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C H E DIAK ADVOGADOS 

I - TEMPESTIVIDADE 

1. A presente manifestação é tempestiva, tendo em vista que o Ofício, recebido pelos 

representantes dos DEPENDENTES em 05.04.2018, concedeu prazo de 15 dias para 

apresentação de manifestação ao Parecer Jurídico e ao Memorando Interno nº 05/2018, 

de modo que o prazo final se encerra em 20.04.2018. 

11 - INTRODUÇÃO 

2. De tanto exigir dos DEPENDENTES o dom de prever o futuro - já que, para a 

acusação, as supostas infrações cometidas pelos DEPENDENTES teriam decorrido da sua 

incapacidade de antecipar qual seria a configuração do livro de ofertas da B3 S.A.- Brasil, 

Bolsa, Balcão ("B3" ou "Bolsa") alguns milésimos de segundo no futuro - ,a área técnica da 

BSM parece ter, de fato, aguçado os sentidos clarividentes dos DEPENDENTES. 

3. Antevendo que novas teses e teorias poderiam continuar sendo trazidas ao 

presente processo pela área técnica da BSM, os DEPENDENTES incluíram os seguintes 

questionamentos ao final do seu aditamento à defesa apresentado em 26.10.2017 

("Aditamento à Defesa"): 

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

com novas teses e teorias acerca da interposição da carteira própria na realização de 
negócios diretos intencionais, definindo de forma arbitrária e sem qualquer 
publicidade aquilo que entende ser a forma correta de atuação dos participantes de 
mercado nesses negócios, é inevitável encerrar o presente Aditamento à Defesa com 
algumas perguntas: para onde vamos a partir daqui? Continuará a área técnica da 
BSM a se colocar como um entrave à inovação. taxando de irregular práticas que nos 
principais mercados desenvolvidos do mundo são corriqueiras?" 

4. Infelizmente, a resposta para o questionamento apresentado pelos DEPENDENTES 

parece ser positiva: sim, a área técnica da BSM continua a se colocar como um entrave à 

inovação e ao surgimento de novas tecnologias e ferramentas no mercado d; itaisl 
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5. Afinal, apesar da esperança depositada pelos DEFENDENTES no bom senso e 

coerência da área técnica e da gerência jurídica da BSM, a área técnica, agora endossada 

pelo Parecer Jurídico, continua insistindo na tese de que as operações do presente 

processo configuraram a prática de irregularidades pelos DEFENDENTES. 

6. Exceto por algumas contradições e distorções constrangedoras que serão 

abordadas ao longo da presente manifestação, o Parecer Jurídico, de uma forma geral, 

segue sem grandes mudanças a linha da área técnica da BSM, descartando todo o 

progresso alcançado pelas partes com os entendimentos mantidos nos últimos 3 anos. 

7. No que diz respeito às acusações que atualmente subsistem contra os 

DEFENDENTES, cumpre esclarecer que (i) em 23.02.2018, os DEFENDENTES, o Sr. Davi 

Miranda Quixadá ("Sr. Davi") e a BSM celebraram Termos de Compromisso para encerrar 

a parte da acusação referente ao período compreendido entre 02.01.2015 e 14.08.2016; 

(ii) em 20.03.2018, os DEFENDENTES GUILHERME, JULIO, FELIPE e o Sr. Davi cumpriram 

integralmente as obrigações assumidas nos respectivos Termos de Compromisso, tendo o 

Diretor de Autorregulação, por meio do OF /BSM/SJUR/PAD-0128-2018, determinado o 

encerramento do presente processo em relação a eles no que se refere à parte da acusação 

relativa ao período de 02.01.2015 e 14.08.2016; (iii) a DEFENDENTE XP também cumpriu 

integralmente as obrigações assumidas no Termo de Compromisso, estando o 

arquivamento em relação a ela no que se refere à acusação relativa ao período de 

02.01.2015 e 14.06.2016 pendente apenas de formalização pela BSM; e (iv) as acusações 

imputadas ao Sr. Davi se referem ao período de 02.01.2015 a 06.07.2015, de modo que, 

em relação a ele, o presente processo foi integralmente encerrado. 

8. Diante da celebração dos Termos de Compromisso acima mencionados, a acusação 

relativa ao período em que o mecanismo de faci/itation funcionou sob a dinâmica cega de 

atuação (i.e. entre 02.01.2015 e 14.08.2016) foi definitivamente encerrada em relação a 

todos os DEFENDENTES, restando agora apenas a acusação referente ao período posterior;} 

(i.e. de 15.08.2016 a 31.08.2016). ,)_ --f 
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9. Em relação à acusação remanescente, o Parecer Jurídico propõe a 

responsabilização (i) dos DEFENDENTES XP e GUILHERME por suposta infração ao inciso 

I da Instrução CVM nº 8/79, conforme definição do inciso 11 dessa mesma Instrução, bem 

como ao art. 30, parágrafo único e art. 31, parágrafo único, inciso I, ambos da Instrução 

CVM nº 505/2011; (ii) do DEFENDENTE JULIO por suposta infração ao art. 3º, inciso 11, da 

Instrução CVM nº 505/2011; e (iii) do DEFENDENTE FELIPE por suposta infração ao 

inciso I, conforme definição do inciso 11, alínea "d", da Instrução CVM nº 8/79. 

10. Os DEFENDENTES sabem que não faz sentido repetir nesta manifestação suas 

razões de defesa, que foram aduzidas no momento processual oportuno e demonstram a 

ausência de irregularidade na conduta dos DEFENDENTES. Em vista disso, a presente 

manifestação repetirá os argumentos então apresentados apenas na medida do que for 

necessário em razão dos argumentos mencionados no Parecer Jurídico. Não obstante, 

aproveita-se a oportunidade para reiterar todas as matérias de defesa já aduzidas nos 

autos do presente processo, independentemente de estarem elas expressamente tratadas 

nesta petição. 

11. Para dar mais substância à afirmação de que as acusações contidas no presente 

processo são desprovidas de qualquer sombra de fundamento, os DEFENDENTES pediram 

pareceres aos Professores Marcelo Trindade, ex-diretor e ex-presidente da Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM") ("Parecer Marcelo Trindade", ora anexado como doc. 1), e 

Marcos Barbosa Pinto, também ex-diretor da Autarquia ("Parecer Marcos Pinto", ora 

anexado como doc. 2), de modo a obter manifestação imparcial sobre o que se via na 

acusação. 

12. Diante da clareza da argumentação, e em nome da concisão, os DEFENDENTES 

evitarão repetir aqui os elementos trazidos pelos referidos pareceres, mas pede que eles 

sejam considerados como se aqui estivessem transcritos. Apenas por vezes, quando muitoJ 

pertinente, alguns trechos serão expressamente referidos. p -;1/1 
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11- A LATÊNCIA INERENTE AO MECANISMO DE FACILITATJON E A 

IMPRESTABILIDADE DA ACUSAÇÃO 

13. A primeira questão abordada pelo Parecer Jurídico diz respeito à latência inerente 

às operações executadas por meio do mecanismo de facilitation, isto é, ao lapso temporal 

de alguns milissegundostranscorrido entre o momento em que a DEFENDENTE XP recebe 

uma ordem agressora para ser executada, identifica a elegibilidade ou não dessa ordem à 

execução via faci/itation, verifica a configuração do livro de ofertas da Bolsa de modo a 

identificar a eventual existência de ordens de outros clientes da corretora que atenderiam 

às especificações da ordem agressora, executa (se for o caso) o negócio direto via seu Order 

Management System ("OMS"), e o momento em que finalmente registra a operação direta 

no sistema de negociação da B3 ("PUMA"). 

14. A discussão acerca da latência existente nas operações realizadas pelo mecanismo 

de facilitation é crucial, pois é justamente a demora de alguns milissegundos para se 

completar uma operação via facilitation o que leva à possibilidade de configurações 

totalmente distintas do livro de ofertas da Bolsa nos diferentes momentos e, 

consequentemente, à eventual ocorrência de preterimento (no conceito utilizado pela 

área técnica da BSM). 

15. São diversas as passagens do Parecer Jurídico em que se verificam referências à 

configuração do livro de ofertas da B3 como ponto de partida para a verificação da 

ocorrência ou não de preterimento. Assim, por exemplo, o Parecer Jurídico afirma que "a 

acusação não entende que os ilícitos apontados aos Defendentes decorrem da prática, pela 

Corretora, de client facilitation", mas sim de operações que "não são consideradas como 

clientfacilitation, na medida em que: [ ... ] b) apresentaram-se como substitutas perfeitas da 

operação que resultaria caso a Ordem Desviada fosse executada no Livro por ordem de 

cliente da Corretora[ ... ]" (grifos nossos) . 

16. Em outro trecho, o Parecer afirma que "a acusação se refere aos Negócios Diretos ~ 

Intencionais que configuraram preterição de clientes da Corretora e materialização de .?X 
conflito de interesses, pois o ordem do Cliente Agressor desviado pelo Mecanismo poderio s";f' 
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executada pelo Livro nas mesmas condições. com os clientes da Corretora na contraparte" 

(grifas nossos) r 

17. E para ficar apenas em mais um exemplo, veja-se também a seguinte passagem: 

"100. Antes de o Mecanismo atuar, a Ordem Desviada era uma ordem agressora, 
direcionada ao Livro via DMA. que agrediria oferta registrada no Livro com 
prioridade de execução. A Ordem Desviada integrou o Negócio Direto Intencional, 
com prioridade de execucão sobre as ofertas registradas no Livro, por uma decisão 
exclusiva, unilateral e discricionária da Corretora (Mecanismo)." (grifas nossos) 

18. Diante dos trechos acima transcritos, cabe a seguinte pergunta: à qual configuração 

do livro exatamente o Parecer Jurídico se refere? À configuração existente no momento 

em que o facilitation recebeu a ordem agressora e verificou o livro de ofertas para fins de 

verificação de elegibilidade de execução pelo mecanismo de facilitation, ou à configuração 

verificada no momento em que o negócio direto foi registrado nos sistemas de negociação 

da B3? 

19. Sobre essa questão, o Parecer Jurídico, por um lado, reconhece que "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 mílissegundo em que o Negócio Direto Intencional é 

registrado no PUMA, latência essa inerente aos sistemas operacionais utilizados pela 83 e 

pelos intermediários" (grifas nossos) . 

20. Nessa linha, o Parecer segue afirmando que "antes do registro do Negócio Direto 

Intencional no PUMA, o que existe é uma solicitação do Mecanismo (no âmbito do OMS da 

Corretora) para o registro do Negócio Direto Intencional na 83" e que "nesse momento não 

é possível verificar o efetivo resultado do desvio da Ordem Agressora". E prossegue: 

"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 /v 
estabelecidas pela 83 para registro de negócio direto intencional, como, por exemplo, P--
no caso de mudança de spread. Além disso, se qualquer ocorréncia interromper j 
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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 pretericão 

apontado pela acusação e. portanto. de se verificar o resultado do desvio das Ordens 
Desviadas pelo Mecanismo" (grifos nossos). 

21. Por outro lado, o Parecer Jurídico, abordando agora de forma explícita aquilo que 

até então era tratado com certa timidez (ou mesmo um mínimo de constrangimento) pelo 

Termo de Acusaçãol, afirma com todas as letras e sem constrangimento algum que 

"portanto, no presente caso, o momento para analisar a configuração do Livro. a fim de se 

identificar a ocorrência de preterição de clientes da Corretora decorrente da atuação do 

Mecanismo. é o do Registro do Negócio Direto Intencional no PUMA em que se verifica o 

resultado do desvio". E reforça mais à frente : 

'14 consumação do ilícito de pretericão 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." (grifos nossos) 

22. O que o Parecer Jurídico está a sustentar, em outras palavras, é que para ser lícito 

e não causar o preterimento de clientes, o mecanismo de facilítatíon deve se certificar que 

no momento em que o negócio direto é registrado no sistema de negociação da 83, não há 

nenhum outro cliente da corretora no livro de ofertas da Bolsa que atenderia às 

especificações da ordem agressora atendida pelo facílitation. 

23. Ocorre que, conforme reconhecido no próprio Parecer Jurídico, alguns 

milissegundos transcorrem entre o momento em que o mecanismo de facilítation, ainda 

no OMS da DEFENDENTE XP, decide solicitar a execução de um negócio direto entre a 

ordem agressora e a carteira própria da corretora, e o momento em que esse negócio 

1 No Termo de Acusação, a única referência mais específica quanto ao momento em que o livro de ofertas da Bolsa deve 
ser verificado para fins de se evitar a suposta preterição (no conceito utilizado pela BSM) encontra-se no item 174 do 
Termo de Acusação Aditado (173 no Original), quando afirma que "no quadro normativo atual, existe a possibilidade de 
atuação do Mecanismo [defaci/itation] sem que se incorra em preterição e em conflito de interesses", desde que, para isso, 
a DEFENDENTE XP execute "negócios dos clientes cujas ordens foram desviadas, na contraparte da Carteira Própria Q 

preco melhor do que o melhor preco disponível no livro. em determinado milissequndo". Ainda que se tivesse dificuldade 
em acreditar que a área técnica da BSM estava realmente sugerindo que a verificação do livro de ofertas da Bolsa se 
baseasse em um "determinado milissegundo" no futuro (i.e. no milissegundo em que o negócio direto chega aos sistemas D 
da Bolsa para execução), agora, o Parecer jurídico deixa claro que esse é mesmo o entendimento da acusaç~ # 
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direto é efetivamente registrado no PUMA, sendo essa latência, como também admitido 

pelo Parecer, "inerente aos sistemas operacionais utílízados pela 83 e pelos intermediários". 

24. Ora, se esse lapso temporal de alguns milissegundos é inerente aos sistemas das 

Bolsas e dos intermediários, haveria, seguindo a lógica do Parecer Jurídico, apenas duas 

alternativas possíveis para o mecanismo de facilítation da DEFENDENTE XP: ou bem ele 

passa a antever qual será a configuração do livro de ofertas da B3 no momento em que o 

negócio direto for registrado no PUMA (isto é, passa a prever o futuro) de modo a impedir 

o suposto preterimento de clientes, ou bem o facilítation, em não sendo capaz de fazê- lo, é 

ilícito e não pode ser utilizado. 

25. Os motivos pelos quais esse entendimento do Parecer Jurídico (que já era 

defendido pela área técnica da BSM) não se sustenta foram exaustivamente demonstrados 

pelos DEFENDENTES tanto em sua Defesa Original quanto em seu Aditamento à Defesa, 

não cabendo aqui repeti-los. De todo modo, algumas considerações adicionais sobre a tese 

defendida pelo Parecer Jurídico merecem ser apresentadas. 

26. Desde que alterou sua dinâmica cega de atuação - por solicitação da própria área 

técnica da BSM, importante relembrar - , o mecanismo de facílítatíon da DEFENDENTE XP 

passou a, antes de executar negócios diretos via facilítatíon, verificar a existência de 

eventuais clientes no livro de ofertas da Bolsa que atenderiam às especificações da ordem 

executada por meio do referido mecanismo. Por impossibilidade prática de se prever o 

futuro, o momento em que o mecanismo de facílitation verifica o livro de ofertas da B3, 

como já repetido inúmeras vezes ao longo deste processo, é e só pode ser um, qual seja, no 

momento em que o mecanismo recebe a ordem agressora e toma a decisão de interpor ou 

não a carteira própria da corretora, a depender da configuração do livro naquele 

momento . 

27. O momento de verificação da configuração do livro da Bolsa pelo mecanismo de 

facílítation é, portanto, anterior à formação do negócio direto e, por óbvio, anterior 

também ao registro do eventual negócio direto formado nos sistemas de negociação da /) 

B3/ " ~ 
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28. Ocorre que, de acordo com o Parecer Jurídico, no momento em que o mecanismo 

de facilítation verifica a configuração do livro de ofertas, "não há a possibilidade de se 

consumar o ilícito de preterição apontado pela acusação", uma vez que "o Negócio Direto 

Intencional sequer existe no sistema de negociação da B3". Segundo o Parecer, "o momento 

para analisar a configuração do Livro, a fim de se identificar a ocorrência de preterição de 

clientes da Corretora decorrente da atuação do Mecanismo, é o do Registro do Negócio 

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

29. Considerando, porém, que, ao menos até o presente momento, não se tem notícia 

de tecnologia em lugar nenhum do mundo capaz de prever a configuração do livro de 

ofertas da Bolsa em um dado momento no futuro, e que, de acordo com o próprio Parecer 

Jurídico, a latência verificada nessas operações é "inerente aos sistemas operacionais 

utilizados pela B3 e pelos intermediários", o que o Parecer está a sustentar, em outras 

palavras, é que o mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP estaria sempre em um 

estado de ilícito em potencial. 

30. Isso porque, a prevalecer a tese do Parecer Jurídico, fica a licitude das operações 

executadas por meio do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP lançada ao acaso, 

a depender da configuração futura do livro de ofertas da B3. Caso no momento do registro 

do negócio direto no PUMA não exista outros clientes da DEFENDENTE XP cujas ordens 

poderiam atender às especificações da ordem agressora executada via facilitation, terá o 

mecanismo incorrido em preterimento. Caso, porém, não exista outros clientes da 

DEFENDENTE XP nessas condições, então terá o negócio direto fechado pelo faci/itation 

sido lícito. 

31. Uma situação ainda mais inusitada, porém, perfeitamente possível, também pode 

acontecer: é possível que, no momento em que recebe uma ordem agressora para 

execução e verifica a configuração do livro de ofertas da Bolsa, o mecanismo de facilitation 

constate a existência de clientes da DEFENDENTE XP que, naquele momento, atenderiam 

às especificações da ordem agressora. Considerando, porém, que, segundo o Parecer &._ 
Juridico, é somente no momento do registro do negócio direto nos sistemas da Bolsa qu~ 
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o preterimento ocorre, o mecanismo de facílítatíon poderia muito bem realizar o negócio 

direto sem incorrer em preterição, bastando que, no momento do registro do negócio 

direto no PUMA, não haja mais clientes da DEFENDENTE XP que atendam às 

especificações da ordem agressora. 

32. Com isso, e até que se desenvolva uma ferramenta que possibilite prever a 

configuração futura do livro de ofertas da Bolsa ou que traga a zero a latência inerente aos 

sistemas da Bolsa e ao facílítatíon, a licitude ou não das operações executadas por meio do 

mecanismo de facílítatíon da DEFENDENTE XP passa a ter que contar exclusivamente com 

a sorte. 

33. Como se percebe, a tese sustentada pelo Parecer Jurídico não se sustenta. Mais do 

que isso, essa celeuma criada em torno da ocorrência ou não de preterimento nas 

operações executadas por meio do mecanismo de facílítatíon é algo que, ao que se tem 

conhecimento, não encontra espaço em nenhum outro mercado desenvolvido do mundo. 

34. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, os reguladores, autorreguladores e 

demais entidades e autoridades do mercado de capitais sequer discutem sobre a possível 

existência de preterimento de clientes no âmbito das operações executadas viafacilítation, 

apesar de essa modalidade operacional ser amplamente difundida naqueles mercados2. 

35. O que existe nos mercados americano e europeu, isso sim, são regras exigindo que 

as corretoras que se utilizam da carteira própria para facilitar operações de seus clientes 

atuem de forma cega, isto é, sem ter conhecimento prévio acerca das ordens dos demais 

clientes da corretora, de modo a garantir o cumprimento das regras de best execution -

justamente o oposto daquilo que a área técnica da BSM exigiu da DEFENDENTE XP, ao d' 

z Apenas para que se tenha uma ideia, a facilitação de ordens no mercado de moedas representa, globalmente, 
aproximadamente 45% do volume total negociado e 60% do volume à vista. já nos 10 maiores mercados do mundo 
(Alemanha, Áustria, Dinamarca, EUA, França, Hong Kong, Japão, Reino Unido, Singapura e Suíça), a facilitação de ordens 
já representa 50% do volume total, e mesmo entre os mercados menos líquidos, facilitação responde por cerca de 1/3 
das transações. No que diz respeito especificamente aos Estados Unidos e Europa, a facilitação no mercado de ações à 
vista é prática comum, representando aproximadamente 20% e 29% do volume total negociado, respectivamente. 
Fontes: BIS, Quarterly Review, December 2016 (disponível em bttps: //www bis oq~:/pubi/Qtrpdflr Qtl612 pd0 e CFA 
M•ga>ine. ju.. 2011. pp. 15·17 ( di<poní"l em hn"·/1,.,.., cfupub< o<gido;Jpdfl10.2169itfm "22,n3.5). f 
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condicionar a continuidade do funcionamento do mecanismo de facilitation à sua atuação 

não-cega. 

36. Especificamente em relação ao mercado europeu, a recente entrada em vigor da 

Markets in Financiai Instruments Directive 11 - conhecida pela sigla MiFID 11 - , que trouxe 

novas regras para a figura dos systematic internalizers (bancos e firmas especializadas em 

a/gorithmic trading que utilizam sua carteira própria para negociar na contra parte de seus 

clientes), passou a prever uma série de condições para que os systematic internalizers 

possam atuar no mercado, mas em momento algum sequer considerou a possibilidade de 

ocorrência de preterimento de clientes na definição dessas condições. 

37. De acordo com a MiFID 11, os systematic internalizers estão autorizados a executar 

ordens fora dos sistemas de bolsa desde que, em resumo, (i) proporcionem as melhores 

condições de negociação para os investidores, observando as regras de best execution; (ii) 

deem transparência ao mercado do preço praticado pelo systematic internalizer; e (iii) 

comprovem que executam as ordens em caráter frequente e sistemático. Como se nota, 

não há dentre as regras da MiFID 11 a respeito dos systematic internalizers qualquer 

consideração acerca do eventual não atendimento de ordens de outros clientes das 

instituições que se utilizam da carteira própria para negociar, muito menos da 

necessidade de atuação não-cega por parte desses participantes do mercado. 

38. Independentemente da discussão sobre a atuação cega do mecanismo de 

facilitation - que, ao menos por ora, está superada -, o fato é que, por tudo o que já se 

demonstrou no âmbito do presente processo, a verificação da ocorrência da alegada 

preterição de clientes somente pode ocorrer no momento em que o mecanismo de 

facilitation verifica o livro de ofertas da Bolsa para fins de execução de uma ordem 

agressora via negócio direto, e não no momento em que esse negócio é registrado nos 

sistemas de negociação da B3. 

39. Se utilizando da metodologia correta para aferição da existência ou não de 

preterimento pelo mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP, e trazendo como L 
exemplo uma operação executada pelo mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP ~ 
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dia 31.08.2016 - a mesma utilizada como exemplo pelo Parecer SAM para demonstrar que 

o suposto preterimento de clientes teria persistido mesmo após a mudança na forma de 

atuação do mecanismo de facilitation - ,o parecer elaborado pela Cedro Technologies Ltda. 

("Parecer Cedro")3 demonstrou que "especificamente com relação à atuação da Facilitation 

XP Investimentos com ativos WDOV16, no dia 31/08/2016, não identificamos a presença de 

Clientes no outro lado do Book que teriam sua oferta atendida caso Algoritmo Facilitation 

não tivesse atuado". 

40. No mesmo sentido concluiu o relatório elaborado pela KPMG Auditores 

Independentes ("Relatório KPMG") 4, que, analisando a atuação do mecanismo de 

facilitation em 12 pregões distintos5 com o objetivo de verificar se houve preterimento de 

clientes causado pelo facilitation, constatou que para os pregões analisados, não foram 

identificados (i) "dentre os negócios registrados na conta facilitation da XPI (carteira 

própria), operações que, se fossem remetidas para execução a mercado, teriam como 

contraparte clientes XPI"; e (ii) "clientes XPI que deixaram de comprar e vender em razão da 

execução de negócios diretos pela contafacilitation da XPI" e; (iii) "preterimento (operações 

tendo um cliente da mesma corretora como contrapartida) nas operações efetuadas de 

clientes XPI" . 

41. Fica evidente, portanto, que o suporte probatório utilizado para basear todo o 

Termo de Acusação - e, consequentemente, o Parecer Jurídico - mostra-se imprestável. 

pois 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. 

42. Como visto, nesse intervalo de tempo de alguns milissegundos, a configuração do 

livro de ofertas da Bolsa sofre diversas alterações, sendo que em várias situações sequer 

havia clientes da DEFENDENTE XP na mesma ponta de atuação da carteira própria no 

momento em que o mecanismo de facilitation executou os negócios./( 

3 Apresentado pelos DEFENDENTES como um dos anexos à sua Defesa Original. 
4 Também apresentado pelos DEFENDENTES como um dos anexos à sua Defesa Original. 
s Foram analisadas as operações executadas viafacilitation nos pregões dos dias 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25,26 j'} 
e 27.10.2016. ..Jf 
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43. Por estar inteiramente baseada em suporte probatório imprestável, que considera 

informações equivocadas para imputar aos DEFENDENTES a realização de práticas 

abusivas e de falha na implementação de controles, a acusação é desprovida de justa causa, 

o que, conforme demonstrado pelos DEFENDENTES em sua Defesa Original6, enseja o 

arquivamento preliminar do presente processo sem julgamento do mérito. 

44. Em todo caso, admitindo-se por amor ao debate que os argumentos acima aduzidos 

não sejam considerados aptos a ensejar o arquivamento do processo em sede preliminar, 

pede-se, alternativamente, que tais argumentos sejam considerados para fins de formação 

do convencimento dos julgadores no exame de mérito da questão. 

111 - SE HÁ PRETERIMENTO, SÃO AS PRÓPRIAS NORMAS DA B3 (E NÃO O 

MECANISMO DE FACILITATION) QUE O CAUSAM 

45. Viu-se no capítulo anterior que o Parecer Jurídico insiste na tese defendida pela 

área técnica da BSM no sentido de que o mecanismo de facílítation da DEFENDENTE XP, 

ao executar ordens agressoras que, em tese, poderiam ter sido atendidas por ordens de 

outros clientes da corretora pendentes de execução no livro, causou preterimento de 

clientes. 

46. Essa tese encontra, como visto acima, um obstáculo intransponível: está ela 

baseada em dados imprestáveis, pois que, para fins de verificação da ocorrência de 

preterimento, considera não o momento em que o mecanismo de facílítation verifica o 

livro de ofertas da B3 e, conforme o caso, interpõe a carteira própria da corretora contra 

a ordem agressora, mas sim o momento em que o negócio direto é registrado nos sistemas 

de negociação da Bolsa (quando a configuração do livro de ofertas pode ser, e 

normalmente é, inteiramente distinta do momento anterior)j/7 ! 
6 Vide Capítulo V da Defesa Original. 
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47. De todo modo, ainda que se admita, apenas para fins de argumentação, que o 

suposto preterimento deve ser verificado no momento do registro do negócio direto no 

PUMA, a tese do Parecer Jurídico ainda assim não fica de pé. É que ao afirmar que o 

mecanismo de facilítatíon da DEFENDENTE XP preteriu determinados clientes da 

corretora, o Parecer Jurídico, à semelhança da área técnica da BSM, simplesmente ignora 

o fato de que a mecânica de execução de negócios diretos seguida pelo mecanismo da 

corretora reflete as disposições normativas da própria B3 . A esse respeito, os 

DEFENDENTES já demonstraram que : 

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

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

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

prioridade na execução, há exceção expressa a essa regra, prevista pelo item 13.2.2, 

que estabelece que "a apregoação por oferta registrada terá prioridade no 

fechamento em relação aos negócios apregoados sob qualquer outra forma, à exceção 

da apregoação direta intencional e por spread, que têm prioridade em relação à 

apregoação por oferta com preço idêntico" (grifos nossos) 7; 

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

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

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

executada via apregoação direta intencional; 

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

administração de risco, do tipo "administrada"8, definida pelo Regulamento de 

Operações do Segmento Bovespa como "aquela que específica somente a quantidade 

e as características dos ativos a serem comprados ou vendidos, cabendo ao d_ 

1 "A mesma regra encontra-se prevista nos Parâmetros de Negociação estabelecidos pela B3, que estabelece que "o 
negócio direto intencional terá prioridade de fechamento mesmo quando seu preço for igual ao melhor preço da oferta 
registrada no mercado". O Regulamento de Operações do Segmento BM&F também replica os mesmos conceitos, 
trazendo apenas menos detalhes quanto à dinâmica operacional. 
s Conforme consta das Regras de Conduta e Atuação da Corretora no Relacionamento com os Clientes e com as Bolsas 

,, V oi ore<'""'"',, M""'"''~ ' Muro< nJuâmetro< ,, Atu,,,, xn "''""'"''"" ,., ,, DEFENDENTE XP.I 
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Intermediário, a seu critério, determinar o momento e o Sistema de Negociação em 

que ela será executada"; e 

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

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

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

conforme estabelece o item 4.3.14 do Regulamento de Operações do Segmento 

Bovespa9. 

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

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

corolário lógico, que se falar em preterimento de clientes no âmbito da execução de 

negócios diretos intencionais por meio do mecanismo de facilitation, já que a regra geral 

acerca da prioridade na execução de ordens é simplesmente inaplicável a essas 

modalidades operacionais. 

49. Conforme bem observado pelo Parecer Marcelo Trindade, "é provavelmente por 

esse motivo que não se tem notícia de um precedente da BSM ou da CVM em que uma 

corretora tenha sido punida por violar as regras de prioridade na execução de ordens pelo 

simples fato de ter realizado um negócio direto por conta própria". Ainda segundo referido 

Parecer, "essa é, também provavelmente, a razão pela qual a Acusação optou por não 

afirmar que a Corretora teria descumprido o dever de priorizar as ordens de seus clientes". 

50. No lugar disso, prossegue o Parecer Marcelo Trindade, a acusação recorreu "a uma 

amplíssima cláusula geral para pretender sancionar, pela primeira vez, uma conduta não 

disciplinada previamente de forma específica. E. a nosso ver com maior equívoco. 

desconsiderando o fato de que há regras específicas pertinentes à realízacão de negócios 

diretos intencionais. inclusive com a interposição de carteira própria. que não vedam as 

condutas adotadas pela Corretora". E arremata:~ 

9 "14. As Ordens caracterizadas como Administradas, Discricionárias e Monitoradas não concorrem entre si nem com as 

d•moO oro,, ""bldO> P''" '""~"'"''"' "'" Ih~ ""d" op/lodwl' ,g;m, d•fi""' ""' "'m"' do '"m '""rioc.'' I 
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"Em outras palavras. a Acusação não encontra respaldo nas regras específicas que 

tratam da realização de negócios diretos ou da atuação das corretoras por conta 
própria. pretendendo enunciar. por meio de processo sancionador- e não de norma 

previamente editada ou interpretação previamente comunicada - uma nova regra 
específica com o seguinte teor: 

'É vedado às Corretoras realizar negócios diretos por conta própria, caso elas 
atuem emitindo ordens (a) na mesma ponta; e (b) ao mesmo preço de clientes 
que têm ordens registradas na melhor faixa de preços do livro de ofertas da 

B3; (c) no momento de registro do negócio direto.' 

Ocorre que essa regra. seja como norma. seja como interpretação. não existe." (grifos 
nossos) 

51. Quando muito, o que se pode dizer no presente caso é que se essa suposta 

preterição alegada pela acusação e pelo Parecer Jurídico existe, é a própria norma do 

Regulamento de Operações que a estabelece, já que prevê expressamente que as ordens 

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

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

sobre as ordens via apregoação por oferta em caso de coincidência de preços. 

52. Não foi outro, aliás, o motivo que levou o Parecer Marcos Pinto a concluir que "como 

a XP cumpriu fielmente todas as ordens dos clientes, se algum preterimento existiu. ele 

ocorreu no pregão da bolsa e não no âmbito de atuação da corretora. Pois a XP transmitiu 

tanto os negócios diretos de facilitation quanto as ordens dos demais clientes à bolsa; foi a 

própria bolsa que. seguindo suas regras operacionais. deu prioridade ao negócio direto em 

relação às ofertas em aberto". E conclui: 

"Em síntese. o arcabouço regulatório brasileiro foi propositalmente desenhado para 
permitir que o facilitation seja realizado. pois essa atividade é extremamente 

benéfica para o mercado. Tanto a definição legal da atividade de intermediação 
quanto as regras operacionais de funcionamento dos mercados foram concebidas de 
forma a permitir que os intermediários adquiram valores mobiliários por conta 
própria, em negócios diretos com clientes, para posterior revenda. O mecanismo 

desenvolvido pela XP pouco tem de novo; ele é apenas uma forma automática de /)/ 

realização dessa otividode."Jf- ;( 
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53. Pelo exposto, fica claro que a dinâmica de funcionamento do mecanismo de 

facílítatíon está perfeitamente alinhada com as regras sobre concorrência de ordens 

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

diretos não concorrem com os demais-, de modo que, se algum preterimento foi causado 

pelo facílítatíon da DEFENDENTE XP (o que se admite apenas por amor ao debate), não foi 

o mecanismo da corretora que o causou, mas sim as regras sobre execução de negócios 

diretos da própria 83. 

IV - A GRAVÍSSIMA IMPRECISÃO CONSTANTE DO PARECER JURÍDICO E A 

INADMISSÍVEL TENTATIVA DE CRIAR TESE INÉDITA 

54. Dentre as acusações formuladas especificamente contra os DEFENDENTES XP, 

GUILHERME e FELIPE, a área técnica da BSM afirma que o suposto preterimento causado 

pelo mecanismo de facílítatíon da corretora teria configurado práticas não equitativas por 

parte de tais DEFENDENTES, em infração ao inciso I combinado com o inciso li, alínea "d", 

da Instrução CVM nº 8/79. 

55. Em razão dos Termos de Compromisso celebrados entre os DEFENDENTES e a BSM 

no que se refere às operações executadas pelo mecanismo de facílítatíon da DEFENDENTE 

XP entre 02.01.2015 e 14.08.2016 - período em que o mecanismo funcionava sob a 

dinâmica cega de atuação - , restam contra os DEFENDENTES agora apenas as acusações 

relativas ao período compreendido entre 15.08.2016 e 31.08.2016 - quando o mecanismo 

de facílítatíon deixou de atuar de forma cega e passou a realizar a checagem prévia do livro 

de ofertas da 83 . 

56. A presente manifestação, portanto, se restringirá a demonstrar a improcedência da 

acusação de realização de práticas não equitativas apenas no que se refere a esse segundo 

período (i.e. 15.08.2016 a 31.08.2016), ainda que, conforme já amplamente demonstrado h 
pelos DEFENDENTES tanto em sua Defesa Original quanto no Aditamento à Defesa, J 
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acusação de práticas não equitativas relativa ao primeiro período também fosse 

absolutamente improcedentelo. 

57. Antes, porém, os signatários da presente precisam trazer ao conhecimento deste 

ilustre Conselho de Supervisão e desde logo afastar uma gravíssima imprecisão constante 

do Parecer Jurídico. 

58. Conforme será tratado mais detalhadamente à frente, o dolo é um dos elementos 

essenciais do tipo práticas não equitativas, de modo que, em não sendo demonstrado o 

elemento doloso do tipo, não há que se falar em sua prática. 

59. Em seu Aditamento à Defesa, os DEFENDENTES dedicaram um capítulo específico 

(o Capítulo IX) a demonstrar que se o dolo em preterir clientes e, com isso, realizar as 

supostas práticas não equitativas, estava na chamada "cegueira deliberada" do mecanismo 

de facilitation - para usar a expressão da acusação - , isto é, no fato de o mecanismo, 

durante um determinado período, ter deliberadamente desconsiderado a configuração do 

livro de ofertas da Bolsa para fins de execução de operações via facilitation, não haveria 

que se falar em dolo - ainda que eventual - dos DEFENDENTES em preterir clientes nas 

operações posteriores a 15.08.2016, quando o mecanismo de facilitation já não mais 

atuava de forma cega e checava previamente o livro da B3. 

60. Vendo-se sem argumentos para rebater essa inafastável constatação, e dando-se 

conta de que, em razão da celebração dos Termos de Compromisso, restaram contra os 

DEFENDENTES apenas as acusações posteriores a 15.08.2016, o Parecer Jurídico, 

relutando em reconhecer que a acusação de realização de práticas não equitativas 

simplesmente deixou de ter qualquer fundamento, optou por simplesmente distorcer a 

1o A esse respeito, os DEFENDENTES demonstraram, em resumo que (i) observaram as regras sobre concorrência de 
ordens estabelecidas pela própria Bolsa - que, pela sua natureza, já deixam claro que negócios diretos não concorrem 
com os demais, pouco importando o livro de ofertas quando da execução desses negócios; (ii) mostraram-se em linha 
com as tendências do mercado, que vem suprimindo informações acerca das contrapartes das operações (isto é, vem 
adotando a dinâmica de atuação cega); e (iii) ao contrário da inusitada tese que a acusação buscava emplacar, os 
DEFENDENTES não assumiram conscientemente o risco de preterir clientes da DEFENDENTE XP quando 
parametrizaram o mecanismo de facilitation da corretora para atuar de forma cega. Pelo contrário, o mecanismo foi 
assim programado justamente para evitar o preterimento de clientes e a atuação em conflito de interesses, não havendo fJ, 
'"'" '""· poc w~e'"'""· em dolo direto e oem tamp'"" em dolo e•eoruol em reMi<" P'ãtic~ oão eq"ita<i•~· ;f 
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verdade e afirmar que em nenhum momento "a acusação limitou o dolo eventual dos 

Defendentes à Atuação Cega do Mecanismo". 

61. Com toda franqueza, a afirmação do Parecer Jurídico chega a ser constrangedora. 

62. Ao se analisar os trechos do Termo de Acusação Aditado- nesse ponto, idêntico ao 

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

DEPENDENTES em preterir clientes da corretora, o que se constata é exatamente o oposto 

do que afirma o Parecer Jurídico. É ler para crer: 

"168. A XP, ao desviar as ordens que resultariam em ofertas agressoras ao livro da 
BM&FBOVESPA e executá-las contra a Carteira Própria, sem observar os Clientes XP 
que estavam com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA na mesma ponta de 
atuação da carteira própria, ao mesmo preço e no mílíssegundo do registro dos 
negócios diretos intencionais, assumiu o risco de preterir tais clientes." (grifos 
nossos) 

"188. A descrição do funcionamento do Mecanismo apresentada pela XP, demonstra 
que a Corretora atua com cegueira deliberada para os Clientes XP que estão com 
ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA. O resultado da atuacão dessa forma 
é que a XP assume o risco de haver Clientes XP no livro de ofertas da BM&FBOVESPA. 

na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço, no milissegundo 
do registro do negócio direto intencional. O risco assumido pela XP se caracteriza 
como o dolo eventual para fins de responsabilidade pelo uso de práticas não 
equitatívas e atuação em conflito de interesses." (grifas nossos) 

"190. Nesse sentido, o dolo eventual da XP é extraído das circunstâncias em que a XP 
atua por meio da Carteira Própria na contraparte das Ordens Desviadas. A atuação 
da XP não leva em consideração as ofertas de seus clientes na mesma ponta de 
atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do negócio intencional. apesar da 
probabílídade dessa situação ocorrer. Assim, a atuacão da XP é caracterizada pelo 
dolo eventual de aceitar conscientemente o risco provável de haver clientes com 
ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA que deixariam de ser atendidas." 

(grifas nossos) 

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

-

dos Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA. na mesma ponta de atuação .iJ 
da Carteira Própria, ao mesmo preço e no mílíssegundo do registro do negócio direto tJC
;ntencional, GuUherme assum;u conscientemente o r;sco de preterir tais ofertas. 4 
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cegueira deliberada adotada por Guilherme em relação ao livro de ofertas da 
BM&FBOVESPA tem, por consequência, a confi.guracão de seu dolo eventual em se 

utilizar de práticas não equitativas. mesmo depois de alertado pela BSM." (grifos 
nossos) 

63. As passagens acima transcritas não deixam dúvidas de que, para a acusação, é a 

atuação cega do mecanismo de facilitation que configuraria o dolo eventual dos 

DEFENDENTES em preterir clientes. A contrario sensu, a partir do momento em que o 

facilitation passa a não mais atuar de forma cega, o suposto dolo eventual 

consequentemente deixaria de existir. 

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

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

medida o funcionamento do mecanismo de facilitation após a mudanca em sua 

configuração continuaria a caracterizar dolo eventual dos DEFENDENTES em preterir 

clientes e realizar práticas não equitativas. 

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

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

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

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

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

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

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

parâmetros de atuação, a irregularidade persiste". 

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

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

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

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

caracterizado o dolo- ainda que eventual- na conduta do agente? ,~t -f' 
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67. A acusação, como já era de se esperar, não responde a essas perguntas, nem 

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

de facílítatíon - que inclui a verificação prévia do livro de ofertas da Bolsa - configuraria 

dolo eventual dos DEPENDENTES em preterir clientes e realizar práticas não equitativas. 

68. Notando a absoluta ausência de fundamentação da acusação, o Parecer Jurídico, 

não satisfeito em distorcer a realidade dos fato s, decidiu então ele mesmo suprir a falha 

da peça acusatória, e passou a sustentar tese totalmente inédita: de acordo com o Parecer 

Jurídico, "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 mesma ponta de atuação da Carteira Própria, ciente de 

que, em razão da latência, referidos ajustes não eliminariam completamente a hipótese de 

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

Corretora". 

69. Ou seja: agora, o Parecer Jurídico busca sustentar a inédita tese de que o dolo 

eventual dos DEPENDENTES XP, GUILHERME e FELIPE em preterir clientes e realizar 

práticas não equitativas após 15.08.2016 estaria configurado na medida em que sabiam 

que a latência inerente ao mecanismo de facilitatíon e aos sistemas da Bolsa poderia 

causar alterações na configuração do livro de ofertas no curso da execução de operações 

viafacilitation, e mesmo assim decidiram manter o mecanismo em funcionamento. 

70. Ocorre que, como visto acima, não há uma linha sequer do Termo de Acusação 

dedicada a demonstrar ou ao menos indiciar em que medida teriam os DEPENDENTES XP, 

GUILHERME e FELIPE atuado com dolo eventual em realizar práticas não equitativas após 

as alterações implementadas ao mecanismo de facílitation da DEPENDENTE XP em 

15.08.2016. Tampouco se lê nas quase 100 páginas do Termo de Acusação qualquer coisa 

minimamente semelhante com a nova tese criada pelo Parecer Jurídico# % 
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71. Veja-se que não se trata aqui do questionável expediente conhecido como 

redefinição jurídica dos fatos, até mesmo porque, fosse esse o caso, não caberia à gerência 

jurídica fazê-lo, mas sim à Turma do Conselho de Supervisão que venha a julgar este 

processo, conforme expressamente estabelece o art. 17 do Regulamento Processual da 

BSM11. 

72. O que busca a gerência jurídica por meio do seu Parecer é formular nova acusação 

baseada em pressupostos fáticos nunca antes considerados pela área técnica da BSM - e, 

consequentemente, nunca antes submetidos ao contraditório pelos DEPENDENTES. 

73. Não é preciso digressões mais aprofundadas para que se reconheça que essa 

tentativa por parte do Parecer Jurídico de criar tese inédita, emendando a acusação e 

incluindo fundamentação que simplesmente não existe na peça acusatória, é 

absolutamente ilegal e viola os mais básicos princípios constitucionais do contraditório, 

ampla defesa e devido processo legal, não devendo a nova fundamentação trazida pelo 

Parecer Jurídico ser sequer considerada por este Conselho de Supervisão quando do 

julgamento do presente processo. 

V- A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DO TIPO PRÁTICAS NÃO

EQUITATIVAS 

74. A inovação que o Parecer Jurídico busca promover é, como visto, ilegal, e por isso 

já não merece prosperar. De todo modo, mesmo que se considere a fundamentação inédita 

trazida pelo Parecer para demonstrar o suposto dolo eventual dos DEPENDENTES em 

realizar práticas não equitativas, verifica-se que a tese criada pela gerência jurídica não 

chega a lugar algum, faltan~o ao tipo que se busca imputar aos DEPENDENTES alguns de b 
seus elementos essenciais. E o que se verá a seguir. ~ 

11 Artigo 17 - A Turma poderá dar ao fato defmição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, ainda que em 
decorrência de prova nela não mencionada, mas existente nos autos, devendo indicar os acusados afetados pela nova 
definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para aditamento de suas defesas, no prazo de 30 dias I 
contar do recebimento da intimação, facultada a produção de novas provas. 
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5.1. Ausência do elemento obietívo do tipo: os clientes que se utilizaram do mecanismo de 

facilitation não foram colocados em indevida posicão de desequilfbrio ou desigualdade 

75. Conforme se lê da Instrução CVM nº 8/79, "prática não equitativa" é definida como 

"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 desequílfbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da 

operação" (grifos nossos). 

76. Como se percebe, portanto, a "indevida posição de desequilz'brio ou desigualdade" a 

que se refere o tipo deve ser verificada em relação aos "demais participantes da operação", 

e não em relação a todo e qualquer participante do mercado. 

77. Nas operações objeto do presente processo executadas via mecanismo de 

facilitation, que colocam, de um lado, a DEFENDENTE XP, que interpõe sua carteira própria 

para atender às ordens agressoras de determinados clientes, e, de outro, os clientes que 

emitem essas ordens agressoras, eventuais práticas não equitativas por parte da 

DEPENDENTE XP só poderiam ser realizadas contra os clientes que têm suas ordens 

atendidas pela carteira própria da corretora, e não contra um conjunto indeterminado de 

outros clientes da DEFENDENTE XP ou mesmo contra os clientes que a acusação diz terem 

sido preteridos em razão da atuação do facilitation, já que esses clientes não foram 

"participantes da operação". 

78. Dito de outra forma, os "demais participantes da operação" a que se refere a 

Instrução CVM nº 8/79 são apenas e tão-somente os clientes da DEFENDENTE XP que se 

utilizam do mecanismo de facílitation da corretora para executar suas ordens, e é, 

portanto, somente em relação a esses clientes que deve ser verificado se houve tratamento lo 
que os tenha colocado em "indevida posição de desequilíbrio e desigualdade" face à P... 
DEFENDENTE XP. 4 
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79. Nesse sentido, o Parecer Marcos Pinto explica que ao se analisar o tipo "práticas 

não equitativas" previsto na Instrução CVM nº 8/79, "percebemos, em primeiro lugar, que 

o conceito de prática não-equitativa exige que o infrator esteja em situação de vantagem em 

relação às outras 'partes' ou 'participantes da operação"'. De acordo com o parecerista, "isso 

torna a acusação da BSM bastante frágil, pois os clientes alegadamente prejudicados pelo 

facilítation não eram, estritamente, 'partes' nem 'participantes da operação'. Na verdade, 

eles eram terceiros em relação ao negócio; terceiros cujas ordens foram devidamente 

transmitidas à bolsa de valores e que não teriam executado melhores negócios se tivessem 

operado por qualquer outra corretora". 

80. Além disso, prossegue o Parecer Marcos Pinto, "o conceito acima transcrito deixa 

claro que nem toda situação de desequílfbrio numa negociação de valores mobiliários 

caracteriza prática não-equitativa. Afinal, é natural que os investidores estejam em posições 

desequilibradas nas negociações: eles têm informações desiguais, recursos desiguais e 

posições de barganha desiguais. Por esse motivo. a Instrução CVM n° 8/79 só veda as práticas 

que coloquem uma das partes em posição de vantagem 'indevida'. ou seja. numa situacão de 

vantagem que não seja admitida pela regulamentação do mercado" (grifos nossos). E 

finaliza: 

"Pois bem, embora se possa dizer que os negócios diretos fechados pela XP com seus 
clientes a coloquem numa vosição de vantagem. essa posição de vantagem não é de 

modo algum indevida. Muito pelo contrário. Como vimos, ela decorre das próprias 
regras operacionais da bolsa, que conferem prioridade aos negócios diretos em 
relação às demais ofertas pendentes no livro. Portanto. a posição de vantagem de que 
goza o mecanismo de facilítation da XP é perfeitamente devida. pois foi licitamente 

concedida pela própria regulamentação." (grifos nossos) 

81. Nesse mesmo sentido também conclui o Parecer Marcelo Trindade: 

"Mas. em segundo lugar. os clientes supostamente preteridos pelo Mecanismo não 
podem. a nosso ver. ser considerados 'participan tes da operação' para os fins da 
Instrucão CVM 8. faltando. assim. um elemento objetivo do tipo que permitisse sua 

incidência no caso. 

Com efeito, aquela Instrução indica condutas potencialmente nocivas (a) ao mercado 

~ 
como um todo; ou (b) a contrapartes do infrator em determinadas operações. 

/ 
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No caso concreto, não há qualquer prejuízo ao mercado como um todo - algo 
reconhecido, repita-se, pela própria Acusação, ao afirmar que a atuação do 
Mecanismo pode ser, em muitos casos, 'legítima e, em determinadas situações, 
importante para os clientes' (cf ítem 14). 

Por outro lado, os clientes supostamente preteridos pelo Mecanismo são, por 
definição, os que não realizaram negócios e, consequentemente, não se tornaram 
"partes da operação '~ 

Os clientes não foram, portanto, colocados 'em constante posição de desigualdade em 
relação às suas contrapartes' [ ... ] 

Portanto. a nosso ver não está presente. no caso concreto. o elemento objetivo do tipo 
de prática não equitativa. isto é. o desequíltbrio de uma parte ou participante da 
operação. causado por sua contraparte." (grifas nossos) 

82. No presente processo, pode-se dizer ser incontroverso o fato de que o mecanismo 

de facílítatíon não causou prejuízo a nenhum dos clientes da DEFENDENTE XP que dele se 

utilizaram. Pelo contrário. Como reconhece o próprio Parecer Jurídico, "a atuação da 

Corretora por meio do Mecanismo proporcionou melhores condições de negócios aos Clientes 

Agressores em 13,27% dos casos", e em "86,73% dos casos a atuação do Mecanismo foi 

indiferente ao Cliente Agressor que teve sua ordem desviada". Portanto, os demais 

participantes da operação (i.e. os clientes que se utilizaram do facilitation) não se 

encontravam em indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade. 

83. E em não tendo o Termo de Acusação Original, o Termo de Acusação Aditado e 

muito menos o Parecer Jurídico demonstrado ou sequer sugerido que os clientes 

atendidos pelo mecanismo defacilitation da DEFENDENTE XP tenham sido prejudicados, 

falta à imputação de realização de práticas não equitativas um de seus elementos 

objetivos, não merecendo, por conseguinte, prosperar j 
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5.2. Ausência de elemento subjetivo do tipo: não houve dolo {direto ou eventual] dos 

DEPENDENTES em preterir clientes e realizar práticas não equitativas 

84. Conforme visto acima, a acusação em momento algum sequer menciona - e muito 

menos comprova- a existência de dolo (seja direto ou eventual) dos DEPENDENTES no 

que se refere ao funcionamento do facílítatíon após 15.08.2 016, fato que levou, inclusive, 

à tentativa por parte do Parecer Jurídico de emplacar nova tese acerca do dolo dos 

DEEPENDENTES nunca antes aventada pela área técnica da BSM. Isso, por si só, já seria 

mais que suficiente para justificar a absolvição dos DEPENDENTES. 

85. Mas ainda que se superasse a completa ausência de demonstração do elemento 

doloso pela acusação - o que se admite apenas por amor ao debate -, há, ainda, outras 

razões pelas quais não há que se falar em dolo eventual dos DEPENDENTES em preterir 

clientes e realizar práticas não equitativas. 

86. Conforme explicado pelo Parecer Marcos Pinto, a imputação formulada pela 

acusação está baseada "num equivocado entendimento do conceito de dolo eventual". 

Segundo o ilustre parecerista: 

"Embora o art. 18, I, do Código Penal conceitue a conduta como dolosa quando o 
agente 'assume o risco de produzir' um determinado resultado, 'assumir o risco' tem 

nesse dispositivo legal um significado técnico muito distinto da linguagem comum. 
No direito penal. para que se possa falar propriamente em "assunção de risco". não 
basta que o agente tenha consciência de correr um risco: ele precisa consentir 
previamente no resultado: ele precisa estar de acordo com o resultado caso ele 
aconteça. 

De outra forma. o dolo eventual teria uma abrangência absurda. abarcando hipóteses 
em que não se pode nem mesmo cogitar de culpa. muito menos de dolo. [ ... ]" (grifos 
nossos) 

87. De modo a ilustrar sua afirmação, o Parecer Marcos Pinto dá, então, dois exemplos: 

[ ... ] Digamos que um cirurgião saiba que, se realizar uma cirurgia, a probabilidade ~ 
de o paciente morrer é 20%. Ele decide 'assumir o risco: como dizemos p< 

J 
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corriqueiramente, pois entende que essa é a melhor alternativa para o paciente. Ele 
realiza a cirurgia, mas o paciente morre, apesar de seus melhores esforços. Será que 

ele praticou homicídio doloso? É claro que não, pois o cirurgião jamais consentiu com 
a morte do paciente; pelo contrário, ele fez o possível para evitar esse resultado. 

Um outro exemplo, mais cotidiano, ajuda a entender a questão. Todos sabemos que 
acidentes de carro podem matar; todos sabemos que acidentes de carro acontecem 
comfrequência; portanto, na acepção não-técnica do termo, todos assumimos o risco 
de matar alguém no trânsito ao dirigir. Evidentemente, isso não significa que toda 
morte no trânsito seja um homicídio doloso; na verdade, a esmagadora maioria não 
constitui sequer homicídio culposo; segundo parte da jurisprudência, nem mesmo 
quem dirige embriagado pratica homicídio doloso." 

88. Diante da didática explicação do Parecer Marcos Pinto acerca do conceito de dolo 

eventual, passemos, então, a analisar a conduta dos DEFENDENTES. 

89. Como se sabe, o mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP foi originalmente 

desenvolvido para atuar de forma cega, isto é, sem considerar a eventual existência ou não 

de outros clientes da corretora no livro de ofertas da Bolsa. Baseada nas práticas 

internacionais e nas regras existentes nos mercados mais desenvolvidos do mundo - como 

Estados Unidos e Europa - , acreditava a DEFENDENTE XP que, dessa forma, evitaria 

justamente aquilo pelo que agora está sendo acusada, isto é, o preterimento de clientes e 

a atuação em conflito de interesses. 

90. Após diversos entendimentos mantidos ao longo dos anos de 2015 e 2016, a 

DEFENDENTE XP, em respeito à posição manifestada pela BSM, alterou a dinâmica de 

funcionamento do seu mecanismo de facilitation que, a partir de 15.08.2016, passou a 

realizar a checagem prévia do livro de ofertas da Bolsa antes de executar uma operação 

via facilitation . 

91. Formulado o Termo de Acusação e apresentada a Defesa Original, os 

DEFENDENTES e a BSM passaram, então, a negociar a celebração de um termo de 

compromisso que, em um primeiro momento, abarcaria todo o período abrangido pelo 

presente processo (e não apenas o período anterior a 15.08.2 016) . jf 
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92. Ao longo das discussões ocorridas entre representantes da DEFENDENTE XP e 

desta BSM, a corretora chegou a solicitar à Bolsa que desenvolvesse alguma ferramenta 

em seus sistemas que fosse capaz de impedir a realização de negócios diretos quando, no 

momento em que esses negócios chegassem aos sistemas da B3 para execução, houvesse 

clientes da DEFENDENTE XP com ordens pendentes de execução no livro que atenderiam 

às especificação da ordem executada via negócio direto contra a carteira própria da 

corretora, à semelhança dos sistemas hoje existentes na B3 que impedem a realização de 

operações com mesmo comitente12. No entanto, a B3 informou que, por questões 

operacionais, não seria possível implementar essa ferramenta naquele momento. 

93. Esse pleito da DEFENDENTE XP por si só já demonstra que o funcionamento do 

mecanismo de facilitation não só não é direcionado a, como independe totalmente desse 

suposto preterimento de clientes que a acusação afirma ser causado em razão da atuação 

do mecanismo. Diante dessa solicitação por parte da DEFENDENTE XP- que só não pôde 

ser implementado em razão de limitações operacionais da própria B3 -, como se pode 

sequer cogitar haver por parte dos DEFENDENTES XP, GUILHERME e FELIPE dolo (seja 

direto ou eventual) em preterir clientes e realizar práticas não equitativas? Mas não é só. 

94. Em um dos encontros havidos entre representantes da DEFENDENTE XP e desta 

BSM para discutir a viabilidade da celebração de termo de compromisso sem que fo sse 

necessário suspender o mecanismo de facílitation da corretora, a área técnica da BSM 

resumiu em uma apresentação de PowerPoint13 a análise por ela realizada acerca da 

questão. 

95. Logo no primeiro slide da sua apresentação, a área técnica da BSM explicou que a 

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

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

preço médio do spread e a verificação de clientes no livro antes do direto intencional são 

inviáveis conforme manifestação da BM&FBOVESPA. por ora". "Diante disso", prossegue 

12 O teor dessas discussões pode ser facilmente verificado junto à área técnica da BSM, que participou de algumas delas. / 
" Ap"renbdn como Doc. 1 dn Adi<>m'"<o ã D•fu<>. ~ 
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a área técnica, "avaliamos a possibilidade de celebração de termo de compromisso sem a 

suspensão do produto". 

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

operações executadas por meio do mecanismo de facilitatíon da DEPENDENTE XP durante 

e após o período abarcado pela acusação, apontando também o percentual de ocorrência 

de preterimento (no conceito utilizado pela BSM) em ambos os períodos, tendo concluído 

que, no período pós-acusação, houve uma redução de cerca de 90% nos casos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diligência". 

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

apresentação, caso as medidas por ela propostas fossem implementadas pela 

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

corretora, o que, consequentemente, permitiria a celebração do termo de compromisso. 

100. E foi assim que após diversas reuniões entre representantes da DEPENDENTE XP 

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

representantes da DEPENDENTE XP apresentaram as várias medidas adotadas pela 

corretora para aprimorar ainda mais o seu mecanismo de facilitation, as partes chegaram 

a um modelo de funcionamento do facilitation com o qual a área técnica desta BSM parecia 

estar confortável. / 
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101. Em razão dos aprimoramentos implementados e das conversas mantidas, havia 

por parte da área técnica da BSM sinalização positiva quanto à adequação das medidas 

adotadas pela DEPENDENTE XP para aprimorar seu mecanismo de facilitation, podendo

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

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

acusação parecia estar confortável com o modelo proposto. 

102. Quando tudo indicava que a questão seria finalmente solucionada com a celebração 

de um termo de compromisso, os DEPENDENTES foram surpreendidos com um 

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

sedimentado por meio dos entendimentos mantidos entre as partes, o que levou à 

apresentação do Aditamento à Defesa e à alteração da proposta de termo de compromisso 

original, tendo a nova proposta passado a abarcar somente as operações anteriores à 

15.08.2016. 

103. Não obstante ter a área técnica da BSM decidido voltar à estaca zero, o fato é que, 

diante dos fatos narrados acima, não é preciso muito esforço para que se perceba que não 

há nada mais incompatível com a conduta dos DEPENDENTES em relação ao mecanismo 

de facilítation do que a afirmação de que teriam eles agido com dolo eventual - isto é, 

assumido e aceitado conscientemente o risco- de preterir clientes da DEPENDENTE XP e 

realizar práticas não equitativas. 

104. Afinal, como muito bem observado pelo Parecer Marcos Pinto, "não se pode falar 

em dolo quando o agente faz todo o possível para evitar o resultado que se julga ilícito". E 

conclui: 

"Em vista disso. é absurdo cogitar de dolo eventual na conduta da XP. pois ela jamais 
consentiu em causar prejuízo a seus clientes: ao contrário, ela sempre tentou impedir 
esses prejuízos. Na primeira etapa de funcionamento do mecanismo, ela 
parametrizou seu sistema de forma cega justamente para evitar que seus clientes 
fossem prejudicados. Nesse momento, é possível que a XP tivesse consciência de que 
algumas ofertas de seus clientes poderiam ser preteridas, embora nem mesmo isso h 
esteja evidenciado no processo. Seja como for, a XP entendeu, plausivelmente, que ~ 

~ 
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essa era a melhor forma de evitar prejuízos para todos os seus clientes, prevenindo
se contra práticas não-equitativas. Logo, ela não consentiu com eventuais prejuízos, 
ainda que estivesse ciente de sua possibilidade 

Num segundo momento, instada pela BSM, a XP alterou o funcionamento do sistema. 
Com isso, ela acreditava que o problema do preterimento seria resolvido. A única 
razão pela qual os casos de preterimento podem continuar existindo é técnica e 
insuperável: a transmissão e processamento de informações entre bolsa e CVM 
demora alguns milissegundos. Portanto. não houve sequer culpa da XP. que agiu 
sempre de forma diligente. muito menos dolo eventual. que exige assentimento do 
agente com o resultado danoso." (grifas nossos) 

105. Fica claro, portanto, que em momento algum os DEPENDENTES agiram com dolo 

eventual, isto é, assumiram e aceitaram o risco de preterir clientes e realizar práticas não 

equitativas. Desde que os primeiros questionamentos acerca do mecanismo de facilitation 

foram apresentados pela BSM ainda em 2015, tudo o que os DEFENDENTES fizeram foi 

direcionado justamente a evitar que o facilitation da DEPENDENTE XP incorresse naquilo 

que, segundo o entendimento da área técnica da BSM, representava preterimento de 

clientes. 

106. Pedindo-se licença para tomar emprestado as conclusões do Parecer Marcos Pinto, 

restou demonstrado que "o mecanismo de facilitation da XP não constitui prática não

equitativa, por três razões bastante claras. Primeiro, porque os clientes supostamente 

preteridos são terceiros em relação às operações de facilitation; em relação a eles, a XP 

cumpriu seu dever executando fielmente suas ordens. Segundo, porque eventual vantagem 

que a XP tenha tido em relação a esses clientes advém do próprio regulamento da bolsa, não 

sendo indevida. E, terceiro, porque ainda que a conduta da XP se enquadrasse no conceito de 

prática não equitativa, não haveria dolo, nem mesmo eventual." 

VI- ALGUNS BREVES APONTAMENTOS SOBRE A ACUSAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

CONTROLES 

107. Além das imputações já afastadas, a acusação afirma que os DEPENDENTES XP e./ 

GUILHERME também teriam violado o art. 31, parágrafo único, inciso I, da Instrução CVMff 
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nº 505/2011, na medida em que teriam falhado em implementar regras, procedimentos e 

controles internos adequados que prevenissem a materialização do conflito de interesses. 

108. Em sentido semelhante, o DEFENDENTE JULIO é acusado de violação ao art. 3º, 

inciso 11, da Instrução CVM nº 505/2011, na medida em que não teria identificado que os 

sistemas da DEFENDENTE XP não monitoravam o suposto conflito de interesses entre a 

carteira própria e os clientes da corretora com ofertas registradas no livro da 83 na mesma 

ponta de atuação da carteira própria. 

109. A esse respeito, o Parecer Jurídico afirma que "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", motivo pelo qual "a regras, procedimentos e controles internos da 

Corretora estavam inadequados no período da Acusação Remanescente, uma vez que não 

preveniram e não detectaram a atuação da Corretora em conflito de interesses [ .. .]". 

110. Em primeiro lugar, não é verdade que as regras, procedimentos e controles 

internos da DEFENDENTE XP "não preveniram e não detectaram a atuação da Corretora 

em conflito de interesses". Tanto o fizeram que o próprio Parecer Jurídico reconhece que 

"os ajustes promovidos no Mecanismo em 15/8/2016 reduziram as situações de preterição e 

materialização de conflito de interesses[ ... ]". 

111. Mas apesar de reconhecer expressamente que os controles da DEFENDENTE XP 

implementados após a mudança de atuação do mecanismo de facilitation reduziram as 

situações do suposto preterimento, o Parecer Jurídico afirma que tais controles" não foram 

suficientes para cessar essas irregularidades" . 

112. Ocorre que, conforme estabelece o art. 31 da Instrução CVM nº 505/2011 "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". Veja-se que o dispositivo fala em "prevenir'' e não em "cessar" situações em que ./( 
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clientes sejam supostamente prejudicados em razão da atuação da corretora em conflito 

de interesses (ainda que, por tudo o que já se expôs, não seja nem esse o caso dos clientes 

da DEFENDENTE XP) . 

113. Nesse sentido, o Parecer Marcos Pinto explica que o art. 31 da Instrução CVM nº 

505/2011 "estabelece uma obrigação de meio. não de resultado. Ele requer a instituição de 

regras, procedimentos e controles para lidar com conflitos de interesse, mas não requer que 

esses procedimentos sejam perfeitos. Na verdade, a XP foi além do exigido pela 

regulamentação, que estaria plenamente atendida com o sistema cego, e implementou o 

melhor sistema possível para evitar o preterimento, um sistema que só não é perfeitamente 

sincronizado com o sistema da bolsa por uma questão de milissegundos". 

114. Ainda que, olhando pelo retrovisor do tempo, se entenda que os procedimentos e 

controles internos da DEFENDENTE XP deveriam incluir o monitoramento sobre o 

impacto da atuação da carteira própria em relação aos clientes que tinham ofertas 

registradas no livro da B3, na mesma ponta de atuação da carteira própria- medida que, 

aliás, foi posteriormente implementada14 - ,restou amplamente demonstrado ao longo do 

presente processo que os controles implementados pelos DEPENDENTES XP, GUILHERME 

e JULIO eram suficientes para o adequado monitoramento das operações executadas via 

facilitation, até mesmo porque, não havia - e ainda não há - qualquer norma ou mesmo 

orientação da CVM, da BSM ou da B3 acerca dos controles, rotinas e procedimentos 

mínimos que devem ser observados nas operações executadas viafacilitation. 

VII - O INEXPLICÁVEL POSICIONAMENTO DA BSM SOB O PONTO DE VISTA DE 

POLÍTICA REGULATÓRIA 

~· 

115. Como se viu, as conclusões do Parecer Jurídico no sentido de que a licitude do 

mecanismo de facílitation depende da sua capacidade de antecipar a configuração do livrop 

14 Conforme informado pelos DEFENDENTES em petição protocolada em 05.05.2017, os aprimoramentos 
implementados pela DEFENDENTE XP ao mecanismo de faci/itatíon após entendimentos mantidos com a área técnica 
da BSM ao longo de 2017 incluíram rotinas adicionais de mensuração e controle, que incluem análise mensal dos logs 
de preterimento (no conceito utilizado pela área técnica da BSM), criação de uma métrica com percentual de 
preterimentos e atuação em conjunto com a equipe de desenvolvimento e OMS da corretora em caso de deterioração 
dessa métrica ao longo do tempo. 
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de ofertas da B3 no momento em que o negócio direto é registrado nos sistemas de 

negociação da Bolsa levam, na prática, à inviabilização do facilitation. Ao assim seguir, o 

Parecer Jurídico alinha-se à incompreensível postura da área técnica da BSM que, diante 

de mecanismos e tecnologias inovadoras que ainda estão em desenvolvimento e constante 

aperfeiçoamento, escolhe remar na contramão das virtudes que fazem da autorregulação 

um mecanismo eficiente de regulação do mercado e adota conceitos cuja aplicação às 

novas tecnologias de mercado deve ser cercada de cuidados. 

116. Especificamente sobre o papel fundamental desempenhado pela autorregulação 

frente às novas tecnologias que a todo momento surgem no mercado de capitais, os 

DEFENDENTES dedicaram capítulos específicos tanto na sua Defesa Original (Capítulo IV) 

quanto no seu Aditamento à Defesa (Capítulo X), neles citando não só passagens de artigos 

e livros de diversos autores, como também a posição uníssona das mais diversas 

autoridades do mercado de capitais no mundo - dentre elas a International Organization 

of Securities Commissions ("IOSCO"), o Chartered Financiai Analysts Institute ("CFA"), a 

Securities and Exchange Commission ("SEC") e, é claro, a CVM. Em benefício da concisão, 

os DEFENDENTES não repetirão na presente manifestação os pontos abordados acerca do 

tema, fazendo referência, para tanto, aos capítulos acima indicados da sua Defesa Original 

e do seu Aditamento à Defesa. 

117. De todo modo, cabem aqui algumas considerações adicionais sobre a posição 

absolutamente antagônica que a área técnica e a gerência jurídica da BSM sugerem que 

seja adotada pelo principal autorregulador do mercado de capitais brasileiro frente aos 

benefícios trazidos pelo mecanismo de Jacilitation da DEFENDENTE XP e às tendências 

observadas no mercado mundial. 

118. Como se sabe, as operações realizadas por meio do mecanismo de facilitation da 

DEFENDENTE XP envolvem atualmente negócios com minicontratos futuros de taxa de 

câmbio por dólar comercial ("WDO" ou "Minicontrato de Dólar") e minicontratos futuro s 

de Índice Bovespa ("WIN" ou "Minicontrato de Índice"). !f 
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119. De acordo com as informações disponíveis no site da B315, o Minicontrato de Dólar 

"é o segundo contrato derivativo mais negociado no mercado brasileiro, perdendo apenas 

para o Contrato Futuro de DI. Por servir para proteção ou especulação sobre o preço da 

moeda em data futura. é bastante demandado pelo mercado". Ainda segundo informações 

divulgadas no site da Bolsa, os investidores pessoas físicas respondem por cerca de 26% 

das negociações com Minicontratos de Dólar, ao passo que os investidores institucionais 

são responsáveis por apenas 6% do volume negociado. 

120. No que se refere ao Minicontrato de Índice, o site da B316 informa que "Q 

Minicontrato Futuro de lbovespa busca viabilizar com que os investidores. em especial. 

pessoas físicas e pequenas empresas possam iniciar suas atividades no mercado de 

derivativos listados administrados pela BM&FBOVESPA, sendo possível devido a criação de 

um contrato de valor nacional e lote mínimo de negociação diferenciado se comparado ao 

contrato padrão do Futuro de Jbovespa". De acordo com a Bolsa, 43% das negociações com 

Minicontratos de Índice ficam à cargo dos investidores pessoas físicas, respondendo os 

investidores institucionais por apenas 7% do volume negociado. 

121. Como se percebe, tanto o mercado de Minicontratos de Dólar quanto o mercado de 

Minicontratos de Índice contam com participação expressiva de investidores pessoas 

físicas, participação essa que, no caso específico dos Minicontratos de Índice, é 

publicamente encorajada pela própria B3. 

122. Nesse ponto, não é demais lembrar que por meio do seu mecanismo defacilítation, 

a DEPENDENTE XP tem conferido significativa melhora nas condições de negociação para 

seus clientes. Desde que deu início à realização de operações por meio do referido 

mecanismo, a DEPENDENTE XP observou um aumento de aproximadamente 644% na 

quantidade de Minicontratos de Índice e 2.944% na quantidade de Minicontratos de Dólar 

1s http :/ / www.bmfboyespa.eom.br/pt br / produtos / ljstados-a-yista-e-deriyatjyos /moedas / futuro-mjnj-de-taxa-de
cambio-de-reais-por-dolar-comercial .htm . 
16 htto ://www.bmfbovespa.eom.br / ot br/produtos/l istados-a-vista-e-derivativos / renda-variavel/futuro-mini-de-
jboyespa.htm. 
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negociados no mercado, além de ter o facilitation da corretora respondido, em 2017, por 

aproximadamente R$15,3 milhões em melhorias de preço para seus clientes- valor este 

que poderia ter sido triplicado caso a DEFENDENTE XP não tivesse modificado a dinâmica 

cega de atuação do facilítation para atender às exigências da área técnica da BSM. Com 

significativo o aumento de liquidez proporcionado pelo seu mecanismo de facilitation, a 

DEFENDENTE XP observou também uma queda de 39% do bid-ask spread nos 

Minicontratos de Índice e de 35% nos Minicontratos de Dólar. 

123. A inviabilização do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP em razão da 

adoção de um entendimento que, como já amplamente demonstrado ao longo do presente 

processo, simplesmente não se sustenta, trará efeitos extremamente negativos para a 

liquidez dos mercados de Minicontratos de Índice e Dólar, que vêm até então 

experimentando benefícios significativos em razão do facilitation. 

124. Nesse cabo de guerra que coloca, de um lado, um participante do mercado disposto 

a investir em tecnologias para criar e aprimorar uma ferramenta que comprovadamente 

já vinha (e tem o potencial de continuar) trazendo uma série de benefícios aos seus 

clientes - e, por que não dizer, ao mercado como um todo - e, do outro lado, o 

autorregulador, que, incompreensivelmente, passou a adotar postura rígida e míope em 

relação ao assunto, os investidores pessoas físicas - justamente aqueles cuja iniciação no 

mercado de derivativos a Bolsa busca incentivar por meio dos Minicontratos- saem como 

os mais prejudicados. 

125. Com toda franqueza, essa insistência da área técnica da BSM em aplicar um 

conceito de preterimento a operações executadas em milissegundos - conceito esse que, 

ao que se tem conhecimento, não existe em nenhum outro mercado desenvolvido do 

mundo quando o assunto são operações de high-frequency trading ("HFT") - ,levando, na 

prática, à inviabilização do mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP, é 

incompreensível. 

126. Isso porque, a eventual adoção de um entendimento por parte da BSM que tenha 

por efeito prático inviabilizar ou dificultar sobremaneira a continuidade do facilitation no 
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Brasil sinaliza, em certa medida, uma opção do autorregulador - e, em última análise, da 

própria Bolsa - em seguir uma política regulatória que privilegia grandes investidores 

institucionais - que apesar de não conferirem nenhuma melhoria de preço aos seus 

clientes, passariam a ser os únicos provedores de liquidez no mercado - em detrimento 

dos investidores pessoas físicas - que apesar de responderem por parte significativa do 

volume negociado com os instrumentos atendidos pelo mecanismo de facilitation , 

deixariam de ter essa ferramenta como mais uma fonte de liquidez. 

127. Quando bolsas de outros países - como Austrália e Canadá - adotaram medidas 

semelhantes voltadas a impedir ou dificultar o facilitation - indo na contramão da 

tendência verificada em mercados como o dos Estados Unidos (com os dark pools, por 

exemplo)17 e da Europa (com os Systematic lnternalisers trazidos pela MiFID 11, também a 

título de exemplo)18 - os efeitos verificados foram desastrosos19. 

128. De todo modo, e independentemente das preocupações que eventualmente 

motivem o incompreensível entendimento da área técnica e da gerência jurídica da BSM, 

a DEFENDENTE XP segue confiante de que este Conselho de Supervisão entenderá ser o 

mecanismo de facilitation da corretora perfeitamente lícito, não havendo que se falar, por 

conseguinte, em responsabilização dos DEFENDENTES. 

17 O dark pool consiste em uma modalidade dos chamados Sistemas Alternativos de Negociação, também conhecidos 
pela expressão "Alternative Trading Systems" ou "ATS". De acordo com a Rule 300(a) da SEC, um dos elementos 
essenciais para a caracterização de um ATS é a existência de um ambiente para negociação de valores mobiliários que 
desempenhe as funções normalmente desempenhadas pelas bolsas. Dessa definição, pode-se depreender que os ATS 
(dos quais os dark poo/s fazem parte) pressupõem que valores mobiliários possam ser negociados fora de bolsa ou de 
mercados organizados de balcão, em ambientes de negociação paralelos. Nos Estados Unidos, a SEC reconheceu a 
atuação desses sistemas alternativos de negociação, regulando-os por meio da Regulation ATS, que passaram então a ser 
considerados como parte integrante do chamado National Market System (NMS). 
1a Os Systematic Internalisers, que na MiFID I estavam restritos ao mercado de equit;y, tiveram seu escopo ampliado com 
a MiFID 11, que passou a trazer definição mais ampla para o termo, abrangendo não só o mercado de ações, como os 
mercados de derivativos de índice, moedas e juros. 
19 No referido estudo, o CFA analisou a adoção da chamada "trade-at rule" na Austrália e no Canadá, regra que passou a 
exigir que as corretoras conferissem melhorias de preço relevantes (meaningful price improvement) às ordens 
internalizadas e executadas fora de bolsa. As conclusões do estudo do CFA apontaram, por um lado, que a "trade-at rui e", 
de fato, teve como efeito a redução de operações realizadas fora de bolsa, garantiu que tais operações conferissem 
melhoria significativa de preço e reduziram a quantidade de internalização de ordens. Por outro lado, o estudo do CFA 
também apontou que (i) não há evidências de que os negócios realizados fora de bolsa (dark trading) sem melhoria de 
preço relevante desencorajou a liquidez nos mercados de bolsa; (ii) tanto na Austrália quanto no Canadá, as regras 
relacionadas à necessidade de melhoria significativa de preço nas ordens tiveram como efeito um aumento dos spreads; 
(iii) não há evidências de que as regras de melhoria de preço de significativo aumentaram a propensão dos investidores 
e prover mais liquidez ao mercado; e (iv) a "trade-at rui e" não parece ter sido bem sucedida em estimular o aumento da 
liquidez nos mercados de bolsa e nos mercados como um todo. Estudo disponível em 

https· llwww cfainstitute oq~/etbics/Documents/Policy%20Brjef Trade-at%20Rules.pdf. !I 
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VIII - CONCLUSÃO 

129. Após terem os DEPENDENTES cumprido todas as condições estipuladas nos 

Termos de Compromisso celebrados com a BSM, as acusações contra eles formuladas 

referentes ao período em que o mecanismo de facilitation funcionou sob a dinâmica cega 

de atuação (entre 02.01.2015 e 14.08.2016) foram definitivamente arquivadas, 

subsistindo atualmente contra os DEPENDENTES apenas as acusações relativas ao 

período de 15.08.2016 a 31.08.2016, quando o facilitation passara a realizar a checagem 

prévia do livro de ofertas da B3. 

130. A esse respeito, o Parecer Jurídico reconhece, por um lado, que a latência - isto é, o 

lapso temporal de alguns milissegundos transcorrido entre o momento em que a 

DEPENDENTE XP recebe uma ordem agressora até o momento em que o negócio direto 

contendo essa ordem agressora é finalmente registrada nos sistemas de negociação da 

Bolsa - é "inerente aos sistemas operacionais utilizados pela B3 e pelos intermediários". 

131. Em termos práticos, essa latência faz com que a configuração do livro de ofertas da 

B3 enxergada pelo mecanismo de facilitation no momento em que verifica o livro de 

ofertas da Bolsa possa ser (e normalmente seja) totalmente diferente da configuração do 

livro no momento em que o negócio direto é registrado no PUMA. 

132. Ainda assim, o Parecer Jurídico insiste na tese de que "o momento para analisar a 

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

Corretora decorrente da atuação do Mecanismo, é o do Registro do Negócio Direto 

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

133. O que o Parecer Jurídico está a sustentar é que a única forma de o mecanismo de 

facílitation impedir por completo a ocorrência do suposto preterimento de clientes (no 

conceito utilizado pela área técnica da BSM) seria antecipando a configuração futura do Pf 
livro de ofertas da B3, de modo a se certificar que no momento em que o negócio direto é 
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registrado no PUMA, não há outros clientes da DEFENDENTE XP com ofertas pendentes 

que atenderiam às especificações da ordem agressora executada viafacílítatíon. 

134. Além dos motivos já expostos pelos DEFENDENTES tanto em sua Defesa Original 

quanto em seu Aditamento à Defesa demonstrando que esse entendimento do Parecer 

Jurídico não se sustenta, a presente manifestação evidenciou que a prevalecer a tese do 

Parecer, o mecanismo defacílitation da DEFENDENTE XP estaria sempre em um estado de 

ilícito em potencial, a depender da configuração do livro de ofertas da B3 alguns 

milissegundos no futuro . 

135. Mais do que isso, a DEFNENDENTE XP poderia, no momento em que checa o livro 

de ofertas da Bolsa, deixar deliberadamente de executar eventuais ordens de clientes 

pendentes de execução e que atenderiam às especificações da ordem agressora, desde que 

no instante em que o negócio direto é registrado no PUMA (alguns milissegundos depois), 

a configuração do livro tenha se alterado e as ordens antes pendentes de execução já não 

existam mais. 

136. Ao fim e ao cabo, a tese sustentada pelo Parecer Jurídico levaria ao absurdo 

entendimento de que até que se desenvolva uma ferramenta capaz de prever a 

configuração do livro de ofertas da Bolsa em um dado momento no futuro ou até que se 

traga à zero a latência inerente aos sistemas da Bolsa e ao mecanismo de facilitatíon, a 

licitude ou não das operações executadas por meio do referido mecanismo passa a ter que 

contar exclusivamente com a sorte. 

137. Além de se mostrar absolutamente improcedente, a tese defendida pelo Parecer 

Jurídico insiste em discutir uma questão - o suposto preterimento de clientes em 

operações executadas via facilitatíon - que em mercados desenvolvidos como Estados 

Unidos e Europa não é sequer cogitada. 

138. Seja como for, o fato é que, por tudo o que já se demonstrou no âmbito do presente 

processo, a verificação da ocorrência da alegada preterição de clientes somente pode se ~ 

dar no momento em que o mecanismo de facilitatíon verifica o livro de ofertas da Bolsa P 
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para fins de execução de uma ordem agressora via negócio direto, e não no momento em 

que esse negócio é registrado nos sistemas de negociação da 83. 

139. E ao se adotar a metodologia correta para fins de verificação do suposto 

preterimento, tanto o Parecer Cedro quanto o Relatório KPMG concluíram que o 

mecanismo de facilitation da DEFENDENTE XP não causou preterimento de clientes (no 

conceito utilizado pela BSM). 

140. No mais, resta agora mais do que evidente que o suporte probatório utilizado para 

basear todo o Termo de Acusação - e, consequentemente, o Parecer Jurídico - mostra-se 

imprestável, dado que 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. 

141. E por estar inteiramente baseada em suporte probatório imprestável, que 

considera informações equivocadas para imputar aos DEFENDENTES a realização de 

infrações, a acusação é desprovida de justa causa, o que, conforme demonstrado pelos 

DEFENDENTES, ensejao arquivamento preliminar do presente processo sem julgamento 

do mérito. 

142. A presente manifestação também demonstrou que ao afirmar que o mecanismo de 

facilitation da DEFENDENTE XP preteriu determinados clientes da corretora, o Parecer 

Jurídico, à semelhança da área técnica da BSM, simplesmente ignorou o fato de que a 

mecânica de execução de negócios diretos seguida pelo mecanismo da corretora reflete as 

disposições normativas da própria 83, de modo que mesmo que se admita, apenas para 

fins de argumentação, que o suposto preterimento deve ser verificado no momento do 

registro do negócio direto no PUMA, a tese do Parecer Jurídico ainda assim não fica de pé. 

143. Como visto, não havendo que se falar em concorrência entre negócios diretos e 

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

por corolário lógico, que se falar em preterimento de clientes no âmbito da execução de · 

negócios diretos intencionais por meio do mecanismo de facilitation, já que a regra geral ff 
J 
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acerca da prioridade na execução de ordens é simplesmente inaplicável a essas 

modalidades operacionais. 

144. Quando muito, o que se pode dizer no presente caso é que se essa suposta 

preterição alegada pela acusação e pelo Parecer Jurídico existe, é a própria norma do 

Regulamento de Operações que a estabelece, já que prevê expressamente que as ordens 

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

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

sobre as ordens via apregoação por oferta em caso de coincidência de preços. 

145. No mais, viu-se que ao afirmar que a acusação nunca teria atrelado o suposto dolo 

eventual dos DEFENDENTES em preterir clientes à atuação cega do mecanismo de 

facilitation, o Parecer Jurídico trouxe em si uma gravíssima imprecisão, e o fez muito 

provavelmente na tentativa de salvar a acusação de realização de práticas não equitativas, 

já que as acusações relativas ao período em que o mecanismo de facílítation funcionou sob 

a dinâmica cega de atuação foram arquivadas após a celebração dos Termos de 

Compromisso. 

146. Essa constrangedora afirmação do Parecer Jurídico foi facilmente afastada na 

presente manifestação, que trouxe diversas passagens do Termo de Acusação em que se 

lê claramente que, no entendimento da acusação, era sim a "cegueira deliberada" do 

mecanismo de facílítation o que causava o suposto preterimento de clientes da 

DEFENDENTE XP. 

147. Em uma segunda tentativa de salvar uma acusação que, por onde quer que se olhe, 

já não se sustenta, o Parecer Jurídico resolveu criar tese inédita, e passou então a afirmar 

que o dolo eventual dos DEFENDENTES em preterir clientes e realizar práticas não 

equitativas estaria não na cegueira do mecanismo de facílitation, mas no fato de os 

DEFENDENTES saberem que a latência inerente ao referido mecanismo e aos sistemas da 

Bolsa poderia ocasionar alterações no livro de ofertas da 83 e, consequentemente, o 

suposto preterimento. ~ 
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148. Ocorre que, como restou amplamente demonstrado, não há uma só linha do Termo 

de Acusação dedicada a demonstrar ou ao menos indiciar em que medida teriam os 

DEFENDENTES XP, GUILHERME e FELIPE atuado com dolo eventual em realizar práticas 

não equitativas após as alterações implementadas ao mecanismo de facilitation da 

DEFENDENTE XP em 15.08.2016. Tampouco se lê nas quase 100 páginas do Termo de 

Acusação qualquer coisa minimamente semelhante com a nova tese criada pelo Parecer 

Jurídico. 

149. Se fosse o caso, eventual redefinição jurídica de fatos teria que ser realizada pela 

Turma do Conselho de Supervisão que venha a julgar este processo, mas nunca pela 

gerência jurídica da BSM, sob pena de se violar os mais básicos princípios constitucionais 

e processuais. Por tais motivos, a tentativa do Parecer Jurídico de criar tese inédita deve 

ser rechaçada de plano por este Conselho de Supervisão, que não deve sequer considerar 

a nova fundamentação trazida pelo Parecer. 

150. Mas mesmo que se considere a fundamentação inédita trazida pelo Parecer para 

demonstrar o suposto dolo eventual dos DEFENDENTES em realizar práticas não 

equitativas, verifica-se que a tese criada pela gerência jurídica não chega a lugar algum, 

faltando ao tipo que se busca imputar aos DEFENDENTES alguns de seus elementos 

essenciais. 

151. A esse respeito, os DEFENDENTES demonstraram que seja pelo fato de (i) faltar à 

imputação de realização de práticas não equitativas um dos elementos objetivos do tipo, 

já que os "participantes da operação", isto é, os clientes atendidos pelo mecanismo de 

facilitation, não foram colocados em posição de indevida desvantagem ou desigualdade; 

(ii) não ter a acusação se desincumbido de demonstrar o dolo eventual dos DEFENDENTES 

em preterir clientes e realizar práticas não equitativas no que se refere às operações 

executadas via mecanismo de facilítation da DEFENDENTE XP após 15.08.2016; (iii) ter 

restado uma vez mais demonstrado que os DEFENDENTES em momento algum agiram 

com dolo eventual, tendo, pelo contrário, sempre tomado todas as medidas para evitar o 

preterimento de clientes (no conceito utilizado pela área técnica da BSM); não há, por~ 
]I 
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todos esses motivos, que se falar em responsabilização dos DEFENDENTES por infração à 

Instrução CVM nº 8/79. 

152. Por fim, no que diz respeito à acusação de ausência de controles imputada aos 

DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO, viu-se que o art. 31 da Instrução CVM nº 

505/2011 estabelece uma obrigação de meio e não de resultado, na medida em que 

estabelece que "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". 

153. Assim, ainda que olhando pelo retrovisor do tempo, se entenda que os 

procedimentos e controles internos da DEFENDENTE XP deveriam incluir o 

monitoramento sobre o impacto da atuação da carteira própria em relação aos clientes 

que tinham ofertas registradas no livro da 83, na mesma ponta de atuação da carteira 

própria - medida que, aliás, foi posteriormente implementada - , restou amplamente 

demonstrado ao longo do presente processo que os controles implementados pelos 

DEFENDENTES XP, GUILHERME e JULIO eram suficientes para o adequado 

monitoramento das operações executadas via facilitation, até mesmo porque, não havia -

e ainda não há - qualquer norma ou mesmo orientação da CVM, da 8SM ou da 83 acerca 

dos controles, rotinas e procedimentos mínimos que devem ser observados nas operações 

executadas via facilitation . 

154. Assim é que, por todo o já exposto nas razões de defesa e nesta manifestação, 

impõe-se a absolvição dos DEFENDENTES de todas as acusações contidas no Termo de 

Acusação. 

jLA~SkP;~ 
} u~~iRJ nº 78.241 
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1. ÜBJETO DESTE PARECER 

- I 
INTRODUÇÃO 

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. ("XP" ou "Corretora"), por intermédio de seu ilustre 

advogado, Professor Julian Fonseca Pena Chediak, apresentou consulta sobre certas 

questões discutidas no âmbito do Processo Administrativo Ordinário n2 12/2016 

("Processo Administrativo"), em curso perante a BSM - Supervisão de Mercados 

("BSM") ("Consulta"). 

Aquelas questões estão relacionadas à utilização, pela XP, de mecanismo que visa a 

facilitar a realização de negócios, por seus clientes, nos mercados administrados pela 

B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" ou "Bolsa") ("Mecanismo" ou "Facilitation"). 

1.1. FUNCIONAMENTO DO MECANISMO 

De acordo com a Consulta, o Mecanismo tem o propósito de "prover liquidez'' a clientes 

da Corretora, da seguinte forma: 

(a) Ao receber ordens emitidas por clientes que atuam por meio do chamado 

acesso direito ao mercado - DMA, o sistema de gerenciamento de ordens da 

Corretora identifica se aquelas ordens atendem a determinados parâmet ros; 

(b) Esses parâmetros são, em síntese, os seguintes: (i) a natureza da ordem 

- isto é, se ela é agressora ou não; (ii) o ativo objeto da ordem; e (iii) se o 

potencial negócio estaria "dentro dos parâmetros de gestão de risco"1 da 

Corretora; 

(c) A verificação é feita por meio de um algoritmo, desenvolvido pela 

Corretora para essa finalidade; 

(d) Caso aqueles parâmetros não sejam atendidos, as ordens são 

direcionadas ao livro de ofertas da B3; 

I Cf. Item 19 da Defesa apresentada pela Corretora em 8 de dezembro de 2016 ("Defesa"). 
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(e) Por outro lado, caso aqueles parâmetros sejam atendidos, o Mecanismo 

interpõe a carteira própria da Corretora ("Carteira Própria") como contraparte 

das ordens recebidas; 

(f) Assim, se uma ordem de compra atender aos parâmetros fixados, a 

Carteira Própria será interposta na ponta vendedora do negócio; caso se trate 

de uma ordem de venda na mesma situação, a Carteira Própria atuará na ponta 

compradora do negócio; 

(g) O negócio resultante é registrado como um negócio direto intencional, 

sem que as respectivas ordens convergentes - a do cliente e a da Carteira 

Própria- passem pelo livro de ofertas da B3; 

(h) Após a realização de um negócio por meio do Mecanismo, "o algoritmo 

detecta que facilitou uma operação para o cliente e automaticamente apregoa 

uma ordem de zeragem para neutralizar a sua exposição".2 

De acordo com a Consulta, o Mecanismo traz ao menos duas potenciais vantagens a 

clientes da Corretora: (a) sua atuação reduz riscos de execução; e (b) a interposição da 

Carteira Própria pode possibilitar a realização de negócios por preços melhores do que 

aqueles obtidos caso as ordens fossem automaticamente direcionadas ao livro de 

ofertas da B3. 

1.2. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO 

O Diretor de Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM 

("BSM") formulou acusação contra a Corretora,3 imputando-lhe infração a dispositivos 

das Instruções CVM n2 505/11 ("Instrução CVM 505") e 8/79 ("Instrução CVM 8") 

("Acusação"). 

De acordo com a Acusação, a atuação do Mecanismo poderia, em determinadas 

situações, preterir clientes da Corretora, que teriam ordens registradas no melhor nível 

de preços do livro de ofertas da B3.4 

2 Cf. Item 20 da Defesa. 
3 E também em face de Guilherme Dias Fernandes Benchimol, julio Capua Ramos da Silva, Felipe 
Trindade e Davi Miranda Quixada. 
4 A Acusação apresenta diversos cenários de atuação do Mecanismo e diferencia as situações que 
configurariam violações a normas regulamentares daquelas que considera regulares. Esses cenários 
serão examinados no Capítulo 111 deste Parecer. 

3 



trindade 
soc ieda de de advogados 

Essa preterição supostamente ocorreria quando (a) a atuação do Mecanismo fosse 

indiferente para o cliente da Corretora que teve um negócio facilitado, ou seja, quando 

tal cliente pudesse realizar um negócio idêntico mediante o direcionamento de sua 

ordem ao livro de ofertas da B3; e, cumulativamente, (b) "no mesmo milissegundo de 

registro do negócio direto",5 outros clientes da Corretora tivessem ordens registradas 

no livro de ofertas da B3 ao mesmo preço e no mesmo sentido em que atuou a Carteira 

Própria. 

Nessa hipótese, de acordo com a Acusação, a interposição da Carteira Própria impediria 

que as ordens de certos clientes da Corretora registradas no livro de ofertas da B3 

fossem atendidas, caracterizando-se um conflito de interesses na medida em que a 

Carteira Própria supostamente retiraria liquidez daqueles clientes. 

Adicionalmente, a Acusação também afirma que a Corretora teria falhado na 

identificação de conflitos de interesses existentes na atuação do Mecanismo, o que 

configuraria violação ao art. 31, I, da Instrução CVM 505. 

Por fim, a Acusação também sustenta que "a atuação da XP ( .. )cria ambiente propício 

para a configuração de práticas não equitativas, o que é vedado pela Instrução CVM 

8/79".6 

2. QUESITOS 

Diante disso, a Consulta indaga: 

(a) Se é possível extrair das regras vigentes a conclusão de que a atuação do 

Mecanismo seria ilícita nas hipóteses indicadas pela Acusação; 

(b) Se a discussão sobre a regularidade do Mecanismo pode ser objeto de um 

processo sancionador; e 

(c) Se a atuação do Mecanismo configura infração à Instrução CVM 8. 

3. ORGANIZAÇÃO DESTE PARECER 

Este Parecer está dividido em quatro capítulos, incluindo esta Introdução. 

s Cf. Acusação, passim. 
6 Cf. item 178 da Acusação. 
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No Capítulo li, será examinada a disciplina aplicável às situações que podem envolver 

conflitos de interesses entre as sociedades corretoras e seus clientes. 

No Capítulo III, serão examinadas as imputações feitas à Corretora, bem como a 

legalidade da opção do autorregulador de tratar do Mecanismo por meio de um 

processo sancionador. 

Por fim, no Capítulo IV, serão apresentadas as conclusões deste Parecer e as respostas 

aos quesitos formulados na Consulta. 
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-li-
CONFLITOS DE INTERESSES NA ATUAÇÃO DAS SOCIEDADES 

CORRETORAS 

1. INTERMEDIAÇÃO E DEVERES DE CONDUTA 

A relação entre intermediários7 e seus clientes desperta, há tempos, preocupações 

regulatórias em diversos países do mundo. 

As razões para a grande atenção dedicada ao tema, tanto no plano normativo quanto 

no plano doutrinário, são elementares e estão especialmente relacionadas à natureza 

fiduciária da relação entre intermediários e clientes. 

Em primeiro lugar, o acesso aos mercados de valores mobiliários não se dá, em regra, 

de forma direta. Investidores dependem, quase sempre, de intermediários que detêm 

o monopólio de acesso aos mercados organizados. Trata-se, portanto, de relação 

profissional geralmente constituída em decorrência de uma imposição normativa, e 

não por mera faculdade - ainda que se trate de uma relação de confiança. 

Em segundo lugar, a atuação dos intermediários envolve, muitas vezes, a gestão 

discricionária do patrimônio de seus clientes, não se limitando à mera execução de 

ordens recebidas. É o que acontece quando aos intermediários se atribuem amplos 

poderes de administração de carteiras de investimento. 

Em terceiro lugar, mesmo quando os intermediários não dispõem de 

discricionariedade para administrar as carteiras de seus clientes, a diligência na 

execução de ordens recebidas - que deve levar em conta uma série de fatores, como 

tempo, custos, preço, e assim por diante - é determinante para que se alcancem os 

objetivos buscados por seus clientes, os quais, ademais, muitas vezes não têm o 

conhecimento necessário, ou mesmo a possibilidade, de instruir os intermediários de 

maneira tão detalhada, a ponto de assegurar que seus objetivos ao dar as ordens sejam 

alcançados. 

7 Neste parecer, a referência é específica às sociedades corretoras - ainda que a noção de 
"intermediários" seja, evidentemente, mais abrangente. 
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Some-se a essas razões, não exaustivas, o fato de que os interesses dos intermediários 

nem sempre estão alinhados aos interesses de seus clientes, e que esse eventual 

desalinhamento nada tem de extraordinário. 

Pelo contrário, trata-se de situação corriqueira,8 geralmente associada (a) à 

concentração de segmentos de negócio distintos pela mesma instituição/grupo; e (b) 

aos modelos de remuneração adotados, que eventualmente criam "incentivos perversos 

à prestação de serviços em termos não coincidentes com os do cliente".9 

Esses são, em síntese, os principais motivos para que as normas vigentes em diversos 

países estabeleçam uma série de deveres de conduta a serem observados pelos 

intermediários na relação com seus clientes. 

2. A REGULAÇÃO DOS INTERMEDIÁRIOS POR MEIO DE CLÁUSULAS GERAIS 

Normalmente, os deveres de conduta dos intermediários são enunciados por meio de 

cláusulas gerais e regulamentados, pormenorizados, em regras específicas que 

descrevem situações concretas. Estas últimas regras é que impõem a adoção de 

medidas de cautela, limitações à atuação e até mesmo vedações a certas condutas. 

Como se sabe, cláusulas gerais são dispositivos normativos dotados de maior 

flexibilidade semântica: seus pressupostos de incidência e as respectivas consequências 

de sua aplicação não são definidos taxativamente, deixando-se ao intérprete uma 

ampla margem de discricionariedade no processo interpretativo.1o 

A disciplina de certas situações por meio de cláusulas gerais constitui técnica 

legislativa já tradicional, especialmente no âmbito do direito privado, em que essas 

cláusulas têm papel de destaque ao menos desde o início do século 20.11 

No âmbito da regulação das atividades de intermediação financeira, as cláusulas gerais 

também desempenham função normativa relevante, sendo comum a prescrição de 

standards de conduta aos intermediários. 

B "É frequente a ocorrência de conflitos de interesses na prestação de serviços de investimento. O 
fenómeno é, em alguma medida, normal." CÂMARA, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. 
2º Edição. Coimbra: Almedina, 2011, p. 362 (grifo no original). 
9 CÂMARA, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliár ios. 2º Edição. Coimbra: Almedina, 2011, p. 
362. 
1o Cf. ENGISCH, Karl. Einführung in das juristische Denken. 10. Auflage. Stuttgart: Verlag W. 
Kohlhammer, 2005, p. 136 e ss. 
u Cf. LOSANO, Mario. Sistema e Estrutura no Direito. Volume 2: o Século XX. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2010, p. 231. 
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Com efeito, as cláusulas gerais servem como ponto de partida para reguladores, isto é, 

como diretivas para a edição e posterior aplicação de normas concretas. 

Além disso, mesmo prescrições sem caráter normativo - como recomendações com 

natureza de soft law ou princípios adotados por órgãos internacionais - valem-se das 

cláusulas gerais. 

Nesse sentido, com o propósito de orientar as autoridades reguladoras de diversos 

países, o Comitê Técnico da International Organization of Securities Commissions 

("IOSCO") elaborou, em 1990, uma cartilha de princípios destinados à atuação dos 

intermediários financeiros, visando a promover "a primazia dos interesses do cliente e 

a integridade do mercado"P 

As cláusulas gerais sugeridas pela IOSCO prescrevem aos intermediários o dever de 

atuar (a) com honestidade e equidade; (b) com diligência; (c) com o emprego adequado 

de recursos ("capabilities"); (d) obtendo informações sobre clientes; (e) provendo 

informações para clientes; e (fl de forma a evitar conflitos de interesses. 

Como disposto no próprio documento, a implementação daqueles princípios deve se 

dar à luz da "legislação, da organização e da cultura" de cada país. 

Em outras palavras: no plano geral, é recomendado a todos os países membros da 

IOSCO que prescrevam aos intermediários o dever de atuar com "diligência"; mas o 

significado concreto desse mandamento variará conforme as circunstâncias de cada 

país, de modo que a conduta "diligente" em um local não necessariamente o será em 

outro. 

No plano interno brasileiro, o tema é tratado pela lei por meio da atribuição ao 

regulador do mercado de valores mobiliários de um amplo poder regulamentar. 

De fato, o art. 18, 11, da Lei 6.385/76 estabelece que cabe à Comissão de Valores 

Mobiliários- CVM definir "métodos e práticas que devem ser observados no mercado; e 

responsabilidade dos intermediários nas operações" (alínea ª) e "práticas não 

equitativas na distribuição ou intermediação de valores" (alínea .b.).13 

12 Trata-se do documento intitulado "lnternational Conduct of Business Principies", disponível em: 
<https: //www. iosco.orgllibra ry/pubdocs/pdf /IOSCO PDB.pdf>. 
13 A Lei 4.728/65 já atribuía ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central do Brasil o dever de 
"assegurar a observ{incia de práticas comerciais equitativas por todos aquêles que exerçam, 
profissionalmente, funções de intermediação na distribuição ou negociação de títulos ou valôres 
mobiliários" (art. 2!!, IV). 
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3. A DISCIPLINA ESPECÍFICA DOS CONFLITOS DE INTERESSES NAS ATIVIDADES DE 

INTERMEDIAÇÃO 

3.1. 0 DESAFIO REGULA TÓRIO 

A tarefa regulatória de dar concretude a cláusulas gerais não é simples. Ela exige uma 

série de decisões polfticas, que devem considerar as especificidades de cada contexto. 

Um dos exemplos mais significativos em que o conteúdo extraído de uma cláusula geral 

pode variar substancialmente conforme o contexto refere-se à disciplina de conflitos de 

interesses entre corretoras e seus clientes. 

Isso porque, como mencionado acima, o surgimento de conflitos de interesses na 

relação entre intermediários e seus clientes nada tem de extraordinário. 

Pelo contrário, aqueles conflitos podem se manifestar em uma grande variedade de 

situações: quando o intermediário atua como contraparte de seus clientes; quando tem 

interesse na aquisição, pelo cliente, de certos valores mobiliários; quando desempenha 

outras atividades relacionadas à distribuição de valores mobiliários; quando atua como 

formador de mercado; e assim por diante. 

Evidentemente, nem todos esses casos devem ser tratadas da mesma forma sob o 

ponto de vista regulatório. É natural que algumas sejam consideradas mais graves do 

que outras em razão de seu maior ou menor potencial de causar danos ao mercado de 

valores mobiliários. 

Nesse sentido, algumas situações que podem envolver potenciais conflitos são até 

mesmo toleradas pela regulamentação - que se limita, quando muito, a prescrever 

certos deveres adicionais de cuidado. 

Um exemplo nesse sentido é a atuação do intermediário como formador de mercado: 

por um lado, ele é cont ratado por um emissor para negociar valores mobiliários por 

conta própria, tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora; por outro, ainda 

que com a adoção de mecanismos de segregação, ele eventualmente continua a 

executar ordens de seus clientes que tenham o mesmo ativo por objeto. 

Como nem todas as espécies de conflito de interesses geram os mesmos riscos, também 

os remédios adotad_os para cada potencial situação de conflito variam entre si. 

9 
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Em alguns casos, bastará a informação ao cliente de que os seus interesses podem 

eventualmente conflitar com os do intermediário; em outros, mais graves, pode não 

restar alternativa a não ser a vedação de determinada conduta, com a consequente 

aplicação de sanções a quem praticá-las. Entre esses dois extremos, há outras possíveis 

medidas. 

Como explica Paulo Câmara: 

"li - A trivialização das fontes de conflito de interesses não torna o tema 

homogéneo. Haverá, com efeito, que proceder a múltiplas distinções, porquanto 

nem todos os conflitos de interesses apresentam o mesmo grau de 

danosidade. 

Do mesmo modo. as respostas legislativas comportam uma natureza e 

uma densidade prescritiva muito variáveis. (..)"14 

Por esses motivos, em relação a essa matéria, o maior desafio dos reguladores ao redor 

do mundo consiste justamente em lidar de forma adequada com a variedade de 
' situações em que podem emergir interesses conflitantes entre intermediários e seus 

clientes. 

Trata-se, na verdade, de um duplo desafio. 

Em primeiro lugar, é preciso encontrar o ponto ótimo da regulação, sem coibir 

situações que são naturais e potencialmente benéficas ao mercado como um todo.15 

Em segundo lugar, é necessário propiciar segurança jurídica aos destinatários das 

normas - que certamente não podem orientar suas condutas, em inúmeras situações 

de alta complexidade, com base em todas as possíveis interpretações de cláusulas 

gerais. 

A CVM reconhece, há tempos, que as situações de conflito de interesses são muitas, e 

muito distintas entre si, e que é complexo o desafio regulatório daí decorrente. 

14 CÂMARA, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. 22 Edição. Coimbra: AI medi na, 2011, 
p. 362. 
15 Um bom exemplo de ponderação nesse sentido diz respeito à discussã o americana sobre o chamado 
"dual trading" - hipótese em que o mesmo intermediário atua por conta própria e por conta de seus 
clientes. A esse respeito, cf. FISHMAN, Michael }.; LONGSTAFF, Francis A Dual Trading in Futures 
Markets. In : The Journal ofFinance. V oi. XLVII, no . 2, }une 1992, pp. 643 e ss. 
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Nesse sentido, em importante estudo realizado no final dos anos 70, a autarquia 

afirmou o seguinte:l6 

"Esse tipo de regulação [sobre conflitos de interesses] poderá significar a definição 

de normas de conduta que deverão ser cumpridas pelos intermediários, no sentido 

de evitar o abuso em situações de conflito. 

Outras situações, contudo, poderão exigir uma regulação mais direta, adotando

se o princípio de "disclosure" para minimizar os efeitos dos conflitos. Assim, por 

exemplo, poderiam ser fixadas regras exigindo que o intermediário revelasse aos 

clientes as transações em que existe um in teresse próprio envolvido, como na 

venda de valores de carteira própria. 

Em determinados casos, até mesmo este tipo de regulação pode não ser suficiente, 

tornando-se necessária uma intervenção maior do órgão regulador, impondo uma 

especialização no exercício de certa(s] atividade(s) no Sistema de Intermediação. 

Esta especialização poderá significar tanto a imposição de formas de organização 

às firmas que exerçam múltiplas atividades, determinando-se uma perfeita 

distinção entre os departamentos que a exercem, como a segregação do exercício 

de determinadas atividades por firmas especializadas. 

Pode-se dizer que cada uma dessas alternativas de regulação se adapta 

melhor a alguns tipos de conflito de interesses do que a outros." 

A CVM reconheceu, portanto, que a questão dos conflitos de interesses entre clientes e 

intermediários é eminentemente regulatória, e comporta diferentes soluções e 

desdobramentos. 

Diante disso, não é difícil perceber que a vigência de cláusula geral vedando a atuação 

em conflito de interesses pode ter grande relevância como diretiva para os reguladores 

e autorreguladores, mas é insuficiente, em muitas situações, para que os 

intermediários possam identificar, de maneira minimamente segura e previsível, se 

determinada conduta é ou não vedada. 

Não por outro motivo, e já há algumas décadas, os reguladores ao redor do mundo têm 

empreendido esforços para dar concretude àquela cláusula geral. 

16 CVM. Sistema de Intermediação de Valores Mobiliários. V oi. I. Rio de Janeiro: CVM, 1979, p. 84-85. 
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3.2. EXEMPLOS DO DIREITO ESTRANGEIRO 

No âmbito do direito comunitário europeu, a Diretiva nQ 93/22/CEE, de 10 de maio de 

1993, referente "aos serviços de investimento no domínio dos valores mobiliários" fo i a 

primeira a disciplinar o tema. 

A Diretiva dispunha, em síntese, que os Estados Membros deveriam elaborar regras a 

serem observadas por empresas de investimento, que contivessem o princípio de 

"esforçar-se por suprimir os conflitos de interesses e, quando estes não possam ser 

evitados, assegurar que os clientes sejam tratados equitativamente".U 

Como explica Paulo Câmara, aquela Diretiva "revelava excessiva vaguídade e impunha 

uma harmonização mínima, o que deu azo a disciplinas muito díspares no direito 

interno de cada Estado-membro."ls 

Em outras palavras: a mesma proibição genérica admitia formas substancialmente 

distintas de concretização e interpretação, o que se revelou quando diferentes 

reguladores esforçaram-se para dar concretude àquela proibição. 

Ainda no plano do direito comunitário, a Diretiva ng 2004/39/CE, de 21 de abril de 

2004 ("Diretiva MIFID 1") também estabeleceu regras gerais sobre o tema e deixou 

expressa a preocupação do legislador quanto ao fato de que "o crescente leque de 

atividades que muitas empresas de investimento exercem em simultâneo tem aumentado 

as possibilidades de conflitos de interesses entre estas diferentes atividades e os interesses 

dos seus clientes".19 

A Diretiva MIFID 1 estabeleceu, entre outras, regras gerais para que as empresas de 

investimento adotassem medidas razoáveis destinadas a identificar possíveis conflitos 

de interesse; e, caso os conflitos fossem inevitáveis, informassem previamente aos seus 

clientes a respeito de sua existência (cf. Artigo 18Q). 

Adicionalmente, em linha com a constatação de que o tema comporta diferentes formas 

de regulação, a Diretiva MIFID 1 também dispôs sobre a necessidade de que fossem 

estabelecidos "critérios apropriados para determinar os tipos de conflitos de interesses 

17 Cf. art. 11 da Diretiva nº 93/22/CEE. 
1s C f. CÂMARA, Paulo . Manual de Direito dos V a] ores Mobiliários. 22 Edição. Coimbra: Almedina, 2011, 
p. 364. 
19 Cf. MIFID 1, Considerando (29). 
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cuja existência possa preiudicar os interesses dos clientes ou clientes potenciais da 

empresa de investimento".zo 

A Diretiva nº 2014/65/EU ("Diretiva MIFID 2"), a qual muito recentemente entrou em 

vigor (em 2 de janeiro de 2018), revogando a Diretiva MIFID 1, intensificou a prevenção 

aos conflitos, deixando como última medida a sua divulgação aos clientes em caso de 

impossibilidade de evitá-los.21 

A Diretiva MIFID 2 foi regulamentada pelo Regulamento Delegado (UE) 2017/565 

("Regulamento Dele~ado"), que detalhou - ainda que em um plano geral - as regras 

aplicáveis às situações envolvendo conflitos de interesses. 

Nesse sentido, o Regulamento Delegado indica situações que "constituem ou podem dar 

azo a um conflito de interesses", nas quais os intermediários devem prestar "especial 

atenção".22 Entre essas situações, inclui-se a negociação por conta própria - que é 

disciplinada detalhadamente ao longo do Regulamento Delegado. 

O Regulamento Delegado também buscou tratar, de forma minuciosa, as negociações 

por meio de algoritmos, preocupando-se com uma série de situações concretas - como 

a interação entre ordens direcionadas por meio do acesso direto com as "técnicas de 

negociação algorítmica de altafrequência". 23 

2o C f. Artigo 18 º, lli. 
21 Como dispõe o art 23 da Diretiva MIFID 2: "1. Os Estados-Membros exigem às empresas de investimento 
que tomem todas as medidas adequadas para identificar e para evitar ou gerir quaisquer conflitos de 
interesses entre elas próprias, incluindo os seus dirigentes, empregados e agentes vinculados ou quaisquer 
pessoas com elas direta ou indiretamente ligadas através de controlo, e os seus clientes, ou entre os próprios 
clientes, suscetíveis de surgir no quadro da prestação de quaisquer serviços de investimento e auxiliares, ou 
de combinações desses serviços, incluindo os causados pela aceitação de incentivos de terceiros ou pela 
própria remuneração da empresa de investimento e demais estruturas de incentivos. 2. Caso as medidas a 
nível organizativo ou administrativo, adotadas pela empresa de investimento nos termos do artigo 16.o, 
n.o 3, para evitar que os conflitos de interesses prejudiquem os interesses dos seus clientes, não sejam 
suficientes para garantir, com um grau de certeza razoável, que serão evitados os riscos de os interesses 
dos clientes serem prejudicados, a empresa de investimento deve informar claramente o cliente, antes de 
efetuar uma operação em seu nome, da natureza genérica ejou das fontes destes conflitos de interesses e 
das medidas adotadas para mitigar esses riscos." 
Adicionalmente, o art 34 do Regulamento Delegado (UE) 2017 f 565, que disciplinou a Diretiva MIFID 2, 
dispõe o seguinte: "4. As empresas de investimento devem assegurar que a divulgação a clientes, de acordo 
com o artigo 23.o, n.o 2, da Diretiva 2014/65/UE, constitui uma medida de último recurso, a utilizar apenas 
caso os mecanismos organizacionais e administrativos efetivos estabelecidos pela empresa de investimento 
para prevenir e gerir os conflitos de interesses de acordo com o artigo 23.o da Diretiva 2014/65/UE não 
sejam suficientes para garantir, com um grau de certeza razoável, que serão evitados os riscos de os 
interesses dos clientes serem prejudicados." 
22 Cf. Considerando 47 do Regulamento Delegado. 
23 Veja-se, nesse sentido, o Considerando 20 do Regulamento Delegado, entre outros dispositivos da 
mesma norma. 
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No âmbito dos respectivos ordenamentos internos, o tratamento dado à matéria tem 

variado, embora se espere maior harmonização com a entrada em vigor da Diretiva 

MiFID 2. 

Entre os exemplos que merecem destaque está Portugal, onde a matéria é tratada de 

forma detalhada, há anos, no Código de Valores Mobiliários, notadamente no capítulo 

dedicado às atividades de intermediação de valores mobiliários. 

A norma portuguesa visa a dar concretude às regras gerais sobre conflitos de 

interesses, prevendo situações especificas e as respectivas soluções. 

Nesse sentido, entre as diversas situações concretas disciplinadas pelo Código, o 

Capítulo IIl do Título VI dispõe sobre as hipóteses de negociação por conta própria. 

Mais especificamente, ela se refere (a) à atuação do intermediário como contraparte 

do cliente (Artigo 346º); (b) às hipóteses de conflito de interesses quando a atuação se 

der na mesma ponta de clientes; (c) às atividades de fomento de mercado (market 

maker); e ( d) às atividades de estabilização de preços. 

Em relação às hipóteses de conflito de interesses quando a negociação por conta 

própria se der na mesma ponta de clientes, o Código de Valores Mobiliários, em seu 

objetivo de disciplinar a matéria sem perder de vista a segurança jurídica dos 

destinatários da norma, dispõe o seguinte: 

"Artigo 347.g 

Conflito de interesses 

1 - O intermediário financeiro deve abster-se de: 

a) Adquirir para si mesmo quaisquer instrumentos financeiros quando haja 

clientes que os tenham solicitado ao mesmo preço ou a preço mais alto; 

b) Alienar instrumentos financeiros de que seja titular em vez de instrumentos 

financeiros cuja alienação lhes tenha sido ordenada pelos seus clientes a preço 

igual ou mais baixo." 

Dito de outra forma, o legislador português delimitou, no plano normativo, o conteúdo 

da cláusula geral que veda a atuação de intermediários em situações de conflito de 

interesses. 
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Também o direito alemão é exemplo que merece destaque na disciplina dos conflitos 

que podem surgir entre intermediários e seus clientes. 

Nesse sentido, a Lei que disciplina a negociação de valores mobiliários ("WpHG") 24 

contém um capítulo destinado às regras de atuação, organização e transparência dos 

intermediários. zs 

E se a WpHG já era, historicamente, uma regra detalhada, ela se tornou, recentemente, 

ainda mais minuciosa. Com efeito, em recente alteração realizada para refletir e dar 

concretude ao Regulamento Delegado, a WpHG passou a prever regras específicas 

sobre a negociação por meio de algoritmos e os procedimentos de controle que devem 

ser adotados pelos intermediários. 

É importante notar que a WpHG contém uma série de disposições relativas às 

negociações por conta própria e aos conflitos de interesses que delas podem surgir. 

Como explica Jens Koch, em comentário anterior à recente alteração da WpHG, mas que 

permanece atual: 

"A observância estrita do princípio da prioridade [na execução de ordenslpoderia 

levar à pressuposição de que a realização de negócios por conta própria seria 

informada quanto às ordens emitidas por clientes. Contudo. essa informação 

colidiria com a disposição do §33. Abs. 1 5.2 Nr. 3 da WpHG. segundo a qual o 

Intermediário está obrigado a permanentemente adotar medidas adequadas para 

evitar conflitos de interesses. entre as quais se incluem os chinese walls ( .... ). 

Se os deveres [de evitar conflitos de interessesl previstos no §33. Abs. 1 5.2 Nr. 3 da 

WpHG forem observados de tal forma que a execução de negócios por conta 

própria efetivamente se dê sem o conhecimento das demais ordens de clientes. 

não se pode exigir a observância do princípio da prioridade [na execução de 

ordens7."26 

24 Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertp apierhandelsgesetz- WpHG). 
25 Verhaltenspjlichten, Organisationspjlichten, Transparenzpjlichten - atualmente previstos nos 
parágrafos 63 a 96 da WpHG. 
26 Tradução livre do original: 
"Die strikte Wahrung des Prioritiitsgrundsatzes würde voraussetzen, dass es bei der Vornahme dieser 
Geschiifte über die Kundenauftriige informiert ist Eine solche Informationwürde aber mitder Anordnung 
des §33 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 WpHG kollidieren, der das Unternehmen dazu enthiilt, auf Dauer wirksame 
Vorkehrungen für angemessene Ma{3nahmen zu treffen, um /nteressenkonjlikte wirksam auszuschlif3en, 
wozu nach h. M. auch di e Einrichtung von Vertraulichkeitsbereich oder Chinese Walls ziihlt (vgl. dazu von 
Hein § 33 Rn. 39 ff). 
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Em outras palavras: no direito alemão, admite-se que a prioridade na execução de 

ordens poderá não incidir quando o intermediário, para atender ao dever de não atuar 

em conflito de interesses, realizar negócios por conta própria sem conhecimento das 

ordens em aberto emitidas por clientes, em decorrência da adoção de mecanismos de 

segregação de atividades (chinese wall). 

Mas não é apenas no direito comunitário europeu que o tema do conflito de interesses 

entre intermediários e seus clientes é tratado detalhadamente. 

Nos Estados Unidos, as discussões sobre conflitos de interesses no chamado dual 

trading - situação em que o intermediário atua por conta própria e por conta de 

terceiros -são intensas e despertam controvérsias, inclusive regulatóriasP 

Além disso, no âmbito da autorregulação, a Financiai Industry Regulatory Authority -

FINRA editou uma série de regras específicas sobre conflitos de interesses na atuação 

de intermediários. Entre elas, merece destaque a FINRA Rufe 5320, que trata, 

especificamente, da proibição de realização de negócios próprios antes da execução de 

ordens de clientes, bem como das exceções a essa proibição: 

5320. Prohibition Against Trading Ahead o f Customer Orders 

(a) Except as provided herein, a member that accepts and holds an arder in an 

equity security from its own customer or a customer of another broker-dealer 

without immediately executing the arder is prohibited from trading that security 

on the same si de ofthe marketfor its own account ata price thatwould satisfy the 

customer arder, unless it immediately thereafter executes the customer arder up 

to the size and at the same o r better price at which it traded for its own account. 

(b) A member must have a written methodology in p/ace goveming the execution 

and priority o f ali pending orders that is consistent with the requirements o f this 

Rufe and Rufe 5310. A member also must ensure that this methodology is 

consistently applied. 

Sind di e Organisationsvorgaben des §33 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 WpHG in einer Weise erfüllt worden, dass di e 
Ausführung des Eigenschiifts tatsiichtlich in Unkenntnis sonstiger Kundenauftriige erfolgt, kann die 
Einhaltung des Prioritiitsgrundsatzes nicht ver/angt werden. SCHWARK, Eberhard; ZIMMER, Daniel 
(Hsgb.). Kapitalmarktrechts-Kommentar. 4. Auflage. Verlag C.H. Beck München, 2010, p. 1.603. 
27 Cf. FISHMAN, Michael J.; LONGSTAFF, Francis A. Dual Trading in Futures Markets. In: The Journal of 
Finance. Vol. XLVII, no. 2, June 1992, pp. 643 e ss.; HARRIS, Larry. Trading and exchanges: Market 
microstructure for practitioners. New York: Oxford University Press, 2003, p. 161. 
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(. . .) 

02 No-Knowledge Exception 

(a) With respect to NMS stocks, as defined in Rufe 600 ofSEC Regulation NMS, ifa 

member implements and utilizes an effective system ofinternal contrais, such as 

appropriate information barriers, that operate to prevent one trading unit 

(rom obtaíning knowledge o f customer orders held bv a separa te trading 

unit. those other trading units trading in a proprietary capacity may 

continue to trade at prices that would satis(y the customer orders held by 

the separa te trading unit A member that structures íts order handling practices 

in NMS stocks to permit its market-making desk to trade at prices that would 

satisfy customer orders held by a separa te trading unit must disclose in writing to 

its customers, at account opening and annually thereafter, a description of the 

manner in which customer orders are handled by the member and the 

circumstances under which the member may trade proprietarily at its market

making desk at prices that would satisfy the customer order. 

(b) With respect to OTC equity securities, as defined in Rufe 6420. if a member 

implements and utilizes an effective system of interna/ contrais, such as 

appropriate information barriers, that opera te to preventa non-market-making 

trading unit from obtaining knowledge of customer orders held by a separa te 

trading unit, the non-market-making trading unit trading in a proprietary 

capacity may continue to trade at prices that would satisfy the customer orders 

held by the separa te trading unit. 

(c) /f a member implements and utilizes appropriate information barriers in 

reliance on this exception, the member must unique/y identify such information 

barriers as prescribed in Rufe 7440(b)(19). 

Como se pode ver, assim como a WpHG alemã, também a Regra da FINRA admite que 

um intermediário realize negócios por conta própria em eventual detrimento de 

clientes que emitiram ordens em aberto, desde que a decisão relativa à execução do 

negócio por conta própria não seja tomada por alguém que esteja informado quanto às 

ordens emitidas por terceiros ainda pendentes de execução. 

3 .3 . 0 REGIME JURÍDICO BRASILEIRO 
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No Brasil, a legislação aplicável às sociedades corretoras de valores mobiliários sempre 

estabeleceu o dever geral de "bem servir",28 do qual se poderia extrair, com algum 

esforço interpretativo, a vedação à atuação em conflito de interesses. 

Contudo, foi apenas com a Instrução CVM nº 220/94 ("Instrução CVM 220") - a 

segunda a disciplinar a atuação das corretoras no mercado de valores mobiliários- que 

se estabeleceu cláusula geral para coibir especificamente a atuação das corretoras em 

situações de conflitos de interesses. 

Com efeito, o artigo 1 º, V, da Instrução CVM 220 dispunha que as bolsas de valores 

deveriam estabelecer regras de conduta aplicáveis às "sociedades corretoras no 

relacionamento com seus clientes e com o mercado"; e que essas regras deveriam incluir 

dispositivos destinados a "evitar conflitos de interesses e, quando não for possível, 

assegurar tratamento equitativo a seus clientes". 

Posteriormente, a Instrução CVM nº 382/03 ("Instrução CVM 382") revogou a 

Instrução CVM 220 e estabeleceu regra semelhante, atribuindo às bolsas competência 

para fixar norma que prescrevesse às corretoras a adoção de "providências no sentido 

de evitar a realização de operações em situação de conflito de interesses e assegurar 

tratamento equitativo a seus clientes" (art. 3º, VII). 

Aquele dispositivo foi reproduzido ipsis literis pela Instrução CVM nº 387/03 (também 

no art. 3º, VII), que substituiu a Instrução CVM 382. 

Finalmente, a Instrução CVM nº 505/11 ("Instrução CVM 505") - que revogou a 

Instrução CVM nº 387/03 e permanece em vigor - manteve a tradição normativa de 

estabelecer uma "regulamentação principioló.gica para os conflitos de interesses em 

que podem incorrer os intermediários em suas relações com seus clientes."29 

Ou seja, também a Instrução CVM 505 tratou da matéria por meio de uma cláusula 

geral, dotada de maior flexibilidade interpretativa e, consequentemente, carente de 

posterior concretização pelo regulador, pelo autorregulador e pelos próprios 

intermediários. 

2a Esse dever já estava previsto na primeira norma destinada a regular a atuação dos corretores, o 
Decreto nº 417, de 14 de junho de 1845, o qual condicionava o exercício daquela atividade à 
apresentação de um "juramento de bem servir" (art. 32, §12). 

29 Edital de Audiência Pública SDM n2 04/2009, p. 8. 
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Nesse sentido, a Instrução CVM 505 dispõe que é "vedado ao intermediário privilegiar 

seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento dos interesses de 

clientes" (art. 30, parágrafo único). 

Paralelamente, a Instrução CVM 505 inovou e, ao invés de atribuir às bolsas de valores 

competência para fixar normas sobre o tema, impôs diretamente aos intermediários o 

dever de "estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a 

prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de 

interesses" (art. 31); sendo que essas regras devem "identificar quaisquer conflitos de 

interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou 

entre os clientes" (art. 31, parágrafo único, 1).30 

O sentido e o alcance das regras relativas a conflitos de interesse estabelecidas na 

Instrução CVM 505 foram objeto de questionamentos no curso da Audiência Pública 

que antecedeu a edição daquela norma. 

Nesse contexto, um participante propôs, especificamente:31 

"[q]ue a Instrução delegue à entidade administradora o poder de regular de 

forma mais minuciosa os padrões a serem adotados pelos participantes para 

tratar as possíveis situações de conflito de interesses. uma vez que, em seu 

entendimento, as normas de autorregulação possuem maior capacidade de 

recepcionar as conjunturas dos participantes do mercado." 

Em resposta àquele questionamento, a CVM afirmou o seguinte: 32 

"Além disso, vale lembrar que as entidades administradoras poderão elaborar 

regras, no âmbito da autorregulação. a fim de dar maior eficácia às normas 

previstas na Instrução, incluindo aquelas referentes a situações de conflito de 

interesses." 

Em outras palavras: a CVM reconheceu, expressamente, que a autorregulação tem 

papel de grande relevância na atribuição de significados concretos à cláusula geral que 

veda a atuação em conflito de interesses. 

30 De acordo com o Edital de Audiência Pública SDM n9 04/2009, esse dispositivo foi inspirado pela 
"regulamentação em vigor na Comunidade Europeia", com o propósito de estabelecer "uma disciplina 
mais precisa sobre conflitos de interesse" - reconhecendo-se, portanto, a insuficiência da cláusula geral. 
31 Cf. Relatório de Anális e da SDM- Audiência Pública SDM n2 04/2009, p. 62. 
32 Cf. Relatório de Análise da SDM - Audiência Pública SOM n2 04/2009, p. 62. 
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Mais do que isso: a CVM reconheceu que a atuação da autorregulação é relevante para 

que a cláusula geral em questão tenha maior eficácia. 

No mesmo contexto, as participantes ANCORe ANDIMA afirmaram que a nova regra de 

vedação à atuação em conflito de interesses proposta - refletida no art. 31 da Instrução 

CVM 505 - não seria adequada por se aplicar "sem distinção, a todos os intermediários, 

tendo em vista a estrutura (diferentes portes e tipos de organizações) e a abrangência 

da norma (diversidade de operações}."3 3 

Em resposta a essa objeção, a CVM manifestou-se no sentido de que aquele dispositivo 

seria "razoável e pode ser adaptado de acordo com o perãl do intermediário e as 

atividades por ele desenvolvidas" - reconhecendo, portanto, mais uma vez, a 

flexibilidade semântica do dispositivo e a necessidade de lhe conferir concretude 

levando-se em conta as mais variadas circunstâncias, inclusive a natureza do 

participante e as atividades desenvolvidas. 

Finalmente, de acordo com o Relatório de Audiência Pública, a APIMEC pediu 

"esclarecimentos sobre quais situações caracterizariam 'conflitos de interesses' na 

relação entre investidor e intermediário financeiro".34 

A CVM silenciou a esse respeito e deixou a pergunta em aberto - provavelmente para 

que a resposta fosse dada no âmbito da autorregulação, o que, entretanto, não ocorreu. 

3.4 . CONCLUSÃO PRELIMINAR 

Pode-se terminar este capítulo com algumas conclusões preliminares: 

(i) a existência de conflitos entre os interesses de clientes e intermediários 

que os representam é um fato corriqueiro; 

(ii) as normas legais e regulamentares lidam com o tema com variada 

intensidade, a depender dos riscos causados pelo conflito de interesses; 

(iii) o legislador e os reguladores lidam com o tema por meio de cláusulas 

gerais, reservando normas específicas para situações em que seja possível 

estabelecer a priori soluções específicas, seja para tolerar a presença do 

conflito, remediando-o, seja para coibir a sua ocorrência; 

33 Cf. Relatório de Análise da SDM- Audiência Pública SDM nº 04/2009, p. 63. 
:l4 Cf. Relatório de Análise da SDM - Audiência Pública SDM nº 04/2009, p. 64. 
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(iv) a regulação europeia e a autorregulação norte americana têm buscado 

recentemente o maior detalhamento de situações específicas de conflito de 

interesses, e conferido grande importância aos mecanismos de segregação de 

atividades (chinese wall), para efeito de dispensar a incidência de normas de 

prioridade de ordens e impedimento de negociação; e 

(v) a autorregulação tem um espaço importante de atuação na definição e 

disciplina de situações específicas de conflito de interesses, dada a sua maior 

proximidade com os intermediários e sua maior especialização. 
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1. AACUSAÇÃO 

- 111 -
ANÁLISE DA ACUSAÇÃO 

Corno explicado na Introdução, o Processo Administrativo foi instaurado para apurar 

se a utilização do Mecanismo, entre 2 de janeiro de 2015 e 31 de agosto de 2016, teria 

violado, em certas circunstâncias, dispositivos da Instrução CVM 505 e da Instrução 

CVM 8.35 

O argumento central da Acusação é o de que a interposição da Carteira Própria, com o 

consequente "desvio" de urna ordem agressora, poderia causar a preterição de clientes 

da Corretora, a exemplo do que teria acontecido em algumas situações indicadas na 

Acusação. 

Isso ocorreria, especificamente, quando a Carteira Própria concorresse com ordens 

emitidas por clientes da Corretora (a) no mesmo sent ido; (b) ao mesmo preço; (c) que 

estivessem registradas, "no mesmo mílissegundo de registro do negócio direto",36 na 

melhor faixa de preços do livro de ofertas da B3. 

A Acusação indica três supostas situações de preterição. In verbis:37 

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

melhor nível de preço que seriam agredidos pela Ordem Desviada e não foram 

executadas até o final do pregão; 

Situação 2B: Ofertas de Clientes XP registradas no livro da BM&FBOVESPA no 

melhor nível de preço que seriam agredidas pela Ordem Desviada e foram 

executadas a preço pior em relação ao preço de registro do negócio direto 

intencional; 

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

melhor nível de preço que seriam agredidos pela Ordem Desviada e foram 

executadas após o registro do negócio direto intencional." 

35 As operações pertinentes ao caso tinham por objeto contratos futuros de taxa de câmbio de reais por 
dólar comercial (DOL); mini contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial (WDO); 
mini contratos futuros de índice (WIN); certas ações nos mercados à vista e opções. 
36 C f. Acusação, passim. 
37 Cf. Item 43 da Acusação. 
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Com base naquelas premissas, a Acusação imputa à Corretora a violação aos artigos 30, 

parágrafo único, e 31, parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM 505; bem como ao 

item I, cjc II, "d" da Instrução CVM 8. 

2. INEXISTÊNCIA DE REGRAS ESPECÍFICAS 

As regras da 83 que tratam da realização de negócios diretos intencionais3s não 

determinam às corretoras que aguardem a execução de ordens ao mesmo preço 

emitidas por seus clientes e que estejam registradas no livro de ofertas, para que 

somente então realizem um negócio direto ao mesmo preço. 

Pelo contrário: os negócios diretos intencionais não estão sujeitos às disposições gerais 

relativas à prioridade na execução de ordens pelas corretoras, segundo as quais os 

clientes têm prioridade na execução de ordens em relação às ordens emitidas por 

pessoas vinculadas às corretoras, entre as quais se incluem as ordens das respectivas 

carteiras próprias.39 

Nesse sentido, o item 13.2.2 do Regulamento de Operações do Segmento Bovespa 

dispõe que "[a] apregoação por oferta registrada terá prioridade no fechamento em 

relação aos negócios apregoados, sob qualquer outra forma, à exceção da apregoação 

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

oferta com preço idêntico." 

Como explicado pelo Professor Otavio Yazbek em parecer elaborado para o caso 

concreto:40 

38 De acordo com o Regulamento de Operações do Segmento Bovespa: "13.3 DA APREGOAÇÃO DIRETA 
13.3.1 Denomina-se apregoação direta aquela na qual uma mesma Sociedade Corretora se propõe a 
comprar e a vender um mesmo Ativo para comitentes diversos. 13.3.2 Para realizar um negócio direto, o 
Operador registrará o comando de negócio direto ou registrará ofertas de compra e venda para o mesmo 
Ativo. Caso o direto atinja algum dos parâmetros estabelecidos para negócios diretos, a Bolsa anunciará o 
Ativo, o lote e o preço e somente procederá o fechamento do negócio decorrido o prazo fixado no Manual 
de Procedimentos Operacionais. 13.3.3 Havendo interferência de Operador de outra Sociedade Corretora 
que se proponha a comprar por mais ou vender por menos, o proponente do negócio direto poderá formular 
novo preço, o que poderá repetir-se sucessivamente, até o fechamento do negócio. 13.3.4 O Diretor de 
Pregão, a seu exclusivo critério, poderá submeter a leilão comum qualquer negócio direto." 
39 A Instrução CVM 505 dispõe o seguinte em seu art. 20: "§ 2!! Em caso de concorrência de ordens, a 
prioridade para a execução deve ser determinada pelo critério cronológico. § 3!! Em caso de ordens 
concorrentes dadas simultaneamente por clientes que não sejam pessoas vinculadas e por pessoas 
vinculadas ao intermediário, ordens de clientes que não sejam pessoas vinculadas ao intermediário devem 
ter prioridade." Ao passo que o art. 25, §2Q, estabelece que "equiparam-se às operações de pessoas 
vinculadas, para os efeitos desta Instrução, aquelas realizadas para a carteira própria do intermediário". 
40 Cf. Parecer do Prof. Otavio Yazbek apresentado em anexo à Defesa, de 11 de abril de 2016, p. 21. 
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"Como se descreveu, as regras sobre concorrência entre ordens se aplicam a 

ordens da mesma natureza. pendentes de execução no book de ofertas. que 

concorreriam. assim pela líquidez existente. ( .. ) 

Caso se entendesse tal processo de outra maneira, qualquer negócio direto seria 

irregular por não respeitar as regras estabelecidas para a concorrência 

com as demais ofertas existentes no mercado." (grifou-se) 

É provavelmente por esse motivo que não se tem notícia de um precedente da BSM ou 

da CVM em que uma corretora tenha sido punida por violar as regras de prioridade na 

execução de ordens pelo simples fato de ter realizado um negócio direto por conta 

própria.41 

E essa é, também provavelmente, a razão pela qual a Acusação optou por não afirmar 

que a Corretora teria descumprido o dever de priorizar as ordens de seus clientes. 

A Acusação recorreu, no lugar disso, a uma amplíssima cláusula geral para pretender 

sancionar, pela primeira vez, uma conduta não disciplinada previamente de fo rma 

específica. E, a nosso ver com maior equívoco, desconsiderando o fato de que há regras 

específicas pertinentes à realização de negócios diretos intencionais, inclusive com a 

interposição de carteira própria, que não vedam as condutas adotadas pela Corretora. 

Em outras palavras, a Acusação não encontra respaldo nas regras específicas que 

tratam da realização de negócios diretos ou da atuação das corretoras por conta 

própria, pretendendo enunciar, por meio de processo sancionador - e não de norma 

previamente editada ou interpretação previamente comunicada - uma nova regra 

específica com o seguinte teor: 

"É vedado às Corretoras realizar negócios diretos por conta própria, caso elas 

atuem emitindo ordens (a) na mesma ponta; e (b) ao mesmo preço de clientes que 

têm ordens registradas na melhor faixa de preços do livro de ofertas da 83; (c) no 

momento de registro do negócio direto." 

Ocorre que essa regra, seja como norma, seja como interpretação, não existe. 

41 Há, é claro, precedentes envolvendo situações fraudulentas com negócios diretos; mas estas nada têm 
a ver com o caso concreto- algo de que sequer a BSM duvida. 
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3. ILEGALIDADE DE SANÇÃO SEM PRÉVIA COMINAÇÃO OU INTERPRETAÇÃO 

A Acusação não considerou o Mecanismo irregular em si. Ainda que ela tenha oscilado 

em relação às situações que considera regulares - a ponto de ter sido emendada - , ela 

chega a afirmar que a atuação do Facilitation "é legítima e, em determinadas situações, 

importante para os clientes" (cf. item 14). 

Adicionalmente, de acordo com a Consulta, ao ser comunicada quanto aos aspectos 

referentes ao Mecanismo que pareceriam irregulares à BSM, a Corretora, em pronto 

esforço de cooperação com o autorregulador, realizou ajustes no Mecanismo, para que 

ele não mais atuasse de forma "cega" e passasse a considerar as ordens de clientes 

registradas no livro de ofertas da B3. 

Não obstante, aqueles esforços não foram suficientes para evitar a Acusação, baseada, 

em especial, na alegação de suposta priorização de interesses próprios da Corretora 

em detrimento de seus clientes - isto é, na interpretação de uma cláusula geral, sem 

que exista norma específica sobre o tema. 

Ocorre que essa interpretação da cláusula geral aplicada pela Acusação é, ela própria, 

inéd ita. Até examinar o Mecanismo no âmbito do Processo Administrativo, a BSM não 

havia enfrentado o tema dos sistemas de facilitação de ordens de clientes. Esse 

ineditismo da interpretação tem consequências cruciais para a pretensão acusatória. 

É a própria BSM que afirma ter iniciado "avaliação" do Mecanismo, cujos resultados 

finais ainda não foram divulgados ao público, somente após ter se deparado com 

condutas "abusivas" - assim consideradas aquelas praticadas pela Corretora, antes 

mesmo do julgamento pelo órgão competente da BSM:42 

"Como decorrência das condutas abusivas identificadas em um dado processo 

administrativo (que resultou em acusação de prática não equitaviva e de atuação 

do intermediário em conflito de interesses), a BSM DEU INÍCIO A UMA 

AVALIAÇÃO do uso de operações diretas intencionais por outros 

participantes de mercado. de forma a verificar se a conduta abusiva também 

ocorreria em outros intermediários que tivessem operações diretas intencíonais 

com a carteira própria na contraparte de clientes. Foram avaliados cerca de 700 

mil negócios diretos in tencionais envolvendo 13 intermediários diferentes (que 

representam 98,4% do total de operações diretas com potencial de prejuízo a 

42 Cf. Relatório Semestral do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco (SBR) 2017-2018, p. 108, item 
1.3.2. 
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clientes), sendo destacadas 18 mil operações para análises mais aprofundadas. O 

resultado parcial dessa avaliação (não encerrada até o fim do 1!! semestre 

de 2017. mas que já inclui 72% das operações destacadas} indicou a 

inexistência de preterição de clientes, sendo que os resultados para os demais 28% 

devem ser reportados pela SMI no relatório relativo ao segundo semestre de 

2017." (grifou-se) 

Não se está, evidentemente, sustentando a impossibilidade de uma acusação ser 

formulada com base na violação de standards de conduta cuja interpretação é 

sedimentada e induvidosa- valendo citar, como exemplo, o dever de diligência. 

Mas, no caso concreto, a cláusula geral em que a Acusação se baseia é demasiadamente 

abstrata, e poderia ser interpretada de muitas formas, para levar a incontáveis 

resultados desejados pelo intérprete. 

Por exemplo: a corretora que legitimamente atuasse por conta própria no mercado e 

acabasse por afetar o preço de um papel por meio de uma negociação regular, teria 

priorizado seu interesse em detrimento do cliente eventualmente prejudicado por 

aquela movimentação de preço? Teria ocorrido, nessa hipótese, uma violação ao art. 

30, parágrafo único, da Instrução CVM 505? 

A resposta àquela pergunta hipotética parece evidente: ainda que o interesse da 

corretora houvesse prejudicado o interesse de um cliente, não existiria violação ao 

dispositivo mencionado, pela simples razão de que o conflito não se deu no âmbito 

específico da relação entre corretora e cliente, mas sim porque a corretora atuou em 

dois papéis diferentes, que nem sempre poderão ser conciliados - isto é, por conta 

própria, e por conta de terceiro. Tampouco existiria, nessa hipótese, violação ao dever 

de identificar potenciais situações de conflitos. 

Insista-se: não há dúvida de que uma cláusula geral poderia - respeitados os demais 

princípios dos processos sancionadores - servir como fundamento para a eventual 

condenação de um infrator, mas desde que dela se pudessem extrair parâmetros mínimos 

de previsibilidade quanto às condutas permitidas e vedadas e que a interpretação 

adotada pela acusação não seja inédita. 

Como explica Fábio Medina Osório: 43 

43 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. s~ Edição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 241. 
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"Sem dúvida, o tipo sancionador deve conter grau mínimo de certeza e 

previsibilidade acerca da conduta reprovada, o que exige do intérprete uma 

movimentação racional pautada por critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade na definição do conteúdo proibitivo da norma jurídica." 

No caso concreto, seria impossível à XP, a nosso ver, inferir a proibição sustentada pela 

Acusação da cláusula geral, dado que: (a) as normas específicas pertinentes aos 

negócios diretos intencionais lhe autorizavam a agir como agiu; e (b) não há 

precedentes em situações substancialmente semelhantes. E a maior evidência daquela 

impossibilidade é, insista-se, o fato de que o próprio autorregulador manifestou 

dúvidas quanto a diversos aspectos do Mecanismo, a ponto de rever seu 

posicionamento mesmo depois de elaborar a Acusação. 

Anote-se, adicionalmente, que quando a CVM editou a Instrução CVM 505 ela própria 

manifestou a expectativa de que a autorregulação viesse a definir, de forma mais 

concreta, as situações que configurariam conflitos de interesses na relação entre as 

corretoras e seus clientes. Na visão da CVM - insista-se - esse seria o caminho 

adequado para que a norma regulamentar tivesse "maior eficácia". 

Contudo, não foi editada norma tratando do Facilitation, e indicando as hipóteses em 

que sua atuação seria considerada inadmissível, se fosse o caso, ou estabelecendo 

condições para sua implantação. 

Assim, em nossa opinião a XP não dispunha de parâmetros regulatórios objetivos 

minimente seguros para concluir que estaria violando o vago art. 30 da Instrução 

CVM 505 - e, por consequência, o art. 31, parágrafo único, I, da mesma Instrução . 

Nesse cenário, é cla,ra a ilegalidade, a nosso ver, de utilizar-se o processo sancionador 

como meio de manifestar um entendimento inédito de interpretação de cláusula geral, 

sanando a omissão de norma específica sobre o tema. 

Para além de tratar-se de um desvirtuamento das funções dos processos sancionadores 

na esfera do mercado de capitais, o seu uso para divulgar o conteúdo de novas 

interpretações é ilegal, porque viola o princípio da irretroatividade aplicável ao direito 

sancionador no mercado de capitais, inclusive no âmbito da autorregulação. Como 

dispõe a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999: 
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Art 2Q A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 

critérios de: ( .. ) 

Xlll - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de 

nova interpretação. 

Nesse sentido, afirmamos em outra oportunidade:44 

"Assim, se há temas em que o entendimento da CVM já se pacificou e foi 

publicamente divulgado, fazendo com que os agentes de mercado possam evitar 

as condutas consideradas indevidas, ou adotar aquelas consideradas adequadas, 

há muitos outros, especialmente na seara das normas que disciplinam o 

funcionamento de companhias abertas, em que o entendimento da CVM ainda não 

foi manifestado, ou não foi pacificado. 

Nessas situações, o processo sancionador não deve ser o mecanismo utilizado 

pela CVM para dirimir a controvérsia, ou anunciar pela primeira vez seu 

entendimento. A CVM é dotada de outros mecanismos - parecer de orientação, 

ofícios circulares, e outros - que decorrem de seu poder de polícia e se prestam 

perfeitamente àquelas finalidades. 

Veja-se que a CVM pode manifestar entendimentos, iniciar fiscalizações 

preventivas, expedir ordens de alteração de condutas, sem utilizar-se do processo 

sancionador para dar à luz suas opiniões nunca antes enunciadas. Em situações 

como essa, a utilização do processo sancionador quase sempre envolverá o risco 

de a CVM aplicar retroativamente- isto é, a eventos passados- entendimentos de 

momento, não estabilizados, ou visões que se estabilizaram apenas 

posteriormente aos fatos analisados no processo." 

Na verdade, a utilização de processos sancionadores como meio para a divulgação de 

entendimentos regulatórios inéditos tem sido objeto de preocupações não só no Brasil, 

44 TRINDADE, Marcelo Fernandez. Processo Sancionador na CVM: Limites e Possibilidad es. In : 
VENANCIO FILHO, Alberto; et al (Org.). Lei das S.A. em seus 40 anos. Rio de Ja neiro: Forense, 2017, p. 
497. 
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mas também em outros países. Como afirmava Roberta Karmel, ex-Commissioner da 

SEC, já no início dos anos 80:45 

"The combination of prosecutorial, rule-making and adjucatíve functíons in a 

single agency can be defended on grounds of efficíency. lt can be critícized, 

however, for at least the appearance o f unfairness. Much o f administra tive law ís 

an effort to balance the tensions created by the need for efficíency and the need 

for fairness in the regulatory process. (..) 

Yet, due process is rarely expedient; it seems to me highly unfair to permita 

quasi-criminal proceeding like an SEC disciplinary action, pursuant to 

which a person can be deprived ofhis right to pursue his profession. to be a 

test case for the enunciation ofregulatory policy." 

E se um processo sancionador não deve aplicar ao passado "entendimentos de 

momento, não estabilizados, ou visões que se estabilizaram apenas posteriormente aos 

fatos analisados no processo", muito menos espaço há para a manutenção de um 

processo sancionador que altera seu caminho, em decorrência de uma Acusação 

hesitante, para rever o entendimento quanto à regularidade de uma mesma conduta. 

A mudança de rota da Acusação é uma iniciativa louvável, de boa-fé. Mas ela deveria 

ter redundado, a nosso ver, no arquivamento no processo, e não na tentativa de 

preservá-lo mesmo diante de suas vicissitudes. 

Também é louvável, e desejável, que o autorregulador desempenhe a missão que lhe 

foi confiada pela CVM, dando concretude à proibição à atuação em conflito de 

interesses às sociedades corretoras. Mas deve fazê-lo na esfera normativa, e não pelo 

uso indevido de um processo sancionador sem prévia norma específica ou 

interpretação de cláusula geral, como se fez no caso. 

4. INAPLJCABILIDADE DA INSTRUÇÃO CVM 8 AO CASO CONCRETO 

Além de concluir que a atuação do Mecanismo poderia eventualmente causar a 

preterição de clientes, em interpretação inédita, a Acusação imputa à Corretora a 

realização de práticas não equitativas, vedadas pela Instrução CVM 8 (I cjc 11, "d") . 

De acordo com aquela Instrução, prática não equitatíva é: 

1s KARMEL, Roberta S. Regulation by prosecution. New York: Simon and Schuster, 1982, p. 92 e 95, 
respectivamente. 

29 



trindade 
socie dade de advogados 

"aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um 

tratamento para qualquer das partes. em negociações com valores mobiliá rios, 

que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em 

face dos demais participantes da operação." 

4.1. AUSÊNCIA DE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO 

Em primeiro lugar é preciso reconhecer que, apesar de ter buscado apoio em norma 

específica, e tradicional, a Acusação também interpreta a Instrução CVM 8 de forma 

inédita, porque parte da premissa de que o Mecanismo importaria em uma hipótese de 

preterição. 

E, como visto acima, aquela premissa não poderia ser firmada pela primeira vez em um 

processo sancionador, sem que antes se fizesse análise regulatória efetiva quanto à 

forma de atuação do Mecanismo e os seus potenciais benefícios para o mercado, e se 

divulgasse norma, ou ao menos interpretação de norma, que consolidasse esse 

entendimento. 

Mas, em segundo lugar, a nosso ver os clientes supostamente preteridos pelo 

Mecanismo não podem, a nosso ver, ser considerados "participantes da operação" para 

os fins da Instrução CVM 8, faltando, assim, um elemento objetivo do tipo que 

permitisse sua incidência no caso. 

Com efeito, aquela Instrução indica condutas potencialmente nocivas (a) ao mercado 

como um todo; ou (b) a contrapartes do infrator em determinadas operações. 

No caso concreto, não há qualquer prejuízo ao mercado como um todo - algo 

reconhecido, repita-se, pela própria Acusação, ao afirmar que a atuação do Mecanismo 

pode ser, em muitos casos, "legítima e, em determinadas situações, importante para os 

clientes" (cf. item 14). 

Por outro lado, os clientes supostamente preteridos pelo Mecanismo são, por definição, 

os que não realizaram negócios e, consequentemente, não se tornaram "partes da 

operação". 

Os clientes não foram, portanto, colocados "em constante posição de desigualdade em 

relação às suas contrapartes"46 - ao contrár io de outras situações tradicionalmente 

46 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos; OSÓRIO, Fábio Medina; WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 
Capitais - Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 128. Grifou-se. 
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consideradas como práticas não equitat ivas, como o chamado front running, em que os 

intermediários "ao receberem ordens de compra de valores mobiliários de ponderável 

volume, compram antes, 'na frente', para si próprios ou para 'laranjas' e depois vendem 

para os clientes que lhes haviam passado tais ordens";47 ou, ainda, a situação conhecida 

como "quebra" na distribuição de ordens, em que "o intermediário financeiro, após 

receber ordem de compra de determinada ação, executa-a, porém sem especificar o 

comitente; verificando que aumentou a cotação do papel, registra a ordem de compra 

primeiro em seu nome ou de um 'laranja' para depois vender ao cliente, em operação 

direta" .48 

Consequentemente, cogitar-se da incidência da Instrução CVM 8 ao caso concreto 

somente faria algum sentido se a Acusação entendesse que todo e qualquer emitente de 

ordens em aberto registradas na melhor posição do livro de ofertas da B3 estaria em uma 

situação de desequilíbrio em relação à Corretora. 

Mas a Acusação obviamente não seguiu esse caminho, e nem poderia tê-lo feito, 

justamente porque tampouco naquela situação a Corretora estaria atuando em 

detrimento de suas contrapartes, de modo que não se configuraria a realização de 

prática não equitativa, ou de outros ilícitos previstos naquela Instrução CVM 8. 

Portanto, a nosso ver não está presente, no caso concreto, o elemento objetivo do tipo 

de prática não equitativa, isto é, o desequilíbrio de uma parte ou participante da 

operação, causado por sua contraparte. 

4 .2. AUSÊNClA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO 

Como se sabe, para que se configure o ilícito de prática não equitativa, requer-se que o 

suposto infrator tenha agido com dolo. Trata-se, com efeito, de "elemento fundamental 

para a caracterização da infração", 49 o qual consiste na intenção específica de praticar 

a conduta vedada. 

11 EIZIRIK, Nelson et ai. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 2ª Edição. Rio de janeiro: Renovar, 
2008, p. 535. 
48 EIZIRIK, Nelson et ai. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 2ª Edição. Rio de janeiro: Renovar, 
2008, p. 535 -6. 
19 EIZIRIK, Nelson et ai. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 2ª Edição. Rio de janeiro: Renovar, 
2008, p. 535. 
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Ao examinar diversos casos relacionados à ocorrência de infrações previstas na 

Instrução CVM 8, a CVM adotou o entendimento de que o dolo exigido pela norma 

também pode se verificar sob a forma de dolo eventual. 

Para que isso ocorra, basta que o agente tenha "assumido conscientemente" um risco 

previsível de que sua conduta venha a caracterizar uma infração. Nesse sentido: 

"36. Contudo, é preciso verificar se a conduta de desleixo do referido indiciado 
pode ser equiparada ao dolo, para efeito de aplicação da Instrução CVM 08/ 79. 
No dolo eventual, como escreve Magalhães Noronha, "o sujeito ativo prevê o 
resultado e, embora não seja este a razão de sua conduta. aceita-o" (Direito 
Penal, vai. /, Saraiva, São Paulo, 25ª ed., 1987, p. 135). Trata-se. então. de 
verificar se o indiciado aceitou correr o risco do resultado danoso a seus 
clientes. ao abandonar a supervisão da custódia de ações. "SO 

"A defesa tentou afastar a caracterização da manipulação de preços, tipificada 

pela Instrução CVM nº 8/79, pela não existência da intenção de afetar a formação 

de preços do mercado. Ao contrário, tanto em 28 de abril quanto em 27 de junho 

de 2000, entendo que o Santander, ainda que possa não ter tido a direta intenção 

de manipular os preços dos papéis, tinha a clara consciência de que a alteração 

nas cotações traria ganhos como resultado provável de sua ação, não se detendo 

diante do risco causado ao mercado. ( .. ) 

Considero ainda caracterizado o dolo eventual dos agentes, vez que o 

resultado era previsível, tendo o Santander e o Santander Noroeste DTVM 

assumido o risco de produzi-lo, não se importando com sua eventual 

concretização. "SI 

"1.23. Quanto ao dolo, terceiro elemento da infração, resta claro dos autos que 

os acusados tinham plena ciência do que estava ocorrendo. ( .. ). 

1.24. Mas é claro que a ciência não é suficiente para configurar o dolo. 

Aplicando por analogia a regra do art 18, I, do Código Penal, cujo conteúdo 

transcrevo abaixo, vemos que é necessário que o agente tenha cometido a 

5o Cf. PAS 01/1999, cf. voto do Diretor-Relator Marcelo F. Trindade, acompanhado por unanimidade. 
Julgado em 19.12.2001. 
51 PAS SP200 1/0236, c f. voto do Diretor-Relator Eli Lo ria, acompanhado por unanimidade. Julgado em 
19.07.2004. 
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infração intencionalmente. ou tenha assumido o risco de que ela se 

produzisse". sz 

Ao examinar a conduta da Corretora e buscar a presença daquele elemento volitivo, a 

Acusação entendeu que a XP teria agido com dolo eventual. In verbis: 

"188. A descrição do funcionamento do Mecanismo apresentada pela XP, 

demonstra que a Corretora atua com cegueira deliberada para os Clientes XP 

que estão com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA. O resultado da 

atuação dessa forma é que a XP assume o risco de haver Clientes XP no livro de 

ofertas da BM&FBOVESPA, na mesma ponta de atuação da Carteira Própria e ao 

mesmo preço, no milissegundo do registro do negócio direto intencional. O risco 

assumido pela XP se caracteriza como o dolo eventual para fins de 

responsabílídade pelo uso de práticas não equitativas e atuação em conflito 

de interesses. 

189. Em relação à conceituação do dolo eventual, veja-se o posicionamento do 

Superior Tribunal de justiça, no julgamento do HC321354/SC, de 4.8.2016, de 

Relatoria do Ministro Felix Fischer: 

'O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas. isto 

sim. das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito 

como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação 

se mostre no plano do possível, provável.' 

190. Nesse sentido, o dolo eventual da XP é extraído das circunstâncias em que a 

XP atua por meio da Carteira Própria na contraparte das Ordens Desviadas. A 

atuação da XP não leva em consideração as ofertas de seus clientes na mesma 

ponta de atuação da Carteira Própria e ao mesmo preço do negócio direto 

intencional, apesar da probabilidade dessa situação ocorrer. Assim, a atuação da 

XP é caracterizada pelo dolo eventual de aceitar conscientemente o risco 

provável de haver clientes com ofertas registradas no livro da BM&FBOVESPA que 

deixariam de ser atendidas." (grifou-se) 

52 PAS 06/2007, cf. voto do Diretor-Relator Marcos Barbosa Pinto, acompanhado por unanimidade. 
julgado em 28.09.2010. 
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Como se vê, a Acusação afirma que a Corretora teria agido com dolo eventual, por ter 

aceitado conscientemente o risco de preterir seus clientes e de realizar práticas não 

equitativas, ao atuar com cegueira deliberada em relação às ordens constantes do livro 

de ofertas da 83. 

A nosso ver, quando se examinam as circunstâncias do caso concreto de maneira 

efetiva, chega-se à conclusão oposta àquela enunciada pela Acusação. 

E isso porque a Corretora não "assumiu um risco conscientemente". Ela fez justamente 

o contrário disso: ao programar o Mecanismo para atuar cegamente, ela o fez convicta 

de que essa seria a forma mais adequada de mitigar riscos. 

Nesse sentido, no curso das tratativas mantidas com o autorregulador, a Corretora 

explicou que o Mecanismo fora originalmente programado para atuar cegamente 

porque (a)" a atuação cega do mecanismo(. . .) é, em outras jurisdições. requisito essencial 

para que mecanismos dessa natureza sejam considerados lícitos";S3 e (b) mesmo no 

Brasil, haveria situações análogas em que a medida adequada seria a atuação cega.s4 

Aqueles argumentos demonstram a fragilidade da alegação segundo a qual a Corretora 

teria "assumido um risco conscientemente", ao atuar com "cegueira deliberada". 

Explica-se: diante da inexistência de disposições concretas na regulamentação 

brasileira, a Corretora cumpriu seu dever de diligência e, para programar o Mecanismo, 

examinou o tema à luz das normas vigentes em outros países, buscando identificar qual 

seria a solução para evitar conflitos de interesses. 

E qual foi a resposta regulatória encontrada pela Corretora ao fazer aquela análise 

comparativa? Justamente a de que a atuação cega é a solução admitida em outros 

países. 

Nesse sentido, como explicado acima (e na própria Defesa), a FINRA Rufe 5320 

excepcionalmente autoriza o intermediário a negociar antes de seus clientes ("trading 

ahead of customers"), desde que adote mecanismos de atuação cega. 

Trata-se da já referida No-Knowledge Exception, segundo a qual uma corretora poderá 

atuar na mesma ponta e ao mesmo preço do cliente, desde que a decisão de negociar por 

conta própria seja tomada sem conhecimento das ordens em aberto emitidas por clientes. 

53 Cf. Item 148 da Defesa. 
54 Cf. Itens 152 e ss. da Defesa. 
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O mesmo entendimento parece predominar na Alemanha. Como visto, admite-se, 

naquele país, a inobservância da regra de prioridade na execução de ordens caso o 

intermediário adote mecanismos de segregação, como os chamados chinese walls. 

Em outras palavras, também na Alemanha se admite que o intermediário atue por 

conta própria na mesma ponta, ao mesmo preço de seus clientes, desde que tenha 

atuado cegamente. 

Portanto, o que a Acusação considera ser uma "cegueira deliberada" corresponde, nas 

normas de países como Estados Unidos e Alemanha, a uma medida que se reputa 

adequada para evitar conflitos de interesses. 

Ao desempenhar suas funções normativas, o autorregulador pode, naturalmente, 

discordar das soluções regulatórias adotadas em outros países e editar regras com 

conteúdos distintos. Isso seria não só legítimo, como inerente ao processo regulatório, 

em que decisões políticas consideram fatores culturais, econômicos, e assim por diante. 

