercado de oferta e demanda. A respeito da 

artificialidade desse tipo de Operação, manifestou-se a CVM: 

"Para o adequado funcionamento do mercado de valores mobiliários, é 
imprescindível que esse processo seja pautado pela relação entre oferta e 
demanda, a qual pode ser influenciada por interferências indevidas em 
qualquer dessas pontas. Assim, a potencial criação tanto de aparente 
demanda quanto de aparente oferta de valores mobiliários20 contribui para a 
transmissão de um sinal ilusório ao mercado quanto à liquidez de um 
determinado título e, consequentemente, pode prejudicar a confiança e a 
higidez do mercado. Por isso, as operações feitas com finalidades alheias 
ao mercado têm sido interpretadas como a criação de uma condição artificial 
para fins da Instrução CVM n° 8, de 1979"21 . 

62. A ação dolosa de Pedro foi demonstrada pela gravação com o cliente- não 

impugnada pela Defesa - que demonstrou a vontade consciente do Operador em 

realizar operações com resultado previamente acordado, as OMC de resultado 

zero. 

63. A alteração no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários é 

demonstrada "pelos indícios ilusórios ao mercado com relação à liquidez e volume 

de negociação dos ativos objeto dessas operações"22 . Conforme entendimento da 

CVM: 

"A constatação da artificialidade de uma determinada operação seria 
suficiente para demonstrar a alteração de demanda, oferta ou preço de 
valores mobiliários, tornando desnecessária a quantificação dessa alteração. 
Afinal, o intuito da norma ora discutida é vedar toda e qualquer situação que 

20 No caso analisado por este Perecer Jurídico, houve aparente demanda, pois a oferta de venda, 
artificial, foi inserida com o propósito de realizar OMC com oferta de compra anteriormente inserida 
por Pedro. 
21 PAS CVM 12/2010, Voto da Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 7.10.2014. ri . ·"JP 
22 PAS CVM 12/2010, Voto da Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 7.10.2014. ~~ 
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possa, potencialmente, prejudicar o bom funcionamento do mercado de 
capitais e a sua higidez" 23. 

64. Por fim, a ocorrência de prejuízos materiais a terceiros investidores não é 

elemento caracterizador da conduta vedada pela ICVM 8/79, inciso I, qualificado 

pelo inciso 11, alínea "a", o que afasta a alegação da Defesa de que a ausência de 

danos a terceiros deveria ser "elemento apto a afastar qualquer possibilidade de 

aplicação de penalidade sobre os Defendentes" 24 (fls. 151 ). Além disso, no 

presente caso, conforme demonstrado no Parecer SAM, às fls. 54/56, investidores 

deixaram de ter ofertas de vendas atendidas em razão da inserção de oferta 

artificial de venda para realização de OMC. 

111. OFÍCIO CIRCULAR 016/2017-DP: NOVAS REGRAS PARA CANCELAMENTO DE 

OFERTAS ORIGINADAS POR ERRO OPERACIONAL 

65. A 83, por meio do Ofício Circular 016/2017-DP, informou, em 22.2.2017 aos 

Participantes dos mercados que administra, que a partir de 6.3.2017 passariam a 

vigorar novas regras sobre o cancelamento de ofertas que tenham sido originadas 

por erro operacional dos Participantes e que estivessem participando da formação 

de preço teórico dos leilões e dos ca//s de abertura e de fechamento. 

23 PAS CVM 12/2010, Voto da Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 7.10.2014. 
24 A esse respeito a defesa argumenta que "A legislação brasileira exige a existência de dano como 
condição para que surja hipótese de responsabilização, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do 
Código Civil. Não havendo prejuízo, não há que se falar em responsabilidade. Em linha com o acima 
afirmado, o resultado das transações denota a completa ausência de intenção ou dolo dos 
Defendentes em criar condições artificiais no mercado ou em buscar benefício para si ou para 
qualquer pessoa" (fls. 151 ). Ao contrário do alegado pela defesa, a existência de dano será condição 
essencial apenas para a responsabilidade civil, que não se confunde com a responsabilidade 
disciplinar. Toda responsabilidade, civil ou administrativa, será originada em uma conduta ilícita, 
mas se caracterizará pela natureza do campo jurídico em que se consuma. Assim é possível que JJJ.: 
um mesmo fato dê origem, concomitantemente, às responsabilidades civil, administrativa e penal. ~i!_/ 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, 8° andar 
01013-001- São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 

Página 19 de 22 

SJU~/BRA 

'i:../1 
~ 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 33/2016 

Defendentes: 

Guide Investimentos S.A. CV, Marcos Brum Amaral, André Gustavo Ricarte, Andrei Rezende de Santa Rosa Domingues, 

Lucia Figueiredo Padua Soares, Luis Fernando Ravazi, Pedro Orlando Fernandes e Renata Silva Fernandes 

66. Assim, a partir de 6.3.2017, tornou-se possível solicitar à 83 o cancelamento 

de ofertas originadas a partir de erros operacionais e que participem da formação 

de preço teórico em procedimento de leilão, logo após seu registro25 . 

67. De acordo com o Ofício Circular 016/2017-DP, o Participante, para o efetivo 

cancelamento deverá, até às 19h do dia do cancelamento da oferta, comprovar o 

erro operacional originador do registro, descrevendo o incidente, a identificação da 

oferta (ativo, preço e características) e o responsável por seu registro, com 

evidências que atestem o erro26 . Caso a justificativa apresentada não comprove a 

ocorrência do erro operacional, o Participante deverá arcar com emolumentos e 

taxas referentes ao negócio que poderia ter sido gerado se a oferta não tivesse sido 

cancelada, acrescidos de multa de R$ 50.000,00. 

68. Essas novas regras não estavam vigentes ao tempo das OMC que são 

objeto do presente processo, ocorridas em 24.6.2015. 

69. Ressaltamos que, embora as regras acima referidas ainda não vigorassem, 

a oferta de compra inserida com erro operacional por Pedro, poderia ter sido 

mantida no livro de ofertas e, caso fechasse negócios com outras ordens de venda, 

tais negócios poderiam ter sido alocados para a conta erro da Guide, sem que 

houvesse prejuízos ao Cliente, ou danos à confiabilidade do mercado, como de fato 

aconteceu com a realização de OMC intencionais. 

IV. CONCLUSÃO 

70. Considerando o acima exposto, opinamos pela procedência da Acusação 

que apontou o descumprimento, por Pedro, da ICVM 8/79, inciso I, qualificado pelo 

inciso 11, alínea "a", ao realizar OMC intencionais no pregão de 24.6.2015. 

25 Destaca-se que esses participantes deverão efetuar tais solicitações em até 60 (sessenta) 
segundos antes do encerramento dos leilões ou dos ca//s de abertura e de fechamento. 
2s Gravação telefônica, e-mail, imagem da tela de negociação, entre outras. ~ 
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71. Ressalta-se que o descumprimento a qualquer dispositivo da ICVM 8/79 é 

considerado uma infração grave, nos termos do inciso 11127 da mesma Instrução 

72. Assim, sugerimos ao Conselho de Supervisão a aplicação de penalidade a 

Pedro, conforme disposto no artigo 36, da ICVM 461/2007 e no artigo 30 do Estatuto 

Social da BSM. 

73. Para a dosimetria da pena eventualmente aplicada a Pedro, sugerimos que 

seja considerado que o Defendente não possui histórico de condenações na BSM 

e na CVM. 

7 4. Por fim, sugerimos que sejam levados em consideração, além dos efeitos 

imediatos da decisão, outros efeitos como a credibilidade do mercado, dado que 

condutas como as praticadas por Pedro afetam diretamente a confiança e 

integridade do mercado de valores mobiliários. 

V. PRECEDENTE 

75. O Conselho de Supervisão da BSM, no PAD n° 46/201328 , analisou e julgou 

a conduta do operador Peterson Balderrama ("Peterson") que, como aconteceu no 

caso em discussão, registrou OMC para cancelar oferta em leilão. 

76. Peterson foi acusado de infração ICVM 8/79, inciso I, qualificado pelo inciso 

11, alínea "a", combinado com o item 5.1 0.3, "e" do Regulamento de Operações do 

Segmento Bovespa, por inserir 6 ofertas de compra para fechar negócio com sua 

própria oferta de venda inserida anteriormente, e, com isso, gerar operações de 

mesmo comitente. 

77. Peterson foi condenado pela Turma do Conselho de Supervisão da BSM, em 

decisão ratificada pelo Pleno em grau recursal, à pena de multa de R$ 20.000,00 

27 "111 -Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. 11, Incisos I 
a VI da LEI N° 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução". 
28 A ementa e principais peças processuais do PAD n° 46/2013 estão disponíveis em: 
http:/ /www. bsm-autorreq u lacao. com. br/atividades-discipli nares-e-processos/acompan he-os
processos/parecer/2013-046-pad 
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(vinte mil reais) por ter alterado o fluxo de ordens do ativo impedindo que os demais 

participantes do leilão tivessem suas ofertas atendidas. 

São Paulo, 11 de outubro de 2017. 

t_ ::\ C--1; c_j 
Lu i\ Felipe Amaral Calabró 

Superintendente Jurídico 

~ 

dGQ;ni\Í~ 2s'\O~Ct_okf& 
Henrique Fratta Lobo 

Gerente Jurídico 

Bruno Roberto Assis de Azevedo 

Advogado 

Encaminhe-se o parecer ao Defendente para 

manifestação e, posteriormente, ao Conselho de 

Supervisão para julgamento. 
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