
BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer da Superintendência Jurídica 

BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados- BSM 

Processo Administrativo Ordinário no 12/2016 

Acusados: XP Investimentos CCTVM S.A., Guilherme Dias Fernandes 

Benchimol, Julio Cápua Ramos da Silva e Felipe Trindade. 

1. RELATÓRIO 

1.1 . Fatos 

1. Em 3/10/2016, o Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA 

Supervisão de Mercados ("BSM") instaurou o presente processo administrativo 

ordinário, por meio do Termo de Acusação de fls. 1/254, em face de XP 

Investimentos CTVM S.A. ("Corretora") , Guilherme Dias Fernandes Benchimol 

("Guilherme") , Diretor responsável pelo cumprimento da Instrução da Comissão 

de Valores Mobiliários ("CVM") n° 505/2011 ("ICVM 505/11 ")na época dos fatos, 

nos termos do art. 4°, inciso I, daquela instrução, Julio Cápua Ramos da Silva 

("Julio"), Diretor de Controles Internos na época dos fatos, nos termos do art. 4°, 

inciso 11 da lCVM 505/11, Felipe Trindade ("Felipe") e Davi Miranda Quixadá 

("Davi"), sendo Felipe e Davi operadores vinculados à Corretora à época dos 

fatos (Corretora, Guilherme, Julio e Felipe, em conjunto, "Defendentes"), em 

razão dos fatos e elementos de autoria e materialidade de infração apurados e 

fundamentados no Termo de Acusação e no Parecer da Superintendência de 

acompanhamento de Mercado ("SAM") n° 144/2015 ("Parecer SAM"), que é 

parte integrante do Termo de Acusação (fls. 94/175), conforme a segu1r 

descritos. 
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2. Em 7/8/2017, o Diretor de Autorregulação da BSM decidiu retificar o 

Parecer SAM e o Termo de Acusação, conforme detalhado na Decisão de 

Retificação do Termo de Acusação (fls. 468/476). 

3. Este parecer considerará o Parecer SAM aditado (fls. 684/764) e o 

Termo de Acusação aditado (fls. 489/582), bem como as defesas apresentadas 

ao primeiro Termo de Acusação (fls. 316/433) e ao Termo de Acusação aditado 

(fls. 859/918). 

1.2. Acusação 

4. O Termo de Acusação apresenta o mecanismo denominado pela 

Corretora de "client facilitation" ("Mecanismo") e os resultados da atuação deste 

Mecanismo que teria, nos pregões de 2/1/2015 a 31/8/2016 ("Período da 

Acusação"), caracterizado práticas não equitativas nos mercados administrados 

pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e situações de exploração de confl ito 

de interesses em que foram privilegiados interesses próprios da Corretora em 

detrimento de interesses de clientes, o que teria levado à acusação dos 

Defendentes e de Davi, pelos motivos abaixo descritos. 

5. Este Parecer Jurídico utilizará as seguintes expressões utilizadas no 

Termo de Acusação: 

a) "Carteira Própria": contas de carteira própria da Corretora, 

especificadas no Termo de Acusação (fi. 491); 

b) "Ordem Desviada": ordem inserida por cliente que opera via DMA, que 

agrediria as ofertas registradas no livro da B3 no melhor nível de preço, 

mas que foi desviada e executada contra a Carteira Própria, por meio de 

negócio direto intencional; 
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c) "Cliente Preterido": cliente que estava com oferta registrada no livro 

83 que seria agredida pela Ordem Desviada, pois estava registrada na 

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

milissegundo do registro do negócio direto intencional entre a Ordem 

Desviada e a Carteira Própria e 

d) "Clientes XP": clientes da Corretora e clientes da Clear Corretora de 

Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Ciear")1. 

6. As referências a Clientes XP, Ordens Desviadas e ordens dos clientes 

que agrediriam o livro da 83 abrangerão clientes da XP e da Clear. 

7. Antes de resumir os principais argumentos da acusação, faremos uma 

breve descrição do objetivo do Mecanismo e de seu modo de funcionamento. 

1.2.1. Objetivo do Mecanismo 

8. A Corretora criou o Mecanismo com o objetivo de prover liquidez aos 

Clientes XP de varejo que operam via DMA2 com ordens agressoras3 ("Cliente 

Agressor"), de forma a protegê-los de possíveis oscilações do mercado. 

Segundo a Corretora, referida atuação melhoraria as condições de execução das 

ordens do Cliente Agressor em relação àquelas disponíveis no livro de ofertas 

da 83 ("Livro") ("Best Execution") , seja pela melhora do preço, seja pela melhora 

do preço médio de execução das Ordens Desviadas4 . 

, A Clear é sociedade integrante do conglomerado financeiro da Corretora desde 28/07/2014 e 
tem as ordens de seus clientes executadas por intermédio da Corretora que tem dever fiduciário 
em relação a esses clientes da Clear. 
2 Direct Market Access. 
3 Aquelas que agrediriam as ofertas registradas no Livro no melhor nível de preço do Livro. 
4 A melhora do preço médio ocorre quando não há quantidade suficiente de ofertas no Livro para 
atender a oferta agressora no melhor nível de preço. 
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1.2.2. Funcionamento do Mecanismo 

9. A dinâmica do Mecanismo5, segundo informações da Corretora, é a 

seguinte: 1) o cl iente envia ordem para o sistema de gerenciamento de ordens 

da Corretora via DMA; 2) um algoritmo verifica se tal ordem resultaria em oferta 

agressora, se o ativo se encontra no rol dos ativos atendidos pelo Mecanismo e 

se está dentro dos parâmetros de gestão de risco da Corretora; 3) em caso 

positivo, a Corretora altera a sessão de negociação do cliente DMA para sessão 

Mesa e interpõe a Carteira Própria como contraparte dessa ordem, registrando 

negócio direto intencional na B3 ("Negócio Direto Intencional") e 4) caso 

contrário, a ordem é direcionada para o Livro para execução como ordem DMA. 

O desvio da ordem proveniente de sistema DMA pode ser parcial, situação em 

que parte da ordem será executada por meio de Negócio Direto Intencional, via 

sessão Mesa, e parte da ordem será direcionada ao Livro, via sessão DMA (fls. 

493/494). 

1 O. De 2/1/2015 até 14/8/2016 ("Período de Atuação Cega"), o 

Mecanismo atuava de forma "cega", pois não verificava a existência de ofertas 

de clientes da Corretora registradas no Livro previamente ao desvio da Ordem 

Desviada ("Atuação Cega"). Segundo a Corretora, a Atuação Cega tinha por 

objetivo evitar "qualquer possibilidade de priorização, direcionamento ou 

preterimento na sua atuação" (fi. 361 ). A acusação referente ao Período de 

Atuação Cega foi encerrada mediante celebração de Termos de Compromisso 

com os Defendentes e Davi, conforme será detalhado adiante. 

11 . Após a execução de um Negócio Direto Intencional, o Mecanismo 

automaticamente executa operação inversa para neutralizar a exposição da 

s O Termo de Acusação ilustrou a dinâmica do Mecanismo por meio do diagrama de fi. 494. 
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Carteira Própria, por meio de day frades executados, na maioria dos casos, com 

o fluxo de ordens recebidas de Clientes XP (fi. 499 e seguintes). 

12. O Mecanismo opera com baixa quantidade de contratos e apenas 

com ativos de elevada liquidez, facilitando a simetria entre abertura e fechamento 

dos day trades. As operações objeto do Termo de Acusação foram realizadas 

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

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

contrato futuro de índice (WIN) e com ações nos mercados à vista e de opções 

(fi. 684). 

1.2.3. Argumentos da Acusação 

1.2.3.1. Preterição e Conflito de Interesses 

13. A acusação identificou os interesses de cada parte envolvida e 

concluiu que houve materialização de conflito de interesses e práticas não 

equitativas no Período da Acusação. 

14. Os interesses das partes envolvidas estão descritos na peça 

acusatória nas fls. 502/503 e abaixo resumidos: 

a) Cliente Agressor: melhora de preço ou de preço médio de execução; 

b) Corretora: satisfação do Cl iente Agressor e resultado financeiro do 

produto e 

c) Cliente Preterido: ser executado conforme condições e regras do 

mercado e não sofrer prática abusiva . 

15. A BSM analisou o funcionamento do Mecanismo no Período da 

Acusação e o atendimento dos interesses acima sob 2 perspectivas: Clientes 
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Agressores que tiveram Ordens Desviadas (Situação 1) e os Clientes Preteridos 

(Situação 2), conforme ilustrado no diagrama de fi. 699. A BSM identificou 3 

cenários para a Situação 1: 

a) Situações 1A e 1 B: a atuação do Mecanismo gerou benefício para os 

Clientes Agressores, seja por meio da melhora no preço (Situação 1A), seja 

pela melhora na liquidez e, consequentemente, no preço médio de 

execução (Situação 1 B). As Situações 1A e 18, que representam 19,58% 

das vezes em que o Mecanismo atuou durante o Período da Acusação6, 

não geraram preterição de clientes da Corretora e, por esse motivo, não 

integraram a acusação e 

b) Situação 1C: representa 80,42% das vezes em que o Mecanismo 

atuou (3.600.112 negócios)7 . Nesses casos, a atuação do Mecanismo foi 

indiferente para o Cliente Agressor, na medida em que não houve melhora 

de preço (nem de preço médio) de execução da Ordem Desviada. 

16. Em 19,83% das vezes8 em que a atuação do Mecanismo foi 

indiferente ao Cliente Agressor (Situação 1 C), houve preterição e materialização 

de conflito de interesses, correspondente a 713.983 ocorrências. 

17. A acusação considerou haver a configuração de preterição e 

materialização de conflito de interesses nos casos em que, no milissegundo em 

que os Negócios Diretos Intencionais foram registrados na 83, havia ofertas de 

clientes da Corretora registradas no Livro, na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria, no mesmo preço do Negócio Direto Intencional que não foram 

6 Fonte: Parecer SAM fi. 7 46 
7 Fonte: Parecer SAM fi. 746 
8 Fonte: Parecer SAM fi. 746 
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executadas pela Ordem Desviada, em razão da atuação do Mecanismo ("Ofertas 

Preteridas"). 

18. Com relação aos Clientes Preteridos, verificou-se que a atuação do 

Mecanismo impediu que fossem executadas 904.683 Ofertas Preteridas ao 

longo de 411 pregões (fi. 556). Para esses casos (Situação 2), a BSM também 

identificou 3 cenários (fi. 553): 

a) 42.557 Ofertas Preteridas foram canceladas, após execução do 

Negócio Direto Intencional (Situação 2A); 

b) 14.939 Ofertas Preteridas foram executadas a pior preço, depois do 

Negócio Direto Intencional, gerando prejuízo de R$ 411 .863,60 aos 

Clientes Preteridos (Situação 28) e 

c) 841.364 Ofertas Preteridas foram executadas depois do horário de 

registro do Negócio Direto Intencional (Situação 2C). 

19. Segundo a acusação: 

a) O benefício f inanceiro total gerado aos Clientes Agressores (Situações 

1A e 18) foi de R$ 6.717.340,20 no Período da Acusação (fi. 556); 

b) A atuação do Mecanismo no Período da Acusação gerou ganho 

financeiro de R$ 17.111.098,00 à Carteira Própria da Corretora, dos quais 

R$ 4.095.948,57 são provenientes de operações que geraram preterição, 

o que caracteriza vantagem indevida para a Carteira Própria em relação 

aos Clientes Preteridos mediante utilização de práticas não equitativas e 

materialização de conflito de interesses (fi. 557); 

c) O resultado da Carteira Própria é inversamente proporcional ao 

benefício conferido aos Clientes Agressores de modo que, se a Corretora 

reduzir o percentual de melhoria das condições de execução das Ordens 
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Desviadas, o resultado financeiro da Carteira Própria tende a crescer e vice 

versa (fi. 557) e 

d) Os anexos 11-A, 11-B e 11-C do Parecer SAM apresentam a prova de 

que a Corretora preteriu clientes e atuou em conflito de interesses. Para 

cada Negócio Direto Intencional referido nesses anexos, há a 

demonstração de que havia ao menos uma Oferta Preterida (fls . 559/560). 

1.2.3.2. Dolo Eventual 

20. Em carta enviada à BSM, em 13.10.2015 ("Carta XP") (fls. 186/196), 

a Corretora reconheceu que clientes poderiam deixar de ser atendidos em razão 

do desvio do fluxo de ordens e da Atuação Cega do Mecanismo (fi. 196). 

Portanto, a Corretora assumiu, conscientemente, o risco de preterir e atuar em 

conflito de interesses com relação a seus clientes (fi. 536), caracterizando dolo 

eventual (fi. 565). 

1.2.3.3. Utilização dos negócios diretos intencionais 

21. A utilização do negócio direto intencional previsto nos Manuais de 

Procedimentos Operacionais dos Segmentos Bovespa e BM&F deve respeitar 

as demais regras da 83 e normas que regem o mercado de valores mobiliários, 

dentre as quais a ICVM 8/79 e a ICVM 505/11 , não podendo causar preterição e 

demais práticas abusivas (fi. 568). 

1.2.3.4. Possibilidade de utilização do Mecanismo sem preterição 

22. De acordo com o Termo de Acusação, para utilizar o Mecanismo sem 

caracterizar preterição de clientes, a Corretora deveria (fi. 560): 
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a) Executar negócios dos Clientes Agressores a preço melhor do que 

o melhor preço disponível no Livro, em determinado milissegundo; 

b) Na impossibilidade de melhorar o preço, também executar, contra 

a Carteira Própria, a oferta do cliente que está com prioridade no Livro no 

mesmo preço do Negócio Direto Intencional e 

c) Na impossibilidade de também executar naquele momento a oferta 

do cliente da Corretora registrada no Livro, não realizar o Negócio Direto 

Intencional. 

1.2.4. Acusações 

23. Os Defendentes e Davi foram acusados por (fls. 579/581): 

a) Corretora: uso de práticas não equitativas e materialização de conflito 

de interesses, em infração ao inciso I, conforme a definição do inciso 11, 

alínea 'd' da Instrução CVM n° 8/1979 ("ICVM 8/79"), ao art. 30, § único, e 

ao art. 31, § único, inciso I, da ICVM 505/11; 

b) Guilherme, na qualidade de Diretor responsável pelo cumprimento da 

ICVM 505/11 : infração aos art. 30, § único, e 31, §único, inciso I, da ICVM 

505/11 e inciso I, conforme definição do inciso 11, alínea 'd' da ICVM 8/79, 

na medida em que o Mecanismo implementado permitiu a atuação da 

Carteira Própria em situação de conflito de interesses com seus clientes 

que estavam com ofertas registradas no Livro, além de não implementar 

regras, procedimentos e controles internos adequados que prevenissem a 

materialização do conflito de interesses, bem como por ter implementado 

Mecanismo que caracteriza a realização de práticas não equitativas pela 

Corretora; 

c) Julio, na qualidade de Diretor de Controles Internos: infração ao art. 

3°, inciso 11, da ICVM 505/11 por não ter identificado que os sistemas da 

Corretora não monitoravam o potencial conflito de interesses entre Carteira 
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Própria e os clientes da Corretora com ofertas registradas no Livro na 

mesma ponta de atuação da Carteira Própria e 

d) Operadores Felipe e Davi: infração ao inciso I, conforme definição do 

inciso 11, alínea 'd', da ICVM 8/79 por executarem, respectivamente, 

4.450.016 e 26.967 negócios por meio de seus respectivos terminais, com 

uso de práticas não equitativas. 

1.3. Defesa 

24. Devidamente intimados (fls. 255/278), os Defendentes e Davi 

apresentaram defesa conjunta ("Defesa") (fls. 316/434), tempestivamente, 

depois de pedido de prorrogação de prazo que foi deferido (fls. 278 e 314/315). 

25. Inicialmente, a Defesa afirma que: 

a) O grande número de ordens do tipo agressora estaria causando 

oscilações e volatilidade no livro de ofertas (consumo de liquidez) (fi. 318); 

b) O Mecanismo teria o potencial de mitigar esses efeitos e proporcionar 

aos clientes agressores melhores condições de negócio (fi. 319) ; 

c) O Mecanismo permite às corretoras prover liquidez a seus clientes (fi. 

320), sendo espécie do gênero market makíng, prática comum nos 

principais mercados do mundo e no Brasi l (fls . 320/321); 

d) Em sua concepção inicial, "o sistema foi propositalmente 

desenvolvido para atuar cego e, dessa forma, evitar qualquer priorização, 

direcionamento ou preterimento da sua atuação" (fi. 322); 

e) A Atuação Cega teria sido alterada em razão dos entend imentos 

mantidos com a BSM, tendo o algoritmo, desde 15.8.2016, passado a 

verificar a eventual existência de ofertas de clientes da Corretora pendentes 

SZC/MMF/SJUR BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.. (11} 2565-4000- Fax (11) 2565-707 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer Jurídico- Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016 - XP Investimentos CC1VM S.A., Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol, Julio Cápua Ramos da Silva e Felipe Trindade - Fls. 11 de 65 

no Livro antes de interpor a Carteira Própria como contraparte da ordem 

agressora (fi. 323); 

f) O autorregulador deve levar sempre em conta o relevante papel que 

exerce no desenvolvimento e evolução do mercado, "cuidando para que 

sua atuação não apresente apenas mais um entrave regulatório à inovação 

e à eficiência" (fi. 337) e 

g) No Termo de Acusação, a BSM aplica conceitos (como preterição de 

clientes e atuação em conflito de interesses) concebidos em realidade 

distinta da atual, em que operações eram executadas por seres humanos 

e dentro de intervalo de tempo de minutos ou horas (fls. 333 e 340). 

26. Em preliminar, a Defesa alega que (fls. 333 e 341/356) o Termo de 

Acusação considera "a configuração do livro de ofertas não no milissegundo em 

que as operações são executadas pelo mecanismo de facilitation, mas no 

milissegundo em que tais operações chegam ao sistema da Bolsa" (fls. 333), 

sendo que "nesse intervalo de tempo de alguns milissegundos, a configuração 

do livro de ofertas da Bolsa sofre diversas alterações" (fi. 333). 

27. A fim de comprovar que no referido intervalo de tempo o Livro sofre 

diversas alterações, os Defendentes e Davi anexaram à Defesa o Parecer 

Técnico da Cedro Technologies Ltda. ("Cedro") como Doc. 3 ("Parecer Cedro" 

fls. 426/431) e o Parecer da KPMG como Doc. 4 ("Parecer KPMG"- fi. 433), que 

serão analisados na seção 2.2.1 deste parecer. 

28. Quanto ao mérito, a Defesa alega que: 

a) A legitim idade do Mecanismo teria sido reconhecida pela CVM 

quando da reforma da Instrução CVM n° 400/20039 (fi. 357) ; 

9 Art. 48, 11, alínea "h" da Instrução CVM n° 400/2003: "aquisição de valores mobiliários solicitadas 
por clientes com o fim de prover liquidez, bem como a alienação dos valores mobiliários assim 
adquiridos". 
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b) O Mecanismo é lícito na medida em que sua dinâmica de atuação 

fundamenta-se nas normas da própria 83, que estabelecem que negócios 

diretos não concorrem com as demais ofertas (fls. 334 e 357/361 ); 

c) A parametrização do Mecanismo da forma como foi inicialmente feita 

(Atuação Cega) buscou "afastar qualquer possibilidade de priorização 

direcionamento ou preterimento na sua atuação" (fi. 361); 

d) Nos EUA, a FINRA determina que a atuação cega é pré-condição para 

que corretoras realizem negócios com carteira própria na mesma ponta de 

atuação de seus cl ientes (Rufe 5320102 No-Knowledge Exception) (fls. 334 

e 361/363); 

e) No Brasil, a 83 adotou a chamada "tela anônima" para o mercado de 

commodities, não sendo mais possível identif icar as contrapartes de cada 

operação nesse mercado (fls. 334 e 364); 

f) A adoção dessa forma cega de atuação é , portanto, tendência 

mundial e está em linha com as melhores práticas do mercado (fls. 334 e 

364); 

g) A acusação não conseguiu demonstrar o dolo (direto ou eventual) da 

Corretora e de Guilherme em realizar práticas não equitativas, elemento 

essencial para configuração do ilícito previsto no inciso I da ICVM 8/70, 

conforme definição do inciso 11, alínea 'd' da mesma instrução (334, 364 e 

367) ; 

h) Não houve dolo (direto ou eventual) por parte dos Operadores em 

preterir clientes e realizar práticas não equitativas, uma vez que os 

Operadores não possuem ingerência sobre a execução das ordens ou 

sobre o funcionamento do Mecanismo (fls. 334 e 370/372); 

i) Davi e Felipe foram acusados unicamente em razão das normas da 

própria 83 (Ofício Circular 030/201 0-DP e Ofício Circu lar 032/2013-DP) que 

exigem que ordens para a carteira própria da corretora e/ou que envolvam 
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a utilização de algoritmos sejam executadas por um operador por meio da 

Sessão Mesa de Operações (fls. 334 e 370/372) ; 

j) As infrações imputadas à Corretora, Guilherme e Julio relacionadas à 

suposta ausência de procedimentos e controles internos, partem do 

pressuposto equivocado de que a única forma lícita de atuação do 

Mecanismo seria mediante a prévia checagem do Livro (fls. 335 e 373/376); 

k) "Baseados nas normas da própria Bolsa e práticas mundiais do 

assunto", os Defendentes e Davi entendiam que a checagem prévia do 

Livro não era necessária (fls. 335 e 373/376); 

I) A Corretora, Guilherme e Julio implementaram todos os controles 

necessários para o adequado monitoramento do Mecanismo, não havendo 

falha na implementação de controles e procedimentos internos (fls. 335 e 

373/376) e 

m) O entendimento da acusação de que Atuação Cega contribui para a 

realização de práticas abusivas e representa falha de procedimento e 

controles internos da Corretora não deriva de nenhuma norma expressa, 

representando interpretação inédita acerca do assunto que, por isso, não 

-- poderia ser aplicada retroativamente para punir os Defendentes e Davi, sob 

pena de violação da regra de segurança jurídica (f ls. 335 e 376/380). 

1.4. Aditamento ao Termo de Acusação 

29. A Defesa afirmou que a utilização de negócio direto intencional por 

meio do Mecanismo não difere da utilização de negócio direto intencional 

realizada pelos demais intermediários do mercado (fi. 377). 

30. Diante desta afirmação, a BSM analisou a utilização de negócios 

diretos intencionais por todos os participantes dos mercados de bolsa 

administrados pela 83 que executaram negócios diretos intencionais com contas 
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de natureza de carteira própria10 no período de 4/1/2016 a 30/11 /2016 

("Participantes"), com o objetivo de verificar se a prática do mercado com 

negócios diretos intencionais resulta em preterição de cl ientes e materialização 

de conflito de interesses, como é o caso objeto do presente processo. 

31. A BSM identificou que os negócios diretos intencionais envolvendo 

carteira própria executados pelos demais Participantes poderiam ser 

classificados em 7 diferentes situações e que nenhuma dessas situações 

configurava preterição de clientes e materialização de conflito de interesses. 

Cada uma dessas situações foi detalhada em ofício enviado pela BSM aos 

Participantes, incluindo a Corretora (fls. 482/488), para comunicar o resu ltado da 

análise conduzida, conforme esclarecido na Decisão de Ratificação do Termo de 

Acusação datada de 7/8/2017 (fi. 470). 

32. Tendo em vista que (a) a "Situação 1 B" identif icada e tratada na seção 

2.5.2 do Termo de Acusação se assemelha a uma das situações identificadas 

pela BSM de util ização de negócios diretos intencionais com carteira própria dos 

Participantes, sem configuração de preterição de clientes nem material ização de 

conflito de interesses, (b) na Situação 1 B, o preço da execução da Ordem 

Desviada por meio do Negócio Direto Intencional é melhor do que o preço médio 

que seria obtido caso a Ordem Desviada fosse executada no sistema de 

negociação da 83, em vista da falta de liquidez no melhor nível de preços do 

Livro, a BSM decidiu excluir da acusação as operações resu ltantes da atuação 

do Mecanismo na Situação 1 B, "por não configurarem situação de preterição de 

clientes, nem de materialização de conflito de interesses pela Corretora" (fi. 473). 

1° Foram consideradas como contas de natureza própria as contas do intermediário e dos cl ientes 
que possuem razão social semelhante ao nome do intermediário. 
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33. O aditamento ao Termo de Acusação e ao Parecer SAM foi 

comunicado aos Defendentes e a Davi em 16/8/2017, tendo sido concedido 

prazo de 30 dias para que os Defendentes e Davi (a) apresentassem nova 

defesa ou argumentos adicionais à Defesa e (b) confirmassem se desejariam 

manter a proposta de celebração de Termo de Compromisso apresentada em 

5/5/2017. 

34. Em 26/9/2017, os Defendentes e Davi solicitaram prorrogação de 

prazo para apresentação de aditamento à Defesa, o que foi deferido pela BSM 

na mesma data, fixando-se como prazo final o dia 26/10/2017. 

1.5. Aditamento à Defesa 

35. Em 26/1 0/2017, os Defendentes e Davi apresentaram nova defesa, 

na qual, além de reiterarem os argumentos apresentados na Defesa, alegaram, 

em síntese, que: 

a) Ao restringir a licitude da realização de negócios diretos intencionais 

a 7 situações aleatoriamente escolhidas, a BSM teria extrapolado sua 

competência, exercendo papel normativo que compete exclusivamente à 

entidade administradora de mercados organizados e não ao seu 

autorregulador; 

b) Ainda que a? 7 situações criadas pela BSM fossem consideradas 

mera interpretação, não poderia tal interpretação ser retroativamente 

apl icada para punir os Defendentes e Davi, já que se trataria de 

interpretação inédita; 

c) A regra da segurança jurídica se aplica aos casos de interpretação 

inédita, não devendo a BSM "punir quem confere interpretação legítima, 

porém contrária àquela que possa vir a ser posteriormente considerada 

como correta"; 
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d) Nos seis meses imediatamente posteriores à mudança da dinâmica 

de atuação do Mecanismo - quando deixou de atuar de "forma cega" - os 

ganhos obtidos pela Corretora com as operações executadas via facilitation 

se mantiveram em patamares muito similares aos obtidos quando o sistema 

ainda não realizava a checagem prévia do Livro, o que comprovaria que "o 

mecanismo não foi propositalmente desenvolvido para atuar de forma cega 

com o objetivo de gerar ganhos maiores do que aqueles que seriam 

gerados caso checasse previamente o livro de ofertas da Bolsa" e 

e) A acusação teria considerado que a Atuação Cega configuraria o dolo 

eventual dos Defendentes em preterir clientes. Portanto, a partir do 

momento em que o facilitation passa a não atuar de forma cega, o suposto 

dolo eventual deixaria de existir. 

1.6. Termo de compromisso 

36. Em 23.2.2018, os Defendentes, Davi e a BSM celebraram Termos de 

Compromisso para encerrar a parte da acusação referente ao Período de 

Atuação Cega, nos quais se comprometeram a: 

a) Davi e Felipe: pagar à BSM a quantia da R$ 114.894,02 cada um (fi. 

982 e 985, respectivamente); 

b) Julio e Guilherme: pagar à BSM a quantia de R$ 344.682,07 cada um 

(fls. 988 e 991, respectivamente) e 

c) Corretora: pagar à BSM a quantia de R$ 3.676.608,72 (fi. 994) e 

ressarcir os clientes identificados pela BSM (fi. 995) no Anexo I ao Termo 

de Compromisso (fi. 999). 

37. Considerando que, em 20.3.2018, Guilherme, Julio, Felipe e Davi 

cumpriram integralmente as obrigações assumidas nos respectivos Termos de 

Compromisso, conforme comprovantes de depósitos de fls. 1002/1005, o Diretor 

de Autorregulação, em 28.3.2018, determinou o encerramento do PAD n° 
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12/2016 em relação à parte da acusação referente ao Período de Atuação Cega 

para Guilherme, Julio, Felipe e Davi. 

38. Tendo em vista que as acusações a Davi se referem ao período de 

2/1/2015 a 6/7/2015, compreendido no Período de Atuação Cega, o PAD n° 

12/2016 foi integralmente encerrado para este operador. 

39. Em 20.3.2018, a Corretora cumpriu a obrigação prevista na Cláusula 

1a do respectivo Termo de Compromisso, conforme comprovante de depósito de 

f i. 1001, permanecendo pendente a obrigação de ressarcimento dos clientes 

detentores das Ofertas Preteridas prevista na Cláusula 2a. Após comprovação 

de cumprimento da referida obrigação, o Diretor de Autorregulação determinará 

o encerramento do PAD n° 12/2016 em relação à Corretora no que diz respeito 

à acusação referente ao Período da Atuação Cega. 

40. A parte da acusação referente ao período de 15/8/2016 a 31/8/2016 

segu1u regular processamento para os Defendentes ("Acusação 

Remanescente"). 

2. PARECER 

41. Este parecer tem por objetivo apresentar a opinião técnica da 

Superintendência Jurídica da BSM sobre a acusação formulada e as razões da 

Defesa do processo em referência, nos termos do art. 12 do Regulamento 

Processual da BSM e não vincula a decisão dos membros do Conselho de 

Supervisão da BSM. 

42. Considerando a celebração dos Termos de Compromisso em relação 

à parte da acusação referente ao Período de Atuação Cega, este Parecer 

Jurídico abordará somente a Acusação Remanescente. 
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43. O escopo do presente processo administrativo é apurar a 

responsabilidade da Corretora, de Guilherme e de Felipe por terem, mediante a 

utilização do Mecanismo, preterido 5.706 ofertas de clientes da Corretora 

(utilização de práticas não equitativas) e, ao mesmo tempo, materializado 

situações de conflito de interesses que teriam privilegiado interesses próprios da 

Corretora em detrimento de interesses de clientes, nos mercados administrados 

pela 83 em 13 pregões no período de 15 a 31/8/2016. 

44. No caso de Julio, o presente processo tem por objetivo apurar a 

responsabilidade deste defendente, na qualidade de diretor de controles internos 

à época dos fatos, por não ter identificado as práticas não equitativas e a 

materialização de conflito de interesses na atuação do Mecanismo no período 

de 15 a 31/8/2016. 

45. Entendemos que as teses apresentadas pela Defesa não procedem 

pelas razões que demonstraremos a seguir. 

46. Iniciaremos este Parecer Jurídico abordando as questões 

introdutórias apresentadas pela Defesa. Em seguida, abordaremos as questões 

preliminares da Defesa esclarecendo qual é o momento da consumação dos 

ilícitos objeto deste processo e quais as implicações da análise de mercado 

realizada pela BSM sobre a utilização de negócios diretos intencionais pelo 

mercado. Na sequência, discorreremos sobre os argumentos de mérito 

apresentados na Defesa em conjunto com os argumentos da acusação, trazendo 

nossas conclusões sobre cada questão levantada neste processo administrativo. 

2.1. Questão introdutória apresentada pela Defesa 

47. Os Defendentes afirmam que, ao instaurar o presente processo 

administrativo, a BSM teria agido na contramão "daquelas que são consideradas 
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duas principais virtudes da autorregulação segundo a lntemational Organization 

of Securities Commissions ("/OSCO'}: a proximidade entre autorregulador e 

autorregulado (. . .) e a flexibilidade da autorregulação para se adaptar às 

constantes inovações do mercado ( ... )" (f ls. 336). 

48. Concordamos com a Defesa que a flexibi lidade e proximidade da 

autorregulação com o mercado são características relevantes da atuação do 

autorregulador para acompanhar a evolução e inovações do mercado. No 

entanto, entendemos que essa flexibilidade encontra seus limites na 

caracterização de condutas ilícitas que ameaçam a integridade do mercado, em 

linha com as melhores práticas internacionais de autorregulação. 

49. Os Defendentes alegam que, ao analisar operações real izadas pelo 

Mecanismo - operações de alta frequência executadas por algoritmo dentro de 

curtíssimo intervalo de tempo (High-Frequency Trading - HFT) - o 

autorregulador deveria rever conceitos como 'preterição de clientes' e 'atuação 

em confl ito de interesses' , uma vez que estes conceitos foram criados em época 

em que as operações eram executadas por seres humanos dentro de intervalo 

de tempo de minutos ou horas. De acordo com a Defesa, o autorregulador 

deveria ter cuidado ao aplicar esses conceitos de maneira automática a 

operações que "sequer comportam esse tipo de prática" (f i. 340). 

50. Para embasar este argumento, a Defesa util izou o seguinte trecho de 

doutrina internacional, que conclui que impedir a utilização de estratégias com 

HFT por meio de regulação inadequada ou, enfraquecer modelos de negócios 

que utilizam HFT por meio da imposição de encargos excessivos, poderia gerar 

efeitos negativos ao mercado: 

SZC/MMF/SJUR 

"The majority of HFT based strategies contributes to market 
liquidity (market making strategies) or to price discovery and 
market efficiency (arbitrage strategies). Preventing these 
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strategies by inadequate regulation or by impairing underlying 
business models through excessive burdens may trigger 
counterproductive and unforeseen effects to market quality." 
(Grundfest, Joseph, The Future of United Stated Securities 
Regulation in an Age of Technological Uncertainty. December 
2000. Stanford Law and Economic Olin Working Paper No. 210. 
p. 1 0-14 11 ) . 

51 . Porém, a Defesa não apresentou a sequência do raciocínio trazido na 

referida citação (em negrito): 

'The majority of HFT based strategies contributes to market 
liquidity (market making strategies) or to price discovery and 
market efficiency (arbitrage strategies). Preventing these 
strategies by inadequate regulation or by impairing underlying 
business models through excessive burdens may trigger 
counterproductive and unforeseen effects to market quality. 
However, any abusive strategies against market integrity 
must be effectively combated by supervisory authorities." 
(original sem gritos) 

52. A própria doutrina estrangeira referida pelos Defendentes entende 

que a utilização de novas tecnologias no mercado de capitais terá sempre como 

limite a configuração de práticas abusivas, condutas essas que devem ser 

combatidas de forma efetiva pelas autoridades de supervisão competentes. 

53. Em outro trecho da mesma doutrina, o autor reconhece que nem todas 

as novas tecnologias de mercado são benéficas e, uma vez identificado que 

referida tecnologia é prejud icia l, o regulador deve considerar desativá-la: 

"Obstructionist responses result when regulators are either 
overtly opposed to certain technological developments or are so 
non-responsive that their inaction impedes the evolution of a 
technology. The fact that an agency is obstructionist does 
not, however, mean that the agency is wrong. New 
technological developments are not always beneficiai, and 
if an agency forms the view that a new technology presents 

11 Oispon ivel em http://ssrn.com/abstract=253763 
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a sufficient hazard then it should consciously seek to shut 
that technology down." (Grundfest, Joseph, The Future of 
United Stated Securities Regulation in an Age of Technological 
Uncertainty. December 2000. Stanford Law and Economic Olin 
Working Paper No. 210. P. 12-1312). 

54. O relatório da IOSCO intitulado "Model for Effective Regulation", 

citado diversas vezes na Defesa, ressalta as funções primordiais da 

autorregulação de preservação da integridade do mercado e da proteção de 

investidores: 

"Definition, Role and Current Assessment of Self-Regulation 

'The broad objectives of self-regulation are the same as those 
identified for government regulation of financiai markets in the 
IOSCO Objectives and Principies of Securities Regulation : to 
preserve market integrity (fair, efficient and transparent 
markets}, to preserve financiai integrity (reduce systemic 
risk) and to protect investors." (original sem gritos) 13 

55. Dessa forma, entendemos que não procede o argumento de que a 

BSM estaria atuando em contrariedade aos princípios da autorregulação com a 

instauração do presente processo administrativo. Ao contrário, a BSM está 

zelando pela integridade do mercado de capitais, pela proteção dos investidores 

contra práticas abusivas e cumprindo sua função de fiscalização e supervisão 

prevista no art. 36 da ICVM 461/07, em linha com os padrões internacionais de 

autorregulação. 

12 Disponível em http://ssrn.com/abstract=253763 
13 Disponível em: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf 
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2.2. Preliminares 

2.2.1. A questão da latência 

56. A Defesa afirma que a acusação é baseada em suporte probatório 

que considera informações equivocadas para imputar ilícitos aos Defendentes e, 

portanto, a acusação seria desprovida de justa causa, o que ensejaria o seu 

arquivamento. 

57. Segundo a Defesa, a fim de provar a preterição de clientes, a 

acusação analisou a configuração do Livro no milissegundo em que os Negócios 

Diretos Intencionais são registrados no sistema de negociação da 83 ("PUMA"), 

ao invés de analisá-la no milissegundo em que o Mecanismo decide, no OMS da 

Corretora, solicitar para a 83 a execução da Ordem Desviada com a Carteira 

Própria por meio de Negócio Direto Intencional, (momento anterior). Segundo a 

Defesa, este momento anterior seria o momento para a análise da ocorrência do 

ilícito, uma vez que é o momento da atuação do Mecanismo (momento da 

decisão). A Defesa alega que a Corretora não teria como saber qual seria a 

configuração do Livro nos milissegundos seguintes quando o Negócio Direto 

Intencional é registrado no PUMA. 

58. A controvérsia levantada pelos Defendentes em relação à premissa e 

às provas da acusação está relacionada à latência inerente aos sistemas 

operacionais da 83 e dos intermediários. 

59. A fim de resolver esta controvérsia, é necessário analisar o que é 

preterição e em que momento ela ocorre. 

60. A Corretora é acusada de ter preterido clientes que tinham ofertas 

registradas no Livro, ao mesmo preço e no milissegundo do registro do Negócio 

Direto Intencional no PUMA, que não foram executadas em determinados 
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pregões em razão da interposição da Carteira Própria em Negócios Diretos 

Intencionais com as Ordens Desviadas. Segundo a acusação, os Clientes 

Preteridos teriam sido colocados em indevida posição de desigualdade face à 

Carteira Própria que teve a vantagem de executar as Ordens Desviadas. 

61. A preterição descrita pela acusação é caracterizada como prática não 

equitativa, vedada aos intermediários no mercado de valores mobiliários pelo 

inciso I da ICVM 8/79. A prática não equitativa é conceituada pelo inciso 11 , alínea 

"d", da mesma norma, como: 

"d) ( ... ) aquela que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou 
potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em 
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma 
indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face 
dos demais participantes da operação." (original sem gritos) . 

62. Conforme definição acima, o núcleo da definição normativa da prática 

não equitativa é o resultado da conduta praticada, seja ele efetivo ou potencial, 

sendo esse resultado o tratamento desigual ou desequilibrado entre as partes de 

uma negociação com valores mobiliários. 

63. Dessa forma, a definição da alínea "d" do inciso 11 da ICVM 8/79 

compreende duas hipóteses: 1) infração de perigo abstrato (ilícito formal ou de 

mera conduta - resultado potencial) e 2) infração de resu ltado efetivo (ilícito 

material- resultado efetivo). 

64. Embora o tipo permita a caracterização do ilícito nos casos em que os 

resultados da prática são apenas potenciais (ilícito formal), a acusação limitou

se às operações realizadas pela Corretora que efetivamente colocaram clientes 
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da Corretora em situação de desigualdade em relação à Carteira Própria (ilícito 

material). 14 

65. Nesse sentido, a consumação do ilícito de preterição descrito na 

acusação (ilícito material) depende da ocorrência efetiva desse resultado. 

66. Em analogia ao Direito Penal, o art. 14 do Cód igo Penal dispõe sobre 

a consumação de um delito: 

"Art. 14 - Diz-se o crime: 

Crime consumado 

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de 
sua definição legal" 

67. E, também: 

"A consumação é o momento em que o sujeito ativo rea liza em 
todos os seus termos a figura delituosa, em que o bem jurídico 
penalmente protegido sofreu a efetiva lesão ou a ameaça que 
se exprime no núcleo do tipo" (René Ariel Dotti, Curso de Direito 
Penal, Parte Geral, Editora Forense, 2001, p. 325/326 - original 
sem grifas) 

"Nos crimes materiais, de ação e resultado, o momento 
consumativo é o da produção deste. Assim, consuma-se o 
homicídio com a morte da vítima. No aborto, o momento 
consumativo ocorre com a morte do feto. No estelionato, com a 
obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio" (Damásio E. de 
Jesus, Direito Penal, 1° Volume- Parte Geral, Editora Saraiva, 
1999, p. 326) 

"No crime consumado o agente alcança o resu ltado próprio da 
conduta delituosa descrita no tipo penal" (Miguel Reale Júnior, 

14 Se a acusação tivesse considerado a primeira hipótese de i licito formal , a prática não equitativa 
se consumaria independentemente da presença de clientes da Corretora com ofertas registradas 
na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ao mesmo preço e no milissegundo do registro 
do Negócio Direto Intencional no PUMA. Isso porque a atuação do Mecanismo implica na 
possibilidade de preterição de clientes (resultado potencial), ainda que o Mecanismo verifique a 
configuração do Livro no momento da sua atuação (decisão) no OMS da Corretora, tendo em 
vista a latência inerente aos sistemas operacionais envolvidos. Portanto, a atuação do 
Mecanismo por si só poderia caracterizar o ilíc ito formal. 
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Instituições de Direito Penal, Parte Geral, Ed itora Forense, 2004, 
p. 282) 

68. Para identificar o momento adequado para se aferir a ocorrência ou 

não de preterição de clientes da Corretora nos termos da acusação, 

analisaremos o momento em que se consuma a prática não equitativa. 

69. Alguns milissegundos transcorrem entre o milissegundo em que o 

Mecanismo decide, no OMS da Corretora, solicitar para a 83 a execução da 

Ordem Desviada com a Carteira Própria por meio de Negócio Direto Intencional 

e o milissegundo em que o Negócio Direto Intencional é registrado no PUMA, 

latência essa inerente aos sistemas operacionais utilizados pela 83 e pelos 

intermediários. 

70. Antes do registro do Negócio Direto Intencional no PUMA, o que existe 

é uma solicitação do Mecanismo (no âmbito do OMS15 da Corretora) para o 

registro do Negócio Direto Intencional na 83. Nesse momento não é possível 

verificar o efetivo resultado do desvio da Ordem Agressora. 

71. Ao longo do intervalo existente até o registro no PUMA, pode ocorrer 

alterações do Livro que resultem na rejeição do Negócio Direto Intencional de 

acordo com as regras estabelecidas pela 83 para registro de negócio direto 

intencional, como, por exemplo, no caso de mudança de spreacf1 6 . Além disso, 

15 Order Management System. 
16Regras do Pregão 
"a) Direto Intencional: 
Será permitido o registro de negócio direto intencional, desde que o preço esteja entre a melhor 
oferta de compra e a melhor oferta de venda disponível no livro de ofertas no momento do registro 
do direto, ressaltando que: 

• Se a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra corresponder à 
variação mínima de apregoação, será permitido o direto intencional com preço igual ao da 
melhor oferta de compra ou igual ao da melhor oferta de venda; 
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se qualquer ocorrência interromper a negociação na 83, não haverá o referido 

registro. Sem o registro do Negócio Direto Intencional no PUMA não há a 

possibilidade de se consumar o ilícito de preterição apontado pela acusação e, 

portanto, de se verificar o resultado do desvio das Ordens Desviadas pelo 

Mecanismo. 

72. As fases que antecedem a consumação do ilícito da prática não 

equitativa (preterição) descrita na acusação configuram o que no Direito Penal 

denomina-se iter criminis. !ter Criminis significa o percurso para a realização do 

delito (processo de evolução do delito) e inclui as seguintes fases: (a) cogitação; 

(b) atos preparatórios; (c) execução; (d) consumação17 . 

73. No presente caso, em que o dolo dos agentes é eventual, o iter 

criminis se inicia na fase dos atos preparatórios. A Corretora tem a intenção de 

desenvolver mecanismo de client facilitation e desenvolve algoritmo 

especificamente para este fim (fase ato preparatório). Ciente da possibilidade de 

preterição de clientes, a Corretora assume o risco e mantém o Mecanismo em 

funcionamento, de acordo com a dinâmica descrita na seção 1.2.2 acima, desvia 

a ordem do Cliente Agressor e solicita para a 83 o registro do Negócio Direto 

Intencional (fase execução) que, quando é registrado no PUMA, consuma a 

preterição de cliente que estava com oferta registrada no Livro na mesma ponta 

de atuação da Carteira Própria e com o mesmo preço do Negócio Direto 

Intencional executado (fase consumação). 

7 4. Portanto, no presente caso, o momento para analisar a configuração 

do Livro, a fim de se identificar a ocorrência de preterição de clientes da 

• Se a diferença entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra for superior à 
variação mínima de apregoação, será permitido o direto intencional somente no intervalo de 
preços entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra, não sendo permitido o 
registro do direto intencional no melhor preço de venda e no melhor preço de compra; e 

• Obedeça aos limites do túnel de leilão, rejeição e limites de oscilação. " 
17 Direito Penal, 1° volume- Parte geral, Damásio E. de jesus, 23a ed. , Ed. Saraiva, 1999, p. 327. 
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Corretora decorrente da atuação do Mecanismo, é o do registro do Negócio 

Direto Intencional no PUMA em que se verifica o resultado do desvio. 

75. A jurisprudência da BSM confirma que, na hipótese de prática não 

equitativa em que se considera o resultado efetivo, a consumação do ilícito 

depende da execução do negócio no sistema de negociação da B3. No voto 

abaixo da BSM, o Conselheiro RelatorWiadimir Castelo Branco Castro entendeu 

que a preterição no caso se consumou no momento da especificação da 

titularidade dos negócios realizados pelo operador, após a execução dos 

negócios no sistema de negociação da B3: 

"A preterição do Fundo dava-se no momento de 
especificação da titularidade dos negócios formados 
quando da abertura de uma das duas pontas (compra ou venda) 
dos day-trades realizados pelo Operador, sendo, 
subsequentemente, quando conhecido o lucro, os piores preços 
alocados ao Fundos e os melhores para o Operador". (Voto do 
Conselheiro Relator Wladimir Castelo Branco Castro no 
julgamento do PAD 23/2014 pelo Pleno do Conselho de 
Supervisão da BSM realizado em 1 0/12/2015) 

76. Nos termos do Parecer Cedro, apresentado pela Defesa, o 

Mecanismo utiliza a configuração do Livro do momento em que recebe uma 

ordem elegível para o procedimento facilitation do Mecanismo. Após a atuação 

do Mecanismo, quando o Negócio Direto Intencional chega no PUMA, a 

configuração do Livro já seria outra, imprevisível pela Corretora. 

77. Segundo o Parecer Cedro, 3 fatores principais justificam a diferença 

da configuração do Livro entre o momento em que a Corretora recebe uma 

ordem e o momento em que essa ordem chega ao PUMA: (i) tempo de 

transferência de mensagens acerca das ofertas existentes no Livro para a 

Corretora e montagem do livro de ofertas pelo software de algoritmos do 
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Mecanismo, (ii) tempo gasto pelo algoritmo para identificação de oportunidade 

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

para envio de registro do negócio de facilitation para o PUMA (fls. 343/344). 

78. O Parecer Cedro analisou a situação de preterição descrita na Tabela 

31 do Parecer SAM, relativa à atuação do Mecanismo com ativos WDOV16 no 

pregão do dia 31/8/2016, e concluiu que não foi identificada a presença de 

cl ientes da Corretora na mesma ponta de atuação da Carteira Própria cujas 

ofertas seriam atendidas caso não houvesse a atuação do Mecanismo. Isso 

porque a configuração do Livro em que se baseou o Mecanismo era a do 

momento em que a Corretora recebe a Ordem Desviada, sendo, portanto, 

diferente da configuração do Livro demonstrado na referida Tabela 31 do Parecer 

SAM, que corresponde ao momento do reg istro do Negócio Direto Intencional no 

PUMA. 

79. Com o Parecer KPMG, os Defendentes buscaram provar que não 

houve preterição de clientes da Corretora, por meio da análise de 12 pregões 

distintos, utilizando a metodologia considerada correta pela Defesa (análise da 

configuração do Livro no momento da atuação do Mecanismo). 

80. Tanto o Parecer Cedro quanto o Parecer KPMG foram elaborados 

com base na configuração do Livro no momento da atuação do Mecanismo no 

âmbito do OMS da Corretora o que, como vimos, não é o momento para 

identificação de eventual preterição de clientes da Corretora. 

81 . A consumação do ilícito de preterição ocorre quando o Negócio Direto 

Intencional é registrado no PUMA. Antes deste registro, o Negócio Direto 

Intencional sequer existe no sistema de negociação da 83. 
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82. Por todo o acima exposto, entendemos que a preliminar arguida pelos 

Defendentes deve ser afastada, e o mérito do presente processo analisado, 

considerando como válidas as provas apresentadas no Termo de Acusação. 

2.2.2. Suposta aplicação de entendimento posterior 

83. No aditamento apresentado em 26/10/2016, a Defesa arguiu como 

preliminar que, ao restringir a licitude da realização de negócios diretos 

intencionais a 7 situações aleatoriamente escolhidas18 , a BSM teria extrapolado 

sua competência, exercendo papel normativo privativo da 83. Além disso, a 

Defesa afirmou que, ainda que essas 7 situações criadas pela BSM fossem 

consideradas mera interpretação, não poderia tal interpretação ser 

retroativamente aplicada para punir os Defendentes, já que se trataria de 

interpretação inéd ita (fi. 878). 

84. Inicialmente, ressalta-se que a BSM não definiu quais são as 

situações lícitas de utilização de negócios diretos, nem tampouco afirmou que 

qualquer negócio direto envolvendo carteira própria que não possa ser 

classificado em uma das 7 situações constatadas na análise realizada será 

considerado ilícito. 

85. A BSM analisou as práticas de mercado e categorizou as operações 

que foram executadas pelos Participantes no período analisado (4/1/2016 a 

30/11/2016}, com a fina lidade específica de verificar se o argumento 

apresentado pela Defesa (de que operações executadas pelos demais 

intermediários do mercado em nada difeririam das operações executadas pela 

Corretora por meio do Mecanismo) era procedente. 

18 As 7 situações foram detalhadas no ofício de fls. 482/488. 

SZC/MMF/SJUR BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275. 8° andar 
01013-001 - São Paulo. SP 
Tel. · (11) 2565-4000 - Fax (11) 2565-707 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer Juridico - Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016- XP Investimentos CClVM S.A. , Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol. Julio Cápua Ramos da Silva e Felipe Trindade- Fls. 30 de 65 

86. Em decorrência desta classificação, a BSM entendeu parcialmente 

procedente a afirmação da Defesa, tendo excluído da acusação, mediante 

aditamento, as operações classificadas no Termo de Acusação como Situação 

1 B, em razão de sua semelhança com a sétima situação identificada na anál ise 

de mercado realizada. Portanto, o que se verifica é que a análise realizada pela 

BSM não se confunde com exercício de atividade normativa nem com retroação 

de efeitos de nova interpretação com objetivo de punir os Defendentes tendo, ao 

contrário, resultado em redução do escopo da acusação por meio do ad itamento. 

2.3. Mérito 

2.3.1. Regularidade da prática de client facilitation 

87. Ao entrar no mérito da acusação, a Defesa discorreu sobre a 

legalidade da prática de client facilitation por meio da uti lização da carteira 

própria do intermediário para conferir liquidez às operações dos seus clientes 

(fls. 357/358). 

88. No aditamento apresentado em 26/10/2017, a Defesa re iterou o 

argumento de que a regulamentação autoriza expressamente a uti lização de 

carteira própria pelas corretoras para facilitar operações de seus clientes19, 

sendo que a mecânica de execução de negócios diretos seguida pelo 

Mecanismo refletiria as normas da 83. 

89. Verificamos que a acusação não entende que os ilícitos apontados 

aos Defendentes decorrem da prática, pela Corretora, de client facilitation. Ao 

contrário, a acusação afirma, às fls . 493, que a prática de client facilitation é uma 

19 Art. 48, 11, alínea "h" da Instrução CVM n° 400/2003: "aquisição de valores mobiliários 
solicitadas por clientes com o fim de prover liquidez, bem como a alienação dos valores 
mobiliários assim adquiridos". 
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"atuação legítima e, em determinadas situações, importante para os clientes". A 

acusação define client facilitation como "a atuação de intermediários na 

contraparte de seus clientes, principalmente com o propósito de gerar benefícios 

a tais clientes, além daqueles que a execução centralizada produziria" (fls. 493). 

90. As operações objeto da acusação são aquelas que não são 

consideradas como client facilitation, na medida em que: a) não melhoraram a 

execução de ordem do Cliente Agressor, b) apresentaram-se como substitutas 

perfeitas da operação que resultaria caso a Ordem Desviada fosse executada 

no Livro por ordem de cliente da Corretora e c) resultaram na preterição de 

clientes da Corretora e na materialização de conflito de interesses. 

91. Embora a Corretora alegue que desenvolveu o Mecanismo para 

prover liquidez ao Cliente Agressor de forma a protegê-lo das oscilações do 

mercado e, ao mesmo tempo, proporcioná-lo melhores condições de negócio (f i. 

319) , no período de 15 a 31/8/2016, a atuação da Corretora por meio do 

Mecanismo proporcionou melhores condições de negócios aos Clientes 

Agressores em 13,27% dos casos conforme Memorando Interno n° 5/2018 da 

SAM de fls. 1.012 e seguintes. Estes casos não são objeto da acusação e podem 

ser considerados como client facilitation. 

92. Em 86,73% dos casos a atuação do Mecanismo foi indiferente ao 

Cliente Agressor que teve sua ordem desviada (Situação 1 C), tendo ocorrido 

preterição em 1,89% desses casos. Nesses casos de preterição, a Corretora 

desviou a ordem do Cliente Agressor para executar negócio direto com a Carteira 

Própria sem melhorar a condição do negócio do Cliente Agressor e, sobretudo, 

em detrimento do interesse dos Clientes Preteridos. Essas são as operações 

objeto da acusação. 
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93. Além disso, sobre a prática de client facilitation, a acusação ressalta 

que o conflito de interesses é inerente à atuação de carteira própria na 

contraparte de clientes e, por isso, "é necessário que o intermediário identifique 

potenciais situações de conflito de interesses em seu negócio com o propósito 

de preveni-las e gerencia-las para não prejudicar seus clientes" (fi. 493). 

94. Considerando a existência das vedações previstas no art. 30, 

parágrafo único e na ICVM 8n9, entendemos que a atuação com carteira própria 

na contraparte de clientes não pode materializar conflito de interesses e nem 

configurar práticas abusivas. Nesse sentido, é dever do intermediário, nos 

termos do art. 31, parágrafo único, inciso I da ICVM 505/11, identificar potenciais 

situações de conflito de interesses na sua atuação de forma a prevenir que os 

interesses de seus clientes sejam prejudicados, o que não foi feito na atuação 

do Mecanismo. 

95. Portanto, entendemos que os argumentos apresentados pela Defesa 

a respeito da licitude da prática de client facilitation não afastam as 

irregularidades apontadas pela acusação. 

SZC/MMF/SJUR BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro. 275 8° andar 
01013-001- São Paulo SP 
Te I. (11) 2565-4000 - Fax. (11) 2565-707 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer Jurídico- Processo Administrativo Ordinário n• 12/2016- XP Investimentos CCTVM S.A., Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol, Julio Cápua Ramos da Silva e Felipe Trindade- Fls. 33 de 65 

2.3.2. Negócios Diretos Intencionais e Concorrência de Ordens 

96. Baseada na opinião legal de Otávio Yazbek ("Opinião Legal" - fls. 

401/424), a Defesa afirma que não há preterição de uma ordem executada via 

apregoação por oferta e uma ordem executada via apregoação direta 

intencional, uma vez que referidas ordens não concorrem entre si. Se existe 

preterição, segue a Defesa, seria a própria norma da 83 que a estabelece, já 

que, em caso de coincidência de preço, a regulamentação da 83 determina que 

as ordens diretas intencionais têm prioridade de execução sobre as ordens via 

apregoação por oferta (fi. 360). 

97. Verificamos que a premissa da Opinião Legal e da Defesa de que as 

ordens apregoadas via negócios diretos e as ordens executadas via apregoação 

por oferta não concorrem entre si (ordens em sentido oposto) é correta e não é 

contestada pela acusação. 

98. Em nenhum momento o Termo de Acusação considera que as ofertas 

dos Clientes Preteridos concorrem com as Ordens Desviadas (executadas por 

negócio direto). Tampouco a acusação considera que a preterição de Clientes 

XP resulta do desrespeito às regras de concorrência de ordens e prioridade de 

execução da 83. 

99. A acusação se refere aos Negócios Diretos Intencionais que 

configuraram preterição de clientes da Corretora e materialização de conflito de 

interesses, pois a ordem do Cliente Agressor desviada pelo Mecanismo poderia 

ser executada pelo Livro nas mesmas condições, com os clientes da Corretora 

na contraparte. 

100. Antes de o Mecanismo atuar, a Ordem Desviada era uma ordem 

agressora, direcionada ao Livro via DMA, que agrediria oferta registrada no Livro 
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com prioridade de execução20 . A Ordem Desviada integrou o Negócio Direto 

Intencional, com prioridade de execução sobre as ofertas registradas no Livro, 

por uma decisão exclusiva, unilateral e discricionária da Corretora 

(Mecanismo )21 . 

101. Embora o negócio direto intencional seja uma forma lícita de o 

intermediário executar ordens, sua utilização não pode configurar prática abusiva 

e materialização de conflito de interesses, em respeito ás vedações contidas na 

ICVM 8/79 e na ICVM 505/11. 

102. O negócio direto intencional é previsto em normativos da 83 -

Regulamentos de Operações do Segmento Bovespa e BM&F e Manual de 

Procedimentos Operacionais do Segmento Bovespa - que, em razão da sua 

natureza, devem obediência às normas da CVM em razão do princípio da 

hierarquia das normas22 . As normas estão inseridas em um sistema e devem 

conviver e ser interpretadas em conjunto, sistematicamente. Por essa razão, a 

apregoação direta intencional de ordens prevista nos normativos da 83 não pode 

2° Conforme descrição da dinâmica do Mecanismo à fi. 322 da Defesa, uma ordem recebida pela 
Corretora somente se torna uma Ordem Desviada pelo Mecanismo se o algoritmo identificar, 
dentre outros, que se trata de uma ordem agressora. 
21 De acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais do Segmento Bovespa: 
"13.2 APREGOAÇÃO POR DIRETO INTENCIONAL 
Denomina-se apregoação por direto intencional aquela na qual uma mesma Sociedade Corretora 
se propõe a comprar e a vender um mesmo Ativo para comitentes diversos, sendo feito apenas 
o registro da operação direta no sistema eletrônico de negociação." 
22 "A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas 
umas ao lado das outras, mas é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis 
de normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que resulta do fato de 
a validade de uma norma, que foi produzida de acordo com outra norma, se apoiar sobre essa 
outra norma, cuja produção, por sua vez, é determinada por outra; e assim por diante, até abicar 
finalmente na norma fundamental- pressuposta." (Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen, 6a ed., 
Martins Fontes, 1998, p. 247.) 
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se sobrepor às vedações previstas nas normas superiores da CVM como a ICVM 

505/11 e ICVM 8/79 que, por sua vez, regulamentam a Lei Federal n° 6.385/7623. 

103. Portanto, ao argumentar que estaria dispensada de olhar para as 

ofertas de clientes da Corretora pendentes de execução no Livro antes (ou 

depois) de executar o Negócio Direto Intencional porque o negócio direto tem 

prioridade de execução, a Corretora desconsidera a aplicação de normas de 

hierarquia superior (ICVM 505/1 1, ICVM 8/79) que vedam práticas abusivas e 

atuação em conflito de interesses e determinam que a Corretora monitore e 

estabeleça regras, procedimentos e controles internos para prevenir que os 

interesses de seus clientes sejam prejudicados em razão de conflitos de 

interesses. 

104. Por fim, a apregoação direta intencional de ordens objetiva a 

execução de uma operação que não é substituível por uma execução no livro de 

ofertas da 83. É o caso, por exemplo, das 7 Situações identificadas pela BSM 

na análise dos negócios diretos intencionais utilizados pelos Participantes .. 

inclusive a Corretora, detalhadas no ofício de fls. 482/488. Em todas essas 

situações, do ponto de vista econômico, o Livro não é substituto perfeito do 

negócio direto oferecido ao cliente, ao contrário das situações objeto do Termo 

de Acusação. 

105. Assim, entendemos que não procede a argumentação dos 

Defendentes de que a execução de negócio direto intencional não causa 

preterição por possuir prioridade de execução nos termos dos normativos da 83. 

A Acusação Remanescente não é fundamentada na prática de negócio direto 

23 A Lei no 6.385/76, em seu art. 4°, estabeleceu que o Conselho Monetário Nacional e a CVM 
devem exercer suas atribuições para, dentre outras finalidades, "evitar ou coibir modalidades de 
fraude ou manipulação destinada a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos 
valores mobiliários negociados no mercado" (inciso V) e "assegurar a observãncia de práticas 
comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários" (inciso VIl). 
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intencional em si, mas, sim, na forma de utilização do Negócio Direto Intencional 

pela Corretora, sistematicamente, no período de 15 a 31/8/2016 em desrespeito 

às normas de hierarquia superior (ICVM 505/11, ICVM 8/79) que vedam práticas 

abusivas e atuação em conflito de interesses e determinam que a Corretora 

monitore e estabeleça regras, procedimentos e controles internos para prevenir 

que os interesses de seus clientes sejam prejudicados em razão de conflitos de 

interesses. 

2.3.3. Configuração de práticas não equitativas e atuação em conflito de 

interesses 

1 06. O inciso I da ICVM 8/79 veda ao intermediário o uso de práticas não 

equitativas no mercado de valores mobiliários e o art. 3°, parágrafo único da 

ICVM 505/11 veda ao intermediário privilegiar seus próprios interesses em 

detrimento dos interesses de clientes. 

2.3.3.1. Elementos do ilícito da prática não equítativa 

107. De acordo com a ICVM 8/79, prática não equitativa é: 

"aquela que resulte , direta ou indiretamente, efetiva ou 
potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em 
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma 
indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face 
dos demais participantes da operação". 

108. Portanto, os elementos para a caracterização de determinada prática 

como prática não equitativa são: (a) realização de operações ou negócios no 

mercado de valores mobiliários, (b) das quais resulte efetiva ou potencialmente 

uma posição de desigualdade, de desequilíbrio, para uma das partes da 

operação, (c) sendo tal desigualdade ou desequilíbrio indevida e (d) presente o 

dolo do infrator. 
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109. As operações objeto da Acusação Remanescente foram rea lizadas 

no mercado de valores mobiliários. Como vimos, a acusação limitou-se a 

considerar as operações que efetivamente preteriram clientes da Corretora . A 

acusação demonstrou que os Negócios Diretos Intencionais impediram que 

fossem atendidas 5. 706 Ofertas Preteridas no período de 15 a 31/8/2016, 

conforme esclarecido no Memorando Interno n° 5/2018 de fls. 1.012 e seguintes. 

11 O. Nesses casos, o reg istro dos Negócios Diretos Intencionais no PUMA 

colocou efetivamente os Clientes Preteridos em indevida posição de 

desigualdade face à Carteira Própria da XP, conforme demonstrado nos Anexos 

11 -A, 11-B e 11-C do Parecer SAM24. 

111. Nos termos do art. 30, parágrafo único, da ICVM 505/11, a Corretora 

não poderia privilegiar interesses próprios (resultado financeiro do Mecanismo) 

por meio da Carteira Própria em detrimento dos interesses de seus clientes (ser 

executado conforme condições e regras do mercado e não sofrer prática 

abusiva). 

112. As 5.706 Ofertas Preteridas eram substitutas perfeitas das ofertas da 

Carteira Própria no Negócio Direto Intencional. Isto é, a Ordem Desviada poderia 

ser executada no Livro. 

113. A caracterização da prática não equitativa não exige comprovação de 

prejuízo para a parte preterida25. Assim, a demonstração das situações de 

24 As informações desses anexos encontram-se descritas na seção 2.6 do Termo de Acusação 
intitulada "Situação 2: Ofertas de cl ientes da Corretora registradas no livro da BM&FBOVESPA 
no melhor nível de preço e que seriam agredidas pelas Ordens Desviadas". 
2s Nesse sentido: "Cabe lembrar, no entanto, que não é necessário prejuízo de uma das partes 
para configurar o tipo, apenas situação de desigualdade ou desequilíbrio, concretizada pelo lucro 
auferido injustamente por uma das contrapartes" (Voto do Diretor Relator Eli Leria, no julgamento 
do Processo Administrativo Sancionador CVM n° 20/2005, disponível em 
http://www.cvm.qov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2011 /201 1 0412 PA 
s 2005. pdf). 

SZC/MMF/SJUR BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275 8° andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Te I. · {11) 2565-4000- Fax. (11) 2565-707 



-

BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer Jurídico - Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016 - XP Investimentos CCTVM S .A. , Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol, Julio Capua Ramos da Silva e Felipe Trindade- Fls. 38 de 65 

preterição é suficiente para comprovar que os clientes da Corretora foram 

prejudicados em razão da execução dos Negócios Diretos Intencionais, tendo 

sido colocados em indevida posição de desigualdade em relação à Carteira 

Própria, no período de 15 a 31/8/2016. 

114. Além disso, apesar de a configuração da prática não equitativa 

prescindir da comprovação e quantificação de preju ízo, a acusação comprovou 

o resultado da preterição para os Clientes Preteridos demonstrando que após a 

Corretora executar as Ordens Desviadas com a Carteira Própria , os Clientes 

Preteridos: não fecharam negócio, pois cancelaram suas ofertas (66 ofertas -

Situação 2A); t iveram suas ofertas executadas a pior preço, o que resultou em 

prejuízo financeiro de R$ 90,00 a esses clientes (12 ofertas- Situação 28) e/ou 

tiveram suas ofertas executadas em momento posterior àquele que poderiam ter 

sido executadas (5.613 ofertas- Situação 2C). 

115. O próximo item abordará especificamente a questão do dolo, último 

elemento de caracterização da prática não equ itativa. 

2.3.3.1.1. Dolo 

116. Segundo a acusação, a atuação da Corretora é caracterizada pelo 

dolo eventual de aceitar conscientemente o risco provável de haver clientes da 

Corretora com ofertas registradas no Livro que deixariam de ser atendidas em 

razão da atuação do Mecanismo. 

117. A jurisprudência da CVM admite que as infrações à ICVM 8/79 sejam 

praticadas a partir do dolo eventual, conforme exposto no voto da Diretora Ana 

Dolores Moura Carneiro de Novaes de 13/12/2012: 

SZC/MMF/SJUR 

"Aproveito a discussão do item anterior para analisar a exigência 
da presença do dolo específico para caracterizar a operação 
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fraudulenta e se o tipo também permite a presença de dolo 
eventual. ( ... ) o dolo é a vontade dirigida à rea lização de um 
ilícito. O dolo específico é a vontade de realizar o fato com um 
fim especial. Já no dolo eventual, o agente não quer o resultado, 
mas, prevendo que ele pode ocorrer, assume conscientemente 
o risco de causá-lo ( ... ) 

Em relação ao dolo eventual, a jurisprudência da CVM 
demonstra que em determinadas circunstâncias pode-se 
admiti-lo, havendo inclusive decisão que já foi confirmada pelo 
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
(CRSFN). Este é o caso do PAS SP2001/0236, julgado em 
19/07/2004. O relator, Diretor Eli Loria, considerou ainda 
"caracterizado o dolo eventual dos agentes, vez que o 
resultado era previsível, tendo o S. e o S.N. DTVM assumido 
o risco de produzi-lo, não se importando com sua eventual 
concretização". Em seu voto neste mesmo caso, o Diretor 
Marcelo Trindade afirmou que "tal dolo eventual é suficiente 
para a configuração da conduta indevida". No mesmo 
sentido, o PAS 39/1998 julgado em 21/11/2001, o PAS 01/1999 
julgado em 19/12/2001, o PAS 04/2000 julgado em 17/2/2005, e 
mais recentemente, o caso PAS 06/2007 julgado em 
28/10/2010"26 (original sem gritos). 

118. Nesse mesmo sentido, A lexandre Pinheiro, Fabio Medina Osório e 

Julya Wellisch, apontam pela aplicabilidade do dolo eventual em infrações 

relacionadas à ICVM 8/79: 

"Além disso, também já se admitiu, em diversos casos de ilícitos 
previstos na Instrução CVM n° 8/79, a mera presença do 
chamado dolo eventual, à medida que se constate, pelas 
peculiaridades próprias de determinado caso concreto, assim 
como pelos atos e circunstâncias em que perpetradas as 
operações, que o sujeito assumiu, com suas ações ou omissões, 
o risco de incorrer na conduta ilícita"27. 

26 Voto da Diretora da CVM Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes no âmbito do Processo 
Administrativo Sancionador n° 05/2008, julgado em 13/12/2012. 
27 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos; OSÓRIO, Fabio Medina; e WELLISCH, Julya Sotto Mayor. 
Mercado de Capitais. Regime Sancionador. ed. Saraiva. São Paulo, 2012. p.116. 
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119. Conforme exposto no voto do Diretor da CVM E li Loria, confirmado 

pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional28, especialmente 

com relação a práticas não equitativas: 

"Alega-se a falta de especificação do elemento subjetivo na 
descrição da conduta. Nesse ínterim, cabe primeiramente 
sustentar que o tipo "prática não equitativa", conforme a 
descrição da alínea "d" do item 11 da Instrução CVM n° 8 2 
prescinde, para sua configuração, de dolo específico, porquanto 
não se exige do agente a intenção de atingir um fim especial com 
a prática do delito. 

O referido tipo admite, pelo contrário, dolo eventual na sua 
configuração, espécie em que há assunção do risco de 
produção do resultado pelo agente".29 (original sem grifas) 

120. E no voto do Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos: 

"( ... ) é pacífico o entendimento nesta Autarquia de que, para a 
responsabilização com base nas infrações previstas na 
Instrução CVM n° 08/79, basta que exista a culpa grave (ou dolo 
eventual, isto é, assunção do risco do resultado), equiparável ao 
dolo"30. 

121. A Defesa afirma que não houve dolo por parte da Corretora e de 

Guilherme em preterir e prejudicar clientes da Corretora, se beneficiando de tal 

prática (fi. 367) e que "o que se verifica diante de todo o exposto até aqui é que 

a implementação do mecanismo de facilitation pela DEFENDENTE XP foi 

realizada para beneficiar seus clientes, provendo-lhes liquidez e melhorando 

as condições de preço das suas operações, estando em total consonância 

28 Acórdão/CRSFN 11485/15, Voto do Conselheiro-Relator Francisco Satiro de Souza Junior, 
julgado em 24/3/2015. 
29 Voto do Diretor da CVM Eli Leria no âmbito do Processo Administrativo Sancionador n° 
20/2005, julgado em 12/4/201 1. 
30 Voto do Diretor da CVM Luiz Antonio de Sampaio Campos no âmbito do Inquérito 
Administrativo n° 02/99, julgado em 3/9/2001 . 

SZC/MMF/SJUR BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275. 8° andar 
01013-001 - São Paulo. SP 
Te i .. (11) 2565-4000- Fax. ( I I) 2565-707 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer Jurídico - Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016 - XP Investimentos CCTVM S.A. , Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol, Julio Cápua Ramos da Silva e Felipe Trindade - Fls. 41 de 65 

com as práticas do mercado e com as normas da própria BM&FBOVESPA" (fi. 

367, original sem gritos). 

122. Ocorre que a acusação demonstrou que a atuação do Mecanismo no 

período de 15 a 31/8/2016 foi indiferente a 86,73% das Ordens Desviadas. 

Nesses casos, o Mecanismo não melhorou a condição do negócio desse cliente 

(liquidez e/ou preço) e conferiu à Carteira Própria a vantagem de executar as 

Ordens Desviadas. Em 1,89% destes casos em que a atuação do Mecanismo 

foi indiferente para o Cliente Agressor, houve preterição de clientes (interesses 

da Corretora privilegiados em detrimento de interesses de clientes da Corretora 

que foram colocados em posição de desigualdade), gerando 5.706 Ofertas 

Preteridas. 

123. Os defendentes não são acusados de terem a intenção específica de 

preterir e prejudicar clientes da Corretora e de se beneficiar de tal prática, mas, 

sim, por terem assumido conscientemente o risco de fazê-lo (dolo eventual). 

124. A Defesa afirma que "para haver dolo eventual, é preciso que o agente 

assuma o risco de produzir o resultado, isto é, aceite tal risco como possível ou 

provável" (fL 369). 

125. No Ofício 1387/2015-SAM-DAR-BSM (fls. 180/185), enviado aos 

cuidados de Guilherme, em 25/9/2015, a BSM alertou a Corretora de que "a 

estratégia adotada por essa Corretora resultou no não atendimento de ofertas 

de seus clientes com prioridade de execução no livro" (fi. 181). Nesse mesmo 

ofício, a BSM incluiu exemplos de situações em que os Negócios Diretos 

Intencionais impediram a execução de ofertas de clientes da Corretora que 

teriam sido agredidas pelas Ordens Desviadas se o Mecanismo não t ivesse 

atuado. Portanto, a Corretora teve conhecimento da hipótese de acusação ao 

menos 1 ano antes da instauração do presente processo. A Corretora teve 

SZC/MMF/SJUR BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275. 8° andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tel. : (11) 2565-4000- Fax: ( '1) 2565-707 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer Jurídico- Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016- XP Investimentos CC1VM S.A., Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol, Julio Cápua Ramos da Silva e Felipe Trindade- Fls. 42 de 65 

diversas oportunidades para cessar o funcionamento do Mecanismo mas não o 

fez. 

126. No aditamento apresentado em 26/10/206, a Defesa afirmou que nos 

seis meses imediatamente posteriores à mudança da dinâmica de atuação do 

Mecanismo- quando deixou de atuar de "forma cega" - os ganhos obtidos pela 

Corretora com as operações executadas via facilitation se mantiveram em 

patamares muito similares aos obtidos quando o sistema ainda não realizava a 

checagem prévia do Livro, o que comprovaria que "o mecanismo não foi 

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

ganhos maiores do que aqueles que seriam gerados caso checasse previamente 

[d]o livro de ofertas da Bolsa". 

127. A Defesa afirma também que a acusação teria considerado que é a 

Atuação Cega do Mecanismo que configuraria o dolo eventual dos Defendentes 

em preterir clientes. Portanto, a partir do momento em que o facilitation passa a 

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

128. Observamos que a acusação em nenhum momento afirmou que o 

Mecanismo foi propositalmente desenvolvido para atuar de forma cega com o 

objetivo de gerar ganhos maiores do que aqueles que seriam gerados caso 

checasse previamente o Livro. Nem tampouco a acusação limitou o dolo 

eventual dos Defendentes à Atuação Cega do Mecanismo. 

129. O que caracteriza o dolo eventual, segundo a acusação, é o fato de a 

Corretora, conscientemente, assumir o risco de preterir clientes, risco que ela 

reconheceu existir desde 13/10/2015. 

130. Entendemos que o dolo eventual permaneceu após os ajustes 

implementados no Mecanismo em 15/8/2016, na medida em que a Corretora 

continuou assumindo o risco de preterir os clientes da Corretora que atuam na 
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mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ciente de que, em razão da 

latência, referidos ajustes não eliminariam completamente a hipótese de 

preterição de cl ientes com ofertas registradas no Livro na mesma ponta de 

atuação da Corretora. 

131. Este fato é confirmado pela Defesa no seguinte trecho do aditamento 

à Defesa apresentado em 26/10/2017: "Em várias dessas reuniões, os 

representantes da DEFENDENTE XP explicaram que mesmo após os diversos 

aprimoramentos implementados ao mecanismo de facilitation 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 DEFENDENTE XP (no conceito utilizado pela área técnica da BSM) " 

(fi. 864). Ainda assim, a Corretora optou por manter o Mecanismo em 

funcionamento. 

132. Além disso, os ajustes realizados pela Corretora no Mecanismo em 

15/8/2018, conforme correspondência enviada pela Corretora à BSM em 

12/9/2016 (fls. 208/209), não incluíram a monitoração dos efeitos do 

procedimento de facilitation para os cl ientes da Corretora com ofertas registradas 

no Livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e no milissegundo do 

registro do Negócio Direto Intencional. 

133. Portanto, ao desviar as Ordens Desviadas e fechar os Negócios 

Diretos Intencionais e , ao não monitorar o resultado da atuação do Mecanismo 

para os clientes com ofertas registradas no Livro na mesma ponta de atuação da 

Carteira Própria no milissegundo do registro do Negócio Direto Intencional no 

PUMA, mesmo ciente da latência inerente aos sistemas utilizados e da 

consequente possibilidade de preterir esses clientes. a Corretora assumiu, de 

forma consciente, o risco de preterir seus clientes no período de 15 a 31/8/2016. 
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134. Com base no conjunto probatório apresentado pela acusação, 

entendemos configurada a utilização de práticas não equitativas pela Corretora 

durante o período da Acusação Remanescente, pois presentes todos os 

elementos do ilícito nesse período. 

2.3.3.2. Atuação em Conflito de Interesses 

135. De acordo com o art. 30, parágrafo único da ICVM 505/11, ao 

intermediário é vedado privilegiar seus próprios interesses em detrimento dos 

interesses de clientes: 

"Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa
fé, diligência e lealdade em relação a seus clientes. 

Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus 
próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em 
detrimento dos interesses de clientes." (original sem gritos) 

136. Como vimos, a Corretora privilegiou interesses próprios nas 

operações realizadas pelo Mecanismo (Carteira Própria) que impediram o 

atendimento das 5.706 Ofertas Preteridas, em detrimento dos interesses de 

clientes da Corretora , no período de 15 a 31/8/2016. 

137. As provas trazidas aos autos pela acusação (Anexos 11-A, 11-B e 11-C 

do Parecer SAM31 ) demonstraram a materialização desta atuação da Corretora 

em conflito de interesses de forma recorrente em todas essas 5. 706 situações. 

138. Referidas provas demonstram que a Corretora desviou a ordem do 

Cliente Agressor para executar o Negócio Direto Intencional sem que houvesse 

a necessidade de prover liquidez, sem melhorar a condição do negócio do 

31 As informações desses anexos encontram-se descritas na seção 2.6 do Termo de Acusação 
intitulada "Situação 2: Ofertas de cl ientes da Corretora registradas no livro da BM&FBOVESPA 
no melhor nrvel de preço e que seriam agredidas pelas Ordens Desviadas". 

SZC/MM F /SJ U R BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro 275, 8° andar 
01013-001 -São Paulo. SP 
Te! : (11) 2565-4000- Fax (11) 2565-707 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Parecer Jurídico- Processo Administrativo Ordinário n° 12/2016- XP Investimentos CC1VM S.A., Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol, Julio Cápua Ramos da Silva e Felipe Trindade- Fls. 45 de 65 

Cliente Agressor e conferindo oportunidade de ganho financeiro à Carteira 

Própria da Corretora em detrimento do interesse do Cliente Preterido durante o 

período da Acusação Remanescente. 

2.3.4. Sistematicidade I Recorrência 

139. A Acusação Remanescente não é fundamentada em práticas 

pontuais e isoladas, o que poderia ser considerado como atenuante para fins de 

dosimetria em eventual condenação dos Defendentes. Ao contrário, os autos 

demonstram que a atuação da Corretora no período de 15 a 31/8/2016 gerou, 

sistematicamente, situações de preterição e materialização de conflitos de 

interesses em relação aos Clientes Preteridos: 5.706 situações, ao longo de 17 

dias. 

2.3.5. Controle e monitoramento da Corretora 

140. O conflito de interesses é inerente a toda atuação em que o 

intermediário utiliza carteira própria na contraparte de seus clientes. Para lidar 

com estes conflitos e evitar sua materialização, o intermediário deve estabelecer 

procedimentos e controles internos, nos termos previstos no art. 31, parágrafo 

único, inciso I, da ICVM 505/11. 

SZC/MMF/SJUR 

"Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, 
procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir 
que os interesses dos clientes sejam prejudicados em 
decorrência de conflitos de interesses. 

Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos 
de que trata o caput devem: 

I - identificar quaisquer conflitos de interesses que possam 
surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou 
entre os clientes;" 
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141. A Corretora e Guilherme foram acusados por terem infringido o art. 

31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11 por não terem implementado na 

Corretora regras, procedimentos e controles internos adequados que 

prevenissem que os interesses dos Clientes Preteridos fossem prejudicados em 

decorrência do conflito de interesses. A acusação levou em consideração a 

recorrência das infrações descritas acima, nos termos do art. 3o, parágrafo 

terceiro, inciso I, da ICVM 505/11 32, que estabelece que a reiterada ocorrência 

de falhas é evidência de implementação inadequada das regras, proced imentos 

e controle internos exigidos da Corretora. 

142. A respeito dessas acusações, a Defesa afirma que há 2 contradições. 

143. Na primeira, a Defesa afirma que "a acusação parte do pressuposto 

de que os controles adequados sobre o mecanismo de facilitation envolveriam 

necessariamente a checagem prévia do livro de ofertas da bolsa pelo 

mecanismo, de modo a verificar se no milissegundo da execução de determinado 

negócio existiria algum cliente da DEFENDENTE XP com ofertas pendentes de 

execução no livro. Só assim, no entendimento da acusação, os procedimentos e 

controles internos da Corretora seriam adequados" (fls. 373/374). A Defesa 

prossegue afirmando que "a acusação entendeu que a forma de atuação do 

mecanismo de facilitation era irregular e, baseada nesse entendimento, imputou 

aos DEFENDENTES a realização de práticas abusivas. Baseada nesse mesmo 

entendimento, a acusação concluiu que os DEFENDENTES, por não terem sido 

capazes de identificar a realização dessas práticas abusivas, teriam falhado em 

implementar controles" (fi. 374). E conclui que "no entanto, é óbvio que se os 

DEFENDENTES entendiam que a atuação do mecanismo de facilitation era lícita 

32 "Art. 3° O intermediário deve adotar e implementar: I - regras adequadas e eficazes para o 
cumprimento do disposto na presente Instrução; e li - procedimentos e controles internos com o 
objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I. 
( .. . ) § 3° São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle 
internos: I - a reiterada ocorrência de falhas; ( ... )" . 
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entendimento esse, repita-se, baseado nas práticas internacionais e nas 

normas da própria BM&FBOVESPA - não havia motivos para que 

implementassem controles e procedimentos voltados justamente a verificar tal 

mecanismo" (fi. 374) . 

144. O Termo de Acusação não se limita a considerar a ausência de 

verificação prévia do Livro pelo Mecanismo. O Termo de Acusação considera 

também a ausência de monitoramento pela Corretora dos efeitos da atuação do 

Mecanismo para os cl ientes que estão com ofertas registradas no Livro no 

melhor nível de preço, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, o que 

inclui o monitoramento do resultado da atuação do Mecanismo em relação a 

esses clientes da Corretora (fls. 566/567). Segundo a acusação, os controles 

adotados pela Corretora para prevenir a atuação em conflito de interesses são 

incompletos porque a Corretora monitora os efeitos do Mecanismo apenas para 

os Clientes Agressores (fi. 566). 

145. Em nosso entendimento, a acusação considerou que, se a Corretora 

possuísse um sistema de monitoramento adequado, que avaliasse o resultado 

da atuação do Mecanismo também para os cl ientes da Corretora com ofertas 

registradas no Livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria, a Corretora 

poderia ter identificado - por exemplo, após 1 dia de atuação do Mecanismo- a 

ocorrência de situações de preterição e materialização de situações de confl ito 

de interesses e tomado medidas para que isso não se estendesse. 

146. Em razão de entendimento equivocado das normas que 

regulamentam o mercado, os Defendentes consideraram que não havia motivos 

para implementar controles e procedimentos voltados a verificar os efeitos da 

atuação do Mecanismo em relação aos clientes da Corretora com ofertas 

registradas no Livro. 
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147. Não obstante o entendimento dos Defendentes, a adoção de regras, 

procedimentos e controles internos para prevenir a atuação da Corretora em 

conflito de interesses com seus clientes é obrigação da Corretora prevista 

expressamente no art. 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11. 

148. Quanto à segunda contradição, a Defesa afirma que a falha nos 

procedimentos e controles internos alegada pela acusação seria, na verdade, 

uma "mera divergência de interpretação" (fi. 375). Isso porque "o entendimento 

de que o algoritmo de facilitation deve conferir previamente o livro de ofertas da 

BM&FBovespa não encontra respaldo em nenhum dispositivo regulamentar, 

sendo, na verdade, uma interpretação de dispositivos genéricos por parte da 

acusação" (fls. 37 4/375). Segundo a Defesa, tal divergência já teria sido 

solucionada, uma vez que, desde 15/8/2016, a Corretora modificou a dinâmica 

de funcionamento do Mecanismo para se adequar ao entendimento da BSM (fi. 

345). 

149. Entendemos que não procede a alegação de que a adoção de 

procedimentos e controles internos para evitar e/ou verificar a ocorrência de 

práticas abusivas e atuação em conflitos de interesse não encontra respaldo em 

nenhum dispositivo regulamentar, nem que a acusação deriva de interpretação 

de "dispositivos genéricos". A acusação se fundamenta no art. 31 , parágrafo 

único, inciso I da ICVM 505/1 1 que determina expressamente aos intermediários 

que estabeleçam procedimentos e controles internos com o propósito de 

prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de 

conflito de interesses, o que exige do intermediário uma atuação a priori, durante 

e a posteriori em relação às operações que podem gerar conflito de interesses. 

150. No presente caso, entendemos que a Corretora deveria conferir 

especial atenção aos procedimentos e controles adotados, na medida em que a) 

estava (e permanece) atuando por meio de mecanismo que executa 
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sistematicamente negócios diretos intencionais entre a Carteira Própria e seus 

clientes (Ordens Desviadas) e b) a latência33 é inerente aos sistemas 

operacionais utilizados no mercado. A Corretora deveria verificar o resultado da 

atuação do Mecanismo para todos os seus clientes após as execuções dos 

Negócios Diretos Intencionais. 

151. Considerando que a latência é inerente aos sistemas utilizados, a 

Corretora deveria manter controle da atuação do Mecanismo a priori, durante a 

atuação do Mecanismo e a posteriori (análise após o registro do Negócio Direto 

Intencional no PUMA). Com a análise a posteriori, a Corretora poderia identificar 

a efetiva preterição de clientes decorrente da execução do Negócio Direto 

Intencional. 

152. Os ajustes promovidos no Mecanismo em 15/8/2016 reduziram as 

situações de preterição e materialização de conflito de interesses, mas não foram 

suficientes para cessar essas irregularidades. De acordo com o Parecer SAM (fi. 

755) , após referidos ajustes, no período de 15/8/2016 a 31/8/2016, foram 

identificadas 5. 706 Ofertas Preteridas. Referidas situações poderiam ter sido 

identificadas pela Corretora por meio de controle a posteriori. No entanto, a 

Corretora, mesmo ciente de que as situações de preterição continuavam, optou 

por manter a atuação do Mecanismo. 

153. A recorrência das infrações no período posterior aos ajustes do 

Mecanismo em 15/8/2016 demonstra a implementação inadequada dos 

procedimentos e controles internos da Corretora para evitar conflitos de 

interesses, nos termos do parágrafo 3°, inciso I, do art. 3° da ICVM 505/11. 

154. Por todo o acima exposto, entendemos que as regras, procedimentos 

e controles internos da Corretora estavam inadequados no período da Acusação 

33 A questão da latência foi abordada na seção 2.2.1 deste parecer. 
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Remanescente, uma vez que não preveniram e não detectaram a atuação da 

Corretora em conflito de interesses que, de forma recorrente, preteriu os clientes 

da Corretora detentores das 5. 706 Ofertas Preteridas no período de 15 a 

31/8/2016, materializando o conflito de interesses nessas situações. 

2.3.6. Suposta aplicação retroativa de novo entendimento da BSM 

155. Os Defendentes alegam que "o entendimento da acusação de que a 

forma de atuação cega do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP 

contribuiria para a realização de práticas abusivas e representaria falha de 

procedimentos e controles internos não deriva de nenhuma norma expressa, 

representando, portanto, interpretação inédita acerca do assunto" (fi. 335). E 

concluem "como interpretação inédita que é, seus efeitos não podem ser 

aplicados retroativamente para punir os DEFENDENTES, sob pena de se violar 

a regra básica da segurança jurídica" (fls. 335). 

156. A fim de esclarecer a "interpretação inédita" da BSM quanto ao 

mecanismo de facilitation da Corretora, a Defesa afirma que "até onde se tem 

conhecimento, nunca houve nenhuma corretora acusada no Brasil de preterir 

seus clientes em razão da realização de negócios diretos sem checar 

previamente o livro de ofertas da Bolsa" (fi. 377) e que "não há entre os 

participantes do mercado esse entendimento de que a legalidade dos negócios 

diretos pressupõe a checagem prévia das ordens pendentes de execução no 

livro de ofertas da BM&FBovespa". 

157. Por fim, a Defesa afirma, no aditamento apresentado em 26/10/2017, 

que (a) não existe norma editada pela 83 definindo em que situações a 

realização de negócios diretos intencionais é, ou não, lícita e (b) a regra da 

segurança jurídica se aplica aos casos de interpretação inédita, não podendo a 
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BSM punir quem confere interpretação legítima, porém contrária àquela que 

possa via a ser posteriormente considerada como correta. 

158. Como vimos, o negócio direto intencional é uma forma lícita de o 

intermediário executar ordens, mas sua utilização não pode configurar prática 

abusiva e materialização de confl ito de interesses. 

159. Os deveres dos intermediários são expressos: os intermediários são 

vedados de privi legiar interesses próprios em detrimento dos interesses de 

cl ientes (art. 30, parágrafo único da ICVM 505/11 ), devem adotar e implementar 

regras, procedimentos e controles internos para prevenir que os interesses de 

clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses e 

identificar situações de conflitos de interesses (art. 31, parágrafo único, inciso I 

da ICVM 505/11) e os intermediários são vedados de fazer uso de práticas não 

equitativas (inciso I da ICVM 8/79, conforme definição da alínea 'd' do inciso 11 

dessa mesma Instrução). 

160. A acusação não se baseia em "interpretação sistemática de diversos 

dispositivos esparsos que não estão diretamente ligados à matéria" como alega 

a Defesa (fi. 375). Ao contrário, a acusação se baseia em vedações e deveres 

expressos dos normativos da CVM, diretamente relacionados à forma de 

atuação do Mecanismo já que, por atuar sistematicamente por meio Carteira 

Própria na contraparte de clientes, estava exposto à materialização de situações 

de conflitos de interesses e deveria preveni-las e gerencia-las para não 

prejudicar seus clientes. 

161. Além disso, a BSM alertou a Corretora, em 25.09.201 5 (mais de um 

ano antes da instauração deste processo) por meio do Ofício 1387/20 15-SAM

DAR-BSM (fls. 180/185), de que a atuação do Mecanismo estava resu ltando no 
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não atendimento de ofertas de clientes da Corretora com prioridade de execução 

no Livro. 

162. Concluímos, assim, que não procede a alegação da Defesa de que 

acusação estaria aplicando interpretação nova retroativamente para punir os 

Defendentes. 

2.3.7. Responsabilidade dos Defendentes 

163. Comprovada a caracterização de práticas não equitativas e atuação 

em conflitos de interesses por parte da Corretora no Período da Acusação, bem 

como a existência de regras, procedimentos e controles internos da Corretora 

inadequados para prevenir que os interesses de seus clientes fossem 

prejudicados, o presente Parecer passará a analisar especificamente a 

responsabilidade de cada um dos Defendentes. 

2. 3. 7. 1. Responsabilidade da Corretora 

164. Como vimos na seção 2.3.3 acima, baseado no conjunto probatório 

apresentado pela acusação, entendemos que ficou configurada a utilização de 

práticas não equitativas sistematicamente pela Corretora no período de 15 a 

31/8/2016, pois estão presentes todos os elementos do ilícito e a comprovação 

de que a atuação do Mecanismo preteriu 5.706 Ofertas Preteridas, colocando os 

Clientes Preteridos em indevida posição de desigualdade face à Carteira Própria 

da XP. 

165. A acusação demonstrou, com base no Parecer SAM (fi. 755), que 

após a modificação realizada pela Corretora no Mecanismo em 15/8/2016 (por 

meio da qual o Mecanismo passou a considerar as ofertas pendentes de 

execução no Livro), as irregularidades constatadas persistiram. Ciente da 
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latência existente e assumindo o risco de produzir os resultados constatados, a 

Corretora continuou sua atuação por meio do Mecanismo. 

166. Também, vimos na seção 2.3.5 deste Parecer que as regras, 

procedimentos e controles internos da Corretora estavam inadequados no 

período de 15 a 31/8/2016, uma vez que não detectaram e não impediram a 

atuação da Corretora em conflito de interesses, que preteriu os clientes 

detentores das 5.706 Ofertas Preteridas e materializou o conflito de interesses 

nessas situações. Ressalta-se que a Corretora tinha ciência quanto à 

probabilidade de preterição de clientes, em razão da latência inerente aos 

sistemas operacionais utilizados pela 83 e pelos intermediários. 

167. Verifica-se, portanto, a responsabi lidade da Corretora na medida em 

que, ao desviar as Ordens Desviadas e fechar os Negócios Diretos Intencionais 

e, ao não monitorar o resultado da atuação do Mecanismo para o os cl ientes da 

Corretora com ofertas registradas no Livro, a Corretora assumiu, de forma 

consciente, o risco de preterir seus clientes com ofertas registradas no Livro na 

mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do Negócio 

Direto Intencional no momento do registro do negócio no PUMA, o que resultou 

em 5. 706 Ofertas Preteridas e na atuação da Corretora em conflito de interesses 

com esses cl ientes, no período de 15 a 31/8/2016. 

168. A Corretora não observou as vedações que lhe são impostas pela 

regulamentação de utilizar práticas não equitativas e de privilegiar interesses 

próprios em detrimento dos interesses de seus clientes, bem como o dever de 

adotar e implementar regras, procedimentos e contro les internos para prevenir 

que os interesses de seus clientes sejam prejudicados em decorrência de 

conflitos de interesses. 
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169. Por fim, entendemos que a conduta adotada pela Corretora de 

continuar atuando por meio do Mecanismo, mesmo após alertada pelo 

autorregulador sobre as irregularidades que esta atuação vinha causando e 

ciente de que os aprimoramentos realizados no Mecanismo não poderiam 

afastar a hipótese de preterição, demonstra falta de diligência da Corretora, dolo 

eventual e materialização de conflito de interesses. 

2.3. 7.2. Responsabilidade de Guilherme 

170. Nos termos do art. 4°, inciso I, da ICVM 505/11 34, Guilherme tinha a 

responsabilidade de fazer com que a Corretora cumprisse com as normas 

estabelecidas por aquela Instrução, o que incluía: a vedação de a Corretora 

privilegiar interesses próprios em detrimento dos interesses de clientes (art. 30, 

parágrafo único da ICVM 505/11) e o dever de adotar e implementar regras, 

procedimentos e controles internos para prevenir que os interesses de clientes 

fossem prejudicados em decorrência de conflitos de interesses com a Corretora 

e para identificar situações de conflitos de interesses (art. 31, parágrafo único, 

inciso I da ICVM 505/11 ). 

171. Guilherme deveria zelar pela integridade e regular funcionamento do 

mercado35 , o que implica em impedir a utilização de práticas não equitativas pela 

Corretora, conforme previsto na ICVM 8/79, inciso I, conceituado pela alínea "d" 

do inciso li da mesma norma. 

172. Entendemos improcedentes os argumentos da Defesa relacionados à 

conduta de Guilherme. O diretor, ao manter em funcionamento o Mecanismo 

sem monitorar o resultado da sua atuação para os clientes com ofertas 

34 "Art. 4° O intermediário deve indicar: I - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento 
das normas estabelecidas por esta Instrução; ( ... )". 
35 "ICVM 505/11, Art. 32. O intermediário deve: 1- zelar pela integridade e regular funcionamento 
do mercado, inclusive quanto à seleção de c lientes e à exigência de garantias;( ... )". 
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registradas no Livro na mesma ponta de atuação da Carteira Própria no 

milissegundo do registro do Negócio Direto Intencional no PU MA, ciente da 

latência dos sistemas envolvidos e da consequente possibi lidade de preterição 

desses clientes, assumiu conscientemente o risco de a Corretora preterir seus 

clientes, nos termos apresentados pela acusação, o que resultou na 

configuração de 5.706 Ofertas Preteridas (prática não equitativa) e, ao mesmo 

tempo, materializou a atuação da Corretora em conflito de interesses no período 

de 15 a 31/8/2016, devendo Guilherme responder por infração inciso I da ICVM 

8/79, conforme definido pela alínea "d" do inciso 11 da mesma norma. 

173. A atuação do Mecanismo implementado por Gu ilherme, privilegiou os 

interesses da Corretora em detrimento dos interesses dos clientes da Corretora 

que estavam com as 5.706 Ofertas Preteridas registradas no Livro, configurando 

a atuação da Corretora em conflito de interesses com seus clientes no período 

de 15 a 31/8/2016, devendo Guilherme responder por infração ao art. 30, 

parágrafo único da ICVM 505/11. 

17 4. Guilherme também não cumpriu com o dever previsto no art. 31, 

parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11, na medida em que implementou na 

Corretora regras, procedimentos e controles internos incompletos, mesmo após 

os ajustes realizados no Mecanismo após 15/8/2016, na medida em que não 

foram suficientes para impedir as irregularidades identificadas, conforme visto na 

seção 2.3.5 deste Parecer. 

175. Por fim, entendemos que assiste razão à acusação quando alega que 

a recorrência das infrações acima descritas demonstra, nos termos do art. 3°, 

parágrafo terceiro, inciso I, da ICVM 505/11 , que os procedimentos e controles 

internos que deveriam ser implementados por Guilherme na Corretora eram 

inadequados. 
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176. Por todo o acima exposto, entendemos que Guilherme também deve 

responder por infração ao art. 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/1 1. 

2. 3. 7. 3. Responsabilidade de Julio 

177. A Defesa apresentou os argumentos analisados na seção 2.3.5 deste 

Parecer, concluindo que Julio não falhou na implementação de procedimentos e 

controles internos da Corretora, conforme os excertos da Defesa abaixo 

reproduzidos: 

"Apesar de se fundamentar em artigos diferentes, a acusação 
contra os DEFEDENTES XP, Guilherme e Julio nesse aspecto é 
a mesma: existência de supostas falhas nos procedimentos e 
controles internos da DEFENDENTE XP" (fi. 373); 

"( ... )deve-se reconhecer que os controles implementados pelos 
DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO eram suficientes 
para o adequado monitoramento das operações executadas via 
facilitation, não tendo havido por parte dos DEFENDENTES, 
negligência na implementação de tais controles e 
procedimentos" (fi. 376) e 

"Por todos os motivos ora expostos, as infrações imputadas aos 
DEFENDENTES XP, GUILHERME E JULIO relativas supostas 
falhas na implementação de procedimentos e controles internos 
devem ser igualmente julgadas improcedentes" (fl.376). 

178. Entendemos que, de acordo com o art. 4°, inciso 11, da ICVM 505/1 136 , 

Ju lio tinha a responsabilidade de supervisionar os procedimentos e controles 

internos previstos no inciso li do caput do art. 3° daquela norma (procedimentos 

e controles internos que têm por objetivo verificar a implementação, aplicação e 

eficácia das regras adotadas e implementadas pela Corretora para o 

cumprimento do disposto na ICVM 505/11 ). 

36 "Art. 4° O intermediário deve indicar: ( ... ) 11- um diretor estatutário responsável pela supervisão 
dos procedimentos e controles internos previstos no inciso 11 do caput do art. 3°". . ~ 
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179. Nesse sentido, Julio deveria avaliar a adequação dos procedimentos 

de monitoramento do Mecanismo adotados pela Corretora às exigências do art. 

31 , parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/1 1. 

180. Como visto na seção 2.3.5 deste Parecer, o sistema da Corretora para 

monitoramento dos efeitos do Mecanismo limitava-se a verificar práticas 

abusivas em relação aos Clientes Agressores. Ciente da latência inerente aos 

sistemas operacionais da 83 e da Corretora e, portanto, da possibilidade de 

preterição de clientes, Julio não promoveu nenhum ajuste no sistema de 

monitoramento do Mecanismo em 15/8/2016 a fim de verificar o resultado da 

atuação do Mecanismo em relação aos clientes da Corretora com ofertas 

registradas no Livro, na mesma ponta de atuação da Corretora e no milissegundo 

do registro dos Negócios Diretos Intencionais no PUMA, de forma que os 

controles internos da Corretora não preveniram a atuação da Corretora em 

conflito de interesses no período de 15/8/2016 a 31/8/2016. 

181 . Conforme demonstrado pela acusação, no período de 15 a 31/8/2016, 

o Mecanismo preteriu 5. 706 ofertas de Clientes da Corretora e, ao mesmo 

tempo, materializou situações de conflito de interesse. 

182. O cuidado de Julio em estabelecer referidos controles internos deveria 

ser ainda maior na medida em que a Corretora estava atuando por meio de 

mecanismo que sistematicamente interfere no f luxo de ordens recebido e 

executa negócios diretos intencionais com a Carteira Própria na contraparte de 

seus clientes. 

183. Mas, como visto na seção 2.3.5 deste Parecer, em razão de 

entendimento equivocado das normas que regulamentam o mercado, Julio 

considerou que não havia motivos para implementar controles e procedimentos 
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voltados a verificar os efeitos da atuação do Mecanismo em relação aos cl ientes 

da Corretora com ofertas reg istradas no Livro37 . 

184. Segundo o art. 3°, parágrafo 2°, da ICVM n° 505/1138
, são 

consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e 11 do caput39 , não 

apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles al i 

referidos, como também a sua não implementação ou a implementação 

inadequada para os fins previstos na ICVM 505/11 . O parágrafo 3° desse mesmo 

artigo40 estabelece que a reiterada ocorrência de falhas é evidência de 

implementação inadequada das regras, procedimentos e controles internos da 

Corretora. 

185. Como vimos, a atuação do Mecanismo gerou, sistematicamente, 

situações de preterição e materialização de conflitos de interesses em relação 

aos clientes da Corretora no período de 15 a 31/8/2016 (5.706 Ofertas 

Preteridas). Por todo o acima exposto, entendemos que Julio deve responder 

por infração ao art. 3°, inciso 11, da ICVM 505/11 . 

37 Quando a adoção de regras , procedimentos e controles internos para prevenir a atuação da 
Corretora em conflito de interesses com seus clientes é obrigação da Corretora prevista 
expressamente no art. 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11. 
38 "§ 2° São consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e 11 do caput não apenas a 
inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como também a 
sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução" 
39 "Art. 3° O intermediário deve adotar e implementar: I - regras adequadas e eficazes para o 
cumprimento do disposto na presente Instrução; e 11- procedimentos e controles internos com o 
objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso 1." 
40 "§ 3° São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle 
internos: I -a reiterada ocorrência de falhas"" 
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2.3. 7.4. Responsabilidade do Operador Felipe 

186. De acordo com o Memorando Interno n° 5/2018, Felipe executou 

291.01 O Negócios Diretos Intencionais por meio de seu terminal, no período de 

15 a 31/8/2016. 

187. Segundo a acusação, Fel ipe t inha conhecimento e acompanhava as 

operações rea lizadas pelo Mecanismo em seu terminal, com acesso ao Livro, 

sendo responsável pelos registros dos negócios diretos em seu terminal de 

acesso ao sistema de negociação da B3, conforme demonstrado no Parecer 

SAM (fi. 695). Dessa forma, a acusação conclui que, ao executar os Negócios 

Diretos Intencionais por meio de seu terminal, Fel ipe assumiu o risco de preterir 

os clientes detentores das Ofertas Preteridas. 

188. A Defesa afirmou que Felipe não possuía qualquer ingerência sobre 

a execução das ordens e sobre o funcionamento do Mecanismo e, portanto, não 

houve dolo (direto ou eventual) por parte do operador em preterir clientes e 

realizar práticas não equitativas (fls. 334 e 370/372). 

189. De acordo com a Defesa, Felipe foi acusado porque as normas da B3 

(Ofício Circular 030/201 0-DP e Ofício Circular 032/2013-DP) exigem que as 

ordens para a carteira própria da corretora e/ou que envolvam a utilização de 

algoritmos sejam executadas por um operador por meio da Sessão Mesa de 

Operações (fls. 334 e 370/372). 

190. Entendemos improcedentes as alegações da Defesa. 

191. Verificamos que Felipe consta como contato responsável do "Manual 

Facilitation" apresentado pela Corretora junto com a Carta XP (Doc. 1 deste 

Parecer Juríd ico), documento que contém a descrição da estrutura do 

Mecanismo, forma de execução das operações, as estratégias utilizadas. forma 
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de gerenciamento das ordens e os controles existentes. Portanto, Felipe tinha 

ou deveria ter conhecimento aprofundado sobre a dinâmica de funcionamento 

do Mecanismo. 

192. Ao executar os Negócios Diretos Intencionais por meio de seu 

terminal, ciente da latência existente e da forma de funcionamento do 

Mecanismo, Felipe assumiu, conscientemente, o risco de preterir os clientes da 

Corretora que estavam com ofertas registradas no Livro na mesma ponta de 

atuação da Carteira Própria, no momento do registro do Negócio Direto 

Intencional no PUMA, configurando o dolo eventual na conduta do operador. 

193. Embora a Defesa alegue que Felipe não tinha ingerência sobre o 

funcionamento do Mecanismo, o "Manual Facilitation" prevê que o operador 

responsável pelo Mecanismo "pode a qualquer momento pausar o algoritmo 

fazendo com que todas as ordens dos clientes sejam sempre repassadas direto 

ao mercado mesmo que agressoras" (Doc. 1, pág. 3). 

194. Além disso, conforme ressaltado pela acusação, a Corretora afirmou 

que "o funcionamento do algoritmo é acompanhado em tempo real por um 

operador exclusivamente dedicado a essa função. Dessa forma, a Corretora 

consegue atuar de forma proativa, prevenindo qualquer atipicidade em seu 

funcionamento", conforme consta na Carta XP (fi. 191 ). 

195. Diante disso, entendemos que Felipe podia parar o funcionamento do 

Mecanismo quando identificado que sua atuação estava preterindo ofertas de 

clientes da Corretora. 

196. Portanto, entendemos que há provas de que Felipe teve participação 

direta na configuração das práticas não equitativas utilizadas pela Corretora no 

período de 15 a 31/8/2016, devendo o Operador responder por infração ao inciso 

I, conforme definição do inciso 11, alínea "d", da ICVM 8/79. 
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2.4. Dosimetria 

197. Para a dosimetria de pena eventualmente aplicada aos Defendentes, 

sugerimos que seja considerada, como circunstância atenuante, que até o 

presente momento, não há sanção administrativa em face dos Defendentes 

transitada em julgado na BSM ou na CVM referentes à preterição de clientes ou 

materialização e conflitos de interesses. 

198. Por outro lado, ressaltamos que, para efeito do disposto no § 3° do 

art. 11 da Lei n° 6.385/7641 : 

(a) A infração, cometida pela Corretora, Guilherme e Felipe, do inciso I 

da ICVM 8/79, nos termos da definição do inciso 11, alínea 'd' da mesma 

norma, é grave nos termos do inciso 111 da ICVM 8/79; 

(b) As infrações, cometidas pela Corretora e Guilherme, dos art. 30, 

parágrafo único e 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM 505/11, são graves 

nos termos do art. 38 da mesma norma; 

(c) A infração, cometida pelos diretores Guilherme e Julio, ao art. 4° da 

ICVM 505/11, é grave nos termos do art. 38 da mesma norma e 

199. Sugerimos que se considere o fato de que a Corretora reconheceu no 

aditamento à Defesa que não é possível descartar a hipótese de preterição de 

clientes, mesmo após os ajustes implementados no Mecanismo em 15/8/2016, 

e ainda assim mantém o Mecanismo em funcionamento. 

200. Para dosimetria de eventual aplicação de pena de multa aos 

Defendentes, sugerimos a adoção de critério de múltiplos dos ganhos financeiros 

4 1 § 32 As penalidades previstas nos incisos IV, V, VI , Vil e VIII do caput deste artigo somente 
serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de 
Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência. (Redação dada pela Lei n° 13.506, de 2017) 
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auferidos pela Carteira Própria associados à preterição de clientes e exploração 

de conflito de interesses, equivalente a R$ 73.662,86 no período de 15 a 

31/8/2016, conforme Memorando Interno n° 5/2018 de fls. 1.012 e seguintes, em 

linha com os seguintes precedentes da BSM e da CVM: 

(a) PAD 23/2014: Em decisão da Turma do Conselho de Supervisão da 

BSM, datada de 6/8/2015, ratificada pelo Pleno em 10/12/2015, o 

operador de corretora que preteriu cliente por meio de inserção de 

ordens concorrentes sem identificação do comitente (tanto para o 

cliente, quanto para sua carteira própria) foi condenado à pena de 

multa de R$ 130.000,00, correspondente ao dobro do valor da 

vantagem obtida com as operações não equitativas. A corretora e 

o diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/11 foram 

condenados à pena de multa de R$ 50 .000,00 e R$ 30.000,00, 

respectivamente, por não terem adotado procedimentos e controles 

necessários à identificação da realização reiterada de operações não 

equitativas; 

(b) PAD 44/2012: Em decisão da Turma do Conselho de Supervisão da 

BSM datada de 12/3/2015, operador de corretora que utilizou 

informação confidencial para executar negócios diretos entre sua 

carteira própria e cliente institucional da corretora (prática de front 

runníng) foi condenado à pena de R$ 40.600,00, equivalente a duas 

vezes o ganho obtido com as operações, pelo uso de práticas não 

equitativas, em infração à Instrução CVM n° 8/1 979, incisos I e 11, "d". 

Outro operador da corretora, responsável pelo atendimento ao cl iente 

institucional prejudicado, foi condenado à pena de multa de R$ 

60.900,00, equivalente a três vezes o ganho obtido pelo primeiro 

operador e prejuízo sofrido pelo c liente institucional, por ter 

fornecido as informações confidenciais ao primeiro operador, em 
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infração à sua obrigação de oferecer ao seu cliente os melhores 

preços; 

(c) PAS CVM no 10/2005: três acusados que atuavam como agentes 

autônomos de fato, sem o devido cadastro, foram condenados à pena 

de multa equivalente a três vezes a vantagem econômica obtida 

por cada um, pela realização de práticas não equitativas e operações 

fraudulentas, na forma do inciso 11 , alíneas "c" e "d" da ICVM 8/79. 

201. Observamos que os precedentes mencionados nos itens "a" e "b" 

acima são menos graves do que o PAD 12/2016, considerando que o período 

das irregularidades, a recorrência e o volume financeiro envolvido são menores. 

2.5. Conclusão 

202. Por todo o acima exposto, concluímos que: 

(a) A primeira questão preliminar alegada pela Defesa em relação à 

latência deve ser afastada, uma vez que a consumação dos ilícitos 

apontados pela acusação ocorre no momento do registro do Negócio Direto 

Intencional no PUMA, momento em que se verificam os resultados 

decorrentes da atuação do Mecanismo; 

(b) A segunda questão preliminar alegada pela Defesa, referente ao 

suposto exercício de atividade normativa por parte da BSM, também deve 

ser afastada, uma vez que a análise conduzida pela BSM verificou que a 

prática do mercado com negócios diretos intencionais não resulta nas 

infrações objeto desse processo, diante da afirmação nesse sentido feita 

pela Defesa; 
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(c) Quanto ao mérito, o registro dos Negócios Diretos Intencionais 

decorre de decisão exclusiva e unilateral da Corretora e não pode 

configurar prática abusiva e materialização de conflito de interesses, em 

respeito às vedações contidas na ICVM 8/79 e na ICVM 505/11; 

(d) Embora a Corretora afirme que o Mecanismo foi desenvolvido para 

prover liquidez aos Clientes Agressores e melhorar as condições de 

execução das ordens desses clientes, no período de 15 a 31/8/2018, a 

atuação do Mecanismo somente gerou benefícios aos Clientes Agressores 

em 13,27% dos casos. Nos 86,73% demais casos, a atuação do 

Mecanismo foi indiferente para os Clientes Agressores; 

(e) As regras, procedimentos e controles internos da Corretora 

permaneceram inadequados no período de 15 a 31/8/2016 e, por esse 

motivo, não preveniram e não detectaram a atuação da Corretora em 

conflito de interesses que preteriu 5.706 ofertas de clientes da Corretora, 

materializando o conflito de interesses nessas situações e 

(f) A atuação da Corretora por meio do Mecanismo não seria lesiva se 

melhorasse as condições do negócio executado com o Cliente Agressor 

em relação àquelas que poderiam ser obtidas por esse cliente no Livro. 

203. Diante do acima exposto, entendemos que: (a) a Corretora deve 

responder por infração ao inciso I da ICVM 8/79, conforme definição da alínea 

'd ' do inciso 11 dessa mesma Instrução, bem como ao art. 30, parágrafo único e 

art. 31, parágrafo único, inciso I ambos da ICVM 505/11 ; (b) Guilherme deve 

responder por infração ao inciso I da ICVM 8/79, conforme definido pela alínea 

"d" do inciso 11 da mesma norma, bem como por infração aos art. 30, parágrafo 

único e 31, parágrafo único, inciso I, ambos da ICVM 505/11 ; (c) Julio deve 

responder por infração ao art. 3°, inciso 11, da ICVM 505/11 e (d) Felipe deve 

SZC/MMF/SJUR BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 
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responder por infração ao inciso I, conforme definição do inciso 11, alínea "d", da 

ICVM 8n9, por ter executado negócios por meio de seu terminal com uso de 

práticas não equitativas. 

204. Ante o exposto, e considerando as infrações verif icadas, sugerimos 

ao Conselho de Supervisão a aplicação de penalidade à Corretora, Guilherme, 

Julio e Felipe, conforme disposto no art. 36, da ICVM 461 e no art. 30 do Estatuto 

Social da BSM. 

205. Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

São Paulo, 2 de abri l de 2018. 

. 

L~ e~e~C~ s~i~lintendente Jurídico 
Sabrina ~e Carvalho 1ap~ d· Advogada 

~ \lAilrr\rv\~11 ~JA~ 
Marta M~~ioneferre1ra 
Gerente Jurídica 

Encaminhe-se o parecer às partes, nos termos do parágrafo único do art. 12 do 
Regulamento Processual da BSM e, posteriormente, ao Conselho de 
Supervisão. 

~~ ~~~ 
Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 
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Manual Facilitation 

F-~ J e Trindade 

Contatos: 

(11) 3526-1371 
felipe. trindade@xpi.com.br 

O objetivo da Facilitation é prover liquidez para nosso cliente, protegendo-o de possíveis oscilações 

bruscas de mercado, garantindo melhores preços e menor risco operacional. 

Estrutura 

Além dos benefícios citados acima, nossos clientes centralizam seu operacional em um único sistema 
de risco, capaz de gerencia r toda sua operação realizada em multi plataformas e possibilitar maior 
alavancagem e melhor gerenciamento de risco operacional. 

Execução 

Todas ofertas sairão na letra de um único operador especifico em uma sessão FIX de mesa, tanto na 

BMF quanto na Bovespa. 
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f , ) e Trindade 

Contatos: 

( 11) 3526-1371 
felipe.trindade@xpi .com . br 

A estratégia de WDO/DOL apregoa virtualmente 2 ofertas, sendo uma de compra e uma de venda, limitando sua quant idade a devida 
exposição configurada (para definir a melhor exposição vários backtest foram realizados em busca do melhor parâmetro) o preço 
apregoado é sempre o melhor preço de compra e de venda, podendo realizar preço melhor caso o spread mínimo de mercado não 
estiver sendo respeitado (Se existe compra a 3152 e venda a 3153 o algoritmo pode rea lizar execução no meio, benef iciando o cliente 
final que estiver agredindo o mercado). Portanto caso a exposição máxima seja de 5 contratos o algoritmo apregoará inicia lmente 5 
contratos em cada ponta. 

CLORDERID I INSTA.NCEID ] SYMBOL I QUANTITY I PRICE I SIDE r TYPE I ORDSTATUS I EXECUTED .. . IEXECÜ rEDP .. h iMEST.A.MP ,· 
Facilitation.1 Facilítation.1 WDOQ15 5 3.152.5 BUY resting Ne•.v o O 16:15:28.935 
Facilitation.1 Facilitation.1 WDOQ15 5 3.153 restinç Ne1,v o O 16:15:28.935 

Assim que algum cliente enviar uma ordem agressora o algoritmo realizará um direto ent re a Facilitation e o cliente, realizando a 
execução para ambos. 

39310 WDOQ15 ~ 1 3.152,50 3.152,50 LIMIT - 0 0 O 1 Filled 833421716:16:54.1801 

O algoritmo pode não apregoar virtualmente em um lado (compra ou venda) caso a sua exposição máxima for atingida, necessitando que 
zere a sua exposição para voltar gradativamente a apregoar o outro lado 

AGG873293... 802407-ftrin... '.'VDOQ 15 
Facilitation.1 Facilitation.1 1,•VDOQ 15 
Facilitation.1 Facilitation.1 'NDOQ15 

- - · -· ··" . . . ,,__ ·-·-- . . . - . - ··-- .... -- . - ··--- ·-- ... . - .. - - - ·-- · ... , . .... -- .. .. ... ' ' 
5 3.159 iffiSSive Nevv· O O 16:33:35.042 
o 3.158.5 EUY r esting New o o 16:33:35.037 

10 3.159- resti.ng New_ _ O O 16:3335.037 -
As ordens de zerada de exposição estarão sempre no melhor preço do mercado, caso haja oscilação de preço ela será modificada p a raat~~ 
melhor preço. e:f.ln 

~ 
<:I 



m InVestimentOS 
Manual Facilitation 

WDO/DOL- conta  

Fc...Je Trindade 

Contatos: 

(11) 3526- 1371 
felipe.trindade@xpi.com.br 

A ordem do cliente pode ser parcialmente executada caso ela seja maior que o nosso lim ite de exposição, fazendo assim que o cliente 
execute parcialmente contra a facilitation e que o seu saldo seja enviado para a bolsa automaticamente para execução cont ra o mercado. 

I account I Sv mbol I Side I Quantitv I Price I Avq Price I Type I MKT I CAN I RemaininQ I Ex ecuted I 
382696 WOOQ15 HUY ZU :S.1!>H,bU ;}.1bH,bU LIMI I 0 0 15 5 

Todas as ordens serão recusadas pelo facilitation e encaminhadas direto para o mercado caso o algoritmo tenha atingido a exposição 
máxima em um determinado lado ou o algoritmo esteja desligado por algum motivo de mercado. 

O operador da facilitation pode a qualquer momento pausar o algoritmo fa zendo com que todas as ordens dos clientes sejam sempre 
repassadas direto ao mercado mesmo que agressoras. 
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Contatos: ~ Investimentos 
- -

Manual Facilitation 
(11) 3526-1371 
felipe.trindade@xpi.com.br 

Para controlar o fluxo da facilitation e mapear que nenhuma prática abusiva esta sendo realizada, relatórios de post trading são gerados 
diariamente pelos nossos sistemas com base nas informações das execuções da facilitation e analisados por uma equipe específica. 
Todas as transações são logadas e arquivadas conforme exigências do PQO. 
Dentro de nossos controles são monitorados controle de latência de ordens, divergência de preços de execução a fim de garantir que o 
cliente esta executando sempre no preço ou melhor do que exigido, cancelamento de ofertas para garantir que não estamos praticando 
spoofing e controle de posição para garantirmos que nossa posição dorme zerada. 

Honit1o 
Recebido 

Horário 1l Dtha dt 
I:uculado tincuçào 

i (Dll) lt I r· I "'""' r" "'"'' ' r "i ,::,. Io,·tado I üecucado fac I 
! ( Dll) ' 

Con1a 11 ClOrdid l Ach·o i·t dd·[Quaucidadt l' iQuaolidadt I Preço 11 Preço 
• • Eo\iada E:ucucada Im·tado ü ecocado 

_j I ~:--r r~ ço f Bid 
s) 

I 

o~ to ·_2ot~ ~ o~ tO?Ot~~ 
09:)8:0).82) 09:>8:0>.83> I IV 

06 '10'2015 
09:58:05.835 0_0073~70lFXISr; r Fr, 06'10 2015 o 09:58:05.835 

1911'3937.5 15@3938 
40@3937 '2211'3938.5 

o 2411'3936.5 125@3939 
47@3936 !191!l3939.5 

42'1!'3935.5 47@3940 

0~1 10 2~ 1 5 0~ '10- 20 1 5 175 
-~·-~· 

09:)8:0$.)38 09:>8:08.713 

o~ 10·2015 o~· I0. 20 t 5 8 - ---~s 
09:>8:09.962 1 09:>8:09.970 

06110'2015 
09:58:08.713 

06' 10 2015 
09:58:09.970 

06 '10 2015 o 09:58:08.714 

~'"'"""09:)8:09.970 

o_oon<><m wnom lc ' ~I'"' -
 0_00730H+noxiS rr-IFF-

---- -- - -  : 00= \\roXIS r r- ~ J H.J _IJ9n,; -

06 10~0·5r:1020 1 5 06'10'2015 06 10'2015'  _li[ r- F F 
I 06-'10,2015 -" 06.' 10 ' 20 ~5 o 
I 09:58:14.656 09:58:14.6)7 

__ f_i'_ 
o~ t0 '2015 o~ · 1o.·2o 1 5 7 09:>8:14.649 09:>8:14.656 

09:58:24.018 I 09:58:2-1.028 lO 09:58:24.028 09:58:14.028 I o 
 0

-
0073047

)
0 

r 'DOXIS r r r 3936 3936 

06102015[ 0610 20 15,-r:.o-::~.0· 1015'  ~·-r-1-r-F--
09:58:26.069 09:58:26.083 1 14 I 09:58:26.083 ! 09~SS:26.083 1 o o -007304 756 !\\'DOXI S c ,. I (37 393),) 

r- - --.----,.......--.. ,.......--.---r- ,.--,....---- -.-- - -r- - -.--- -

- -
ISI/il3937.5 18@3938 

42@3937 1221il3938.5 
o 25113936.5 124@3939 

87@3936 191l3939.5 
~2@3935.5 147'§3940 -1 1803l.l 121@3938 

41@3937 2212'3938.5 
20 251!l3936.5 124:§3939 
I 87@3936 ·t81l3939.5 

421t3935.5 146@3940 

~~ 
-

26@3937 Jmmi 
26:ID39365 !28@3938 

86@3936 1121!l3938.5 
437Z3935.5 -25@3939 
119@3935 '161ü939.5 

-
2211)3935.5 116@3936 
124@3935 1 21~3936 . 5 

o 321!l3934.5 )8~937 
37@3934 '12'àl3937.5 

64'àl39335 130@3938 
- 118@3935 ~36--

341!l3934.5 211l3936.5 
1,5 36@3934 139@3937 

611t3933.5 113'àl3937.5 
108@3933 ]31@3938 --,- ---...------
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Strategy Exchange 

Manual Facilitation 

Symbol 
Qty 
Buy 

Qn-
AYgBuY · 

· SeU 

Facilitation BYfF \\TDOX15 12041 4.014,2357 12041 

1115 

Acima relatório de posição e ao lado relatório 
diári o com ofertas canceladas pelo algoritmo 
de Facilitation. 

f· 

O E F G 

~ ~Je Trindade 

Contatos: 

(11) 3526-1371 
felipe.trindade@xpi.com.br 

_.\ yg SeU Quantity Price 
~et :"\et 

4.014,431 3 
Q_ Re;pond<r ~~ RfSpond~r a T cdos ~Encaminhar Q,_~ MENSAGENS INSTANTÂNEAS 

ter l)ljf!0/2015 18:00 

Sistema Institucional - XP Investimentos 
Ordens Canceladas Facilitation 

Para ............... .. 

Mensagem ~Ordem Cancelada1 Facilitation_l0151006.xiiX (5 KS) 

I C!OrdtO Aa:ount Symbol Quantoty Sde UmitPtlce Sto\<rCode(!.11eMgl"di~ S.ndêtúlt!HOO ~lliontO f"n..a nme TradeOJte 

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a 
indidduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso roce não seja a pessoa a quem foi 
dirigida a mensagem, dere apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou 
divulgação não autorizada das infonuaçôes presentes nesta mensagem. As infonnaçôes contidas 
nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando 
necessariamente ide ias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da 
XP Inrestimentos Corretora. 

7 

8 

~J O inrestimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de 
rentabilidade futura Na realização de operações com derirati,·os existe a possibilidade de perdas 
superiores aos \·alares inrestidos, podendo resultar em significatiras perdas patrin1oniais. Para 
informações e dúridas, faror contatar seu operador. Para reclamações, contate nossa Ou\'idoria 
no telefone n° 0800-722-3710. 