Quando menos, a disparidade entre a visão do autorregulador brasileiro e aquela dos 

reguladores americanos e alemães seria mais uma prova do se que disse acima: regular 

uma cláusula geral não é tarefa simples, não sendo razoável, portanto, exigir-se do 

destinatário da norma que descubra todas as suas possíveis interpretações. 

Contudo, dado o contexto do caso concreto, em que o autorregulador não se 

manifestara sobre o tema anterior mente, sua eventual divergência regulatória não é 

relevante para a análise do dolo da Corretora. 

É que, como a própria Acusação reconhece, aquela análise deve ser feita com base nas 

circunstâncias objetivas - e não em especulações. E as circunstâncias indicam, a nosso 

ver, apenas uma possível conclusão: o de que a intenção da Corretora, ao se espelhar em 

modelos estrangeiros,Joi a de mitigar riscos, e não a de "assumi-los conscientemente". 

Portanto, a despeito do tom pejorativo, em alguma medida a Acusação está certa ao 

falar em "cegueira deliberada": a atuação cega do Mecanismo não foi casual, mas 

intencional, e assim definida com base na regulamentação de países que, muitas vezes, 

servem como fonte de inspiração para o regulador brasileiro. Ou seja, a Corretora teve 

a intenção de atuar cegamente, mas com a legítima convicção de que, assim, ela mitigaria 

riscos. 
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- IV 
CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que: 

(i) A existência de conflitos entre os interesses de clientes e intermediários que os 

representam é um fato corriqueiro. As normas legais e regulamentares lidam com o 

tema com variada intensidade, a depender dos riscos ao mercado de valores 

mobiliários causados pelas situações específicas de conflito; 

(ii) Nesse sentido, o legislador e os reguladores lidam com o tema por meio de 

cláusulas gerais, reservando normas específicas para situações em que seja possível 

estabelecer a priori soluções específicas, seja para tolerar a presença do conflito, 

remediando-o, seja para coibir a sua ocorrência; 

(iii) A regulação europeia e a autorregulação norte americana têm buscado 

recentemente o maior detalhamento de situações específicas de conflito de interesses, 

e conferido grande importância aos mecanismos de segregação de atividades (chinese 

walT), para efeito de dispensar a incidência de normas de prioridade de ordens e 

impedimento de negociação; 

(iv) A autorregulação tem um espaço importante de atuação na definição e 

disciplina de situações específicas de conflito de interesses, dada a sua maior 

proximidade com os intermediários e sua maior especialização. No Brasil, esse aspecto 

foi expressamente reconhecido pela CVM no âmbito da Audiência Pública que 

antecedeu a edição da Instrução CVM 505 - a ponto de ter afirmado que caberia à 

autorregulação conferir à norma "maior eficácia" ao prever situações específicas; 

(v) A nosso ver, a Corretora não dispunha de parâmetros normativos mínimos para 

inferir que sua conduta poderia ser considerada como violadora de dispositivos da 

Instrução CVM 505. E isso porque (i) as regras específicas aplicáveis à realização de 

negócios diretos ou à atuação de corretoras por conta própria não vedam a forma de 

atuação adotada pela Corretora; (ii) não há norma específica sobre os mecanismos de 

Facilitation e os seus limites; e (iii) não há precedentes em situações substancialmente 

semelhantes; 

(vi) Não cabe à Acusação, com base em uma cláusula geral, enunciar um 

entendimento inédito, visando a sanar a ausência de norma específica sobre o tema. 
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Com efeito, o processo sancionador não é o meio adequado para a veiculação de 

interpretações inéditas. Mais do que isso: sua utilização para essa finalidade representa 

violação ao princípio da irretroatividade consagrado no art. 2º, XIII, da Lei nº 9.784/ 99, 

aplicável aos processos sancionadores no mercado de capitais; 

(vii) Por esses motivos, a nosso ver a Acusação não se sustenta quanto à imputação, 

à Corretora, de violação aos artigos 30, parágrafo único, e 31, parágrafo único, inciso I, 

da Instrução CVM 505; 

(viii) Por outro lado, o acolhimento da imputação de prática não equitativa, com base 

na Instrução CVM 8, dependeria de que uma parte de uma operação estivesse em 

situação de desequilíbrio em relação à sua contra parte na mesma operação; 

(ix) No caso concreto, os clientes da Corretora supostamente preteridos pela 

atuação do Mecanismo não teriam sido colocados em situação de desequilíbrio por sua 

contraparte, de modo que não se caracteriza o referido elemento objetivo; 

(x) Adicionalmente, para que incida a Instrução CVM 8, a prática não equitativa 

deve ter sido dolosa, admitindo-se, para esse fim, o dolo eventual. Entretanto, para que 

se possa falar em dolo eventual, deve-se provar que o agente assumiu um risco 

conscientemente; 

(xi) No caso concreto, as circunstâncias indicam, a nosso ver de forma inequívoca, 

que a Corretora não "assumiu um risco conscientemente" ao programar o Mecanismo 

para atuar cegamente. Pelo contrário: seu objetivo era justamente o de evitar a atuação 

em conflito de interesses, sendo que, para esse fim, ela adotou solução admitida pela 

regulamentação de países que disciplinaram o tema de forma mais específica - o que 

denota não apenas boa-fé, mas também diligência. 

É o meu parecer, s.m.j. 

rnndr;·{pvogados 
Marcelo Fernandez Trindade 

Advogado 
Professor no Departamento de Direito da PU C-RIO 
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Parecer - Client Facilitation 

1. Descrição da Consulta 

Este parecer analisa a legalidade do mecanismo automático de client facilitation da XP 

CCTVM S.A. à luz da legislação e regu lamentação do mercado de valores mobi liários brasileiro. 

Mais especificamente, este parecer examina a procedência das acusações relacionadas a esse 

mecanismo que foram feitas contra a XP pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados- BSM 

no Processo Administrativo Ordinário n• 12/2016. 

Na preparação deste parecer, tive acesso aos seguintes documentos referentes ao 

processo: 

i) Termo de Acusação da BSM, datado 3 de outubro de 2016; 

ii) Defesa da XP e demais acusados no processo, datada de 8 de dezembro de 2016; 

iii) Parecer técnico da Cedro Technologies Ltda., anexo à Defesa da XP; 

iv) Proposta de Termo de Compromisso da XP e demais acusados, datada de S de 

maio de 2017; 

v) Esclarecimentos prestados pela XP e demais acusados, datados de 7 de junho de 

2017; 

vi) Decisão de retificação do Termo de Acusação, datada de 7 de agosto de 2017; 

vii) Termo de Acusação Retificado, datado de 7 de agosto de 2017; 

viii) Aditamento à defesa apresentado pela XP e demais acusados no processo, datada 

de 26 de outubro de 2017; 

ix) Correspondência da BSM informando à XP e demais acusados os condicionantes 

para celebração de Termo de Compromisso, datada de 16 de novembro de 2017; e 

x) Pedido de reconsideração apresentado pela XP e demais acusados, datado de 30 

de novembro de 2017. 

Presumo que esses documentos sejam verdadeiros e completos e que os fatos do caso 

tenham ocorrido conforme descritos nas peças de acusação e defesa, cujo conteúdo procurei 

resumir abaixo. 

2. Resumo dos Fatos 

A XP utiliza um mecanismo automático de client facilitation para certas operações 

realizadas com valores mobiliários. Esse mecanismo analisa as ordens dadas pelos clientes de 
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varejo da XP que acessam diretamente o ambiente de negociação da bolsa por meio de DMA

Direct Market Access. Caso uma dessas ordens se enquadre em determinados parâmetros pré

definidos pelo sistema, a corretora atende a ordem ela mesma, por meio de sua carteira 

própria, concluindo o negócio diretamente com o cliente. 

O algoritmo do mecanismo de facilitation da XP é parametrizado para respeitar os 

limites de preço estabelecidos pelo cliente e garantir que o negócio seja fechado sempre em 

condições iguais ou mais favorecidas para o cliente do que o melhor preço disponível na bolsa 

naquele momento. Desta forma, assegura-se que o cliente não será prejudicado. Além disso, 

após o acerto da operação entre a corretora e o cliente, o negócio direto é levado à bolsa, 

onde pode sofrer interferências, como todo negócio dessa modalidade. 

Inicialmente, para impedir que a carteira própria da XP pudesse se valer de 

informações sobre as ordens dos clientes para obter vantagens para si própria, o mecanismo 

de c/ient faci/itation da corretora atuava de forma cega, isto é, sem identificar quem eram os 

clientes beneficiados ou os demais investidores com ofertas pendentes no livro da bolsa. Isso 

fazia com que, em alguns casos, outros clientes da corretora que tinham ofertas em aberto em 

sentido contrário no livro da bolsa pudessem ser preteridos pela atuação da corretora nas 

operações de facilitation. 

Esse aspecto do mecan ismo foi criticado pela BSM em interações tidas com a XP. 

Segundo a BSM, o mecanismo de facilitation podia ser benéfico para os clientes com os quais 

as operações eram fechadas, mas trazia prejuízos para aqueles clientes que pretendiam 

realizar operações na ponta contrária. Como a operação de facilitation é negociada fora de 

bolsa, ela tinha precedência, na prática, sobre as ofertas em aberto no livro da bolsa. Portanto, 

em algumas situações, clientes da corretora com ofertas em aberto poderiam ser preteridos. 

Em função disso, a XP alterou o funcionamento do mecanismo a partir da segunda 

quinzena de agosto de 2016, passando a verificar o livro de ofertas da bolsa antes de fechar 

qualquer operação de facilitation com os clientes. A partir de então, as operações de 

facilitation só passariam a ser realizadas se não houvessem ofertas em aberto de outros 

comitentes da própria XP em sentido contrário na bolsa que pudessem atender a ordem do 

cliente. Caso essas ofertas em sentido contrário existissem, a ordem do cliente seria 

direcionada normalmente para a bolsa, onde as ofertas dos clientes se encontrariam. 

Não obstante esses aperfeiçoamentos realizados no sistema, a BSM decidiu acusar a 

2 



Marcos Barbosa Pinto 

XP de infração ao inciso I, alínea "d", da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979, bem 

como aos artigos 30, parágrafo único, e 31, parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM no 505, 

de 27 de setembro de 2011. Segundo a BSM, o mecanismo de facilitation da XP preteriu 

ordens de clientes em benefício da carteira própria da corretora, o que constituiria prática 

não-equitativa e atuação em conflito de interesses. Isso teria ocorrido mesmo após a 

alteração na forma de funcionamento do sistema. 

Para embasar sua acusação, a BSM analisou cerca de 4,5 milhões operações de 

facilitation realizadas pela XP entre 2 de janeiro de 2015 e 31 de agosto de 2016.1 Segundo a 

BSM, cerca de 20% dessas operações foram benéficas para os clientes que figuraram como 

contraparte da carteira própria da corretora/ seja porque esses clientes obtiveram um preço 

melhor do que teriam obtido de outra forma, tendo um ganho total de R$6,7 milhões/ seja 

porque suas ordens não seriam executadas na mesma quantidade se o facilitation não 

existisse. Já as demais operações, que representavam cerca de 80% do total, foram 

indiferentes para os clientes, pois poderiam ter sido atendidas pelo mercado ao mesmo preço 

e na mesma quantidade. 

A BSM constatou, por outro lado, que houve preterimento de clientes que pretendiam 

realizar operações na mesma ponta em que atuou a carteira própria da XP em cerca de 20% 

dos casos ana lisados.4 É certo que, em 93% desses casos de preterimento, os clientes 

conseguiram executar suas ordens posteriormente, no mesmo pregão, pelo mesmo preço.5 

Porém, nos casos restantes, que perfaziam cerca de 7% dos casos de preterimento e menos de 

1,5% do total de operações realizadas, os clientes cancelaram as ofertas ou executaram-nas a 

um preço menos favoráve1.6 Nesse último caso, de piora de preço, os clientes tiveram um 

prejuízo agregado de cerca de cerca de R$412 mil reais. 7 

Em contraste, a BSM aponta que as operações de facilitation geraram ganhos 

consideráveis para a XP. Esses ganhos, que se materializaram no momento em que a 

corretora se desfez da posição assumida nofacilitation, ultrapassaram R$17 milhões, dos quais 

1 Termo de Acusação Retificado, item 32. 
2 Termo de Acusação Retificado, item 132. 
3 Termo de Acusação Retificado, item 138. 
4 Termo de Acusação Retificado, item 145. 
5/d. 
G /d. 
7 Termo de Acusação Retificado, item 150. 
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R$4 milhões foram relacionados a operações em que houve preterição de clientes.8 

Em sua defesa, a XP reconhece que, inicialmente, o mecanismo podia resultar em 

preterição de ofertas de clientes pendentes de execução na bolsa, pois o sistema funcionava 

às cegas. A XP ressalta, porém, que desenhou o sistema dessa forma justamente para evitar 

que a carteira própria tivesse acesso a informações de clientes que pudessem lhe trazer outros 

benefícios. A XP alega ter agido assim, portanto, para resguardar os interesses de seus 

próprios clientes contra possíveis práticas não-equitativas, como o front running. 

Além disso, a XP afirma que, desde que o sistema deixou de ser cego, não houve mais 

preterimento de clientes. Para corroborar essa afirmação, ela apresenta parecer da Cedro 

Technologies, que explica a razão pela qual a BSM identifica situações de preterimento mesmo 

depois da modificação do sistema. Segundo a Cedro, essa razão é bastante simples: como a 

transmissão e o processamentos de dados entre a bolsa e a corretora demora algum tempo, 

bolsa e corretora têm acesso a informações distintas num mesmo instante. 

Embora diminuto, da ordem de 160 milissegundos, esse tempo de transmissão e 

processamento faz com que a configuração do livro de ofertas que a XP leva em consideração 

para realizar as operações de facilitation seja diferente da configuração do livro que a própria 

bolsa enxerga.9 Segundo o parecer da Cedro Technologies, quando as operações de facilitation 

são analisadas com base nas informações que estavam disponíveis à XP no exato instante em 

que ocorreram e não com base nas informações que estavam disponíveis à bolsa no mesmo 

momento, chega-se à conclusão de que não houve mais casos de preterimento depois que o 

sistema deixou de operar de forma cega.10 

3. Estrutura deste Parecer 

Mesmo tendo recebido os esclarecimentos apresentados pela XP, a BSM manteve a 

acusação formulada contra a corretora, seja pelo período em que o mecanismo de facilitation 

operava de forma cega, seja pelo período posterior. Em vista disso, para embasar seu 

posicionamento e auxiliá-la na tomada de decisões, a XP consultou-me a respeito do assunto, 

questionando-me sobre a legalidade do mecanismo de facilitation e sobre a procedência das 

acusações da BSM. 

8 Termo de Acusação Retificado, item 151. 
9 Parecer da Cedro Technologies, item 3.10. 
10 Parecer da Cedro Technologies, item 4.l(iii). 
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Para responder a esta consulta, o passo mais importante é entender a função 

econômica do facilitation. Procurarei fazer isso na parte 4 deste parecer. Na sequência, na 

parte 5, discorrerei sobre o regramento jurídico do facilitation, que é obviamente informado 

por sua função econômica. Só então analisarei, nas partes 6 e 7 deste parecer, se a atuação da 

corretora configurou as infrações apontadas pela BSM: conflito de interesses e prática não

equitativa. Ao final, na parte 8, apresentarei minhas conclusões. 

4. Função Econômica 

A prática denominada client facilitatian é um tipo de formação de mercado ou market 

making. Por meio dela, um intermediário se dispõe a adquirir valores mobiliários diretamente 

de seus clientes para revendê-los a outros que desejam comprá-los por um preço superior. Em 

alguns casos, a compra e a revenda ocorrem simultaneamente, sem risco para o intermediário. 

Porém, em muitos outros, o intermediário assume o risco de se desfazer da posição inicial 

adquirida do cliente. Quanto maior for esse risco, maior será o spread entre as operações que 

o intermediário buscará obter.11 

Por que esse mecanismo existe? Por que a atuação do intermediário não se resume a 

aproximar compradores e vendedores, cobrando uma comissão? A resposta é simples: as 

operações de facilitation, como as de market making em geral, geram liquidez para o 

mercado, beneficiando os investidores. É por isso que os clientes estão dispostos a pagar os 

spreads cobrados pelos intermediários para realizá-las. 12 

Esse t ipo de atividade está na origem de alguns dos mercados mais desenvolvidos do 

mundo. A Nasdaq, por exemplo, hoje uma das maiores bolsas dos Estados Unidos, surgiu de 

uma associação de corretores que atuavam primordialmente como formadores de mercado, 

adquirindo e alienando valores mobiliários por meio de suas carteiras próprias.13 Só depois ela 

evoluiu para um sistema de cotações eletrônicas e então se tornou uma bolsa de valores 

propriamente dita. 

Fato talvez menos conhecido é que a própria New York Stock Exchange - NYSE conta 

com facilitadores que atuam dentro do seu pregão: os especialistas. A NYSE não só permite 

que esses intermediários comprem títulos para revenda, mas dá a eles o monopólio para 

11 Para uma excelente da descrição da economia da atividade de facilitação: J. TREYNOR. The Economics 
of the Dealer Function. Financiai Analysts Journal. V oi. 43, N. 6, 1987: pp. 27-34. 
1 ld. 
13 L. LOSS & J. SEUGMAN. Fundamentais of Securities Regulations. Austin: 2004, pp. 753-763. 
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negociar com certos papéis.
14 

Em troca desse monopólio, que confere ganhos consideráveis,15 

os especialistas são incumbidos de manter um fluxo constante de ordens pelos papéis com os 

quais atuam. 

Operações de facilitation trazem diversos benefícios para os investidores, três dos 

quais merecem destaque: 

i) Maior Velocidade: Investidores nem sempre estão dispostos a esperar que 

alguém apareça na ponta contrária para concluir uma operação; o 

intermediário resolve esse problema por meio do faci/itation, atuando como 

contraparte/6 

ii) Certeza de Execução: Ao colocar uma ordem para um lote de valores 

mobiliários, o investidor nem sempre sabe se será capaz de executá-la 

integralmente ao preço desejado; o intermediário resolve este problema por 

meio do facilitation, negociando diretamente com o cliente o lote todo a um 

preço que seja aceitável para ambos;17 

iii) Menor Volatilidade: Investidores impacientes que negociam grandes lotes ou 

que se movem conjuntamente podem causar oscilações abruptas de preço; o 

facilitation pode minimizar esse problema, absorvendo a oferta ou demanda 

excedente.18 

Esses fatores, combinados, geram um dos atributos mais desejados pelos investidores 

num mercado de valores mobiliários: a liquidez. Com efeito, a velocidade, a certeza e a baixa 

volatilidade nas negociações atraem cada vez mais investidores para o mercado, o que por sua 

vez gera ainda mais liquidez, num círculo virtuoso. Essa é, portanto, a principal função do 

facilitation: criar e manter mercados líquidos para diversos tipos de valores mobiliários. É à luz 

14 J. COFFEE JR, J. SELIGMAN & H. A. SALE. Securities Regulation. New York: 2007, pp. 627-632. 
15 Um estudo realizado em 1999 estimou o retorno anual sobre patrimônio líquido dos especialistas da 
NYSE em 30%, um número bastante elevado e que reflete o risco envolvido na atividade. J. COFFEE JR, 
J. SELIGMAN & H. A. SALE. Securities Regulation. New York: 2007, p. 629. 
16 J. TREYNOR. The Economics of the Dealer Function. Financiai Analysts Journal. V oi. 43, N. 6, 1987: p. 
27. 
17 Esse benefício do faciUtation foi levado em consideração pela BSM em sua decisão de 16 de agosto de 
2017, na qual aditou o Termo de Acusação para excluir certas operações do campo de abrangência da 
acusação. Como veremos, se a BSM tivesse levado em conta os demais benefícios do faci/itation, a 
acusação contra a XP não teria sido formulada e o processo de que trata esse parecer não existiria. 
18 A. S. KYLE. Continuous Auctions and lnsider Trading. Econometrica. N. 53, 1985: 1315-35. 
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dessa função que devemos entender a regulamentação aplicável a esse tipo de atividade. 

S. Regramento Jurídico 

Tendo em vista os benefícios do faci/itation, não é surpresa que ele seja permitido e 

fomentado nos mercados em geral. Em alguns casos, como vimos, os facilitadores negociam 

dentro do própria bolsa ou do mercado de balcão organizado para assegurar a liquidez. Em 

outros casos, igualmente comuns, os facilitadores atuam fora do ambiente público de 

negociação, operando diretamente com os clientes. Ambas as formas de facilitação são 

difundidas no Brasil e perm itidas pela regulamentação. 

A atividade de formação de mercado especializada, realizada dentro do ambiente de 

negociação de bolsa ou de mercado de balcão organizado, é disciplinada pela Instrução CVM 

no 384, de 17 de março de 2003. O art. 2° dessa instrução prevê expressamente que a função 

do formador de mercado é "realizar operações destinadas a fomentar a liquidez de valores 

mobiliários". Para tanto, o intermediário deve se cadastrar na bolsa ou mercado de balcão e 

assegurar um fluxo constante de ofertas dentro do pregão. 

Já a facilitação realizada fora dos pregões não é regrada por instrução específica, pois é 

parte essencial da própria atividade de intermediação de valores mobiliários. Tanto é assim 

que a negociação de valores mobiliários por conta própria faz parte das definições de 

"integrante do sistema de distribuição" e "intermediário" que constam do art. 15 da Lei 6.385, 

de 7 de dezembro de 1976, e do art. lo da Instrução CVM n• 505/11, transcritos a seguir: 

Lei 6.385/76 

Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende: ( ... } 

11- as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em 
circulação no mercado, para os revender por conta própria; 

Instrução 505/11 

Art. lo Considera-se, para os efeitos desta Instrução: 

I - intermediário: a instituição habilitada a atuar como integrante do sistema 
de distribuição, por conta própria ou de terceiros, na negociação de valores 
mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários; 
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A regulamentação em vigor também admite expressamente que os intermediários 

negociem com os clientes fora dos pregões, no que se convencionou chamar de "negócios 

diretos". Embora o art. 59 da Instrução CVM no 461, de 23 de outubro de 2007, restrinja as 

hipóteses de negociação, fora de bolsa, de valores mobiliários admitidos a negociação em 

bolsa, a regulamentação específica permite expressamente o negócio direto, desde que ele 

seja levado posteriormente ao pregão. Entende-se que essa passagem do negócio pela bolsa, 

na qual se admite a interferência de terceiros, atende ao objetivo do art. 59 da Instrução CVM 

no 461/07, que é preservar a liquidez do pregão. 

O assunto é tratado expressamente nos itens 13 e 6.2, respectivamente, do 

Regulamentos de Operações do Segmentos Bovespa e BM&F, abaixo transcritos: 

Regulamento de Operações do Segmento Bovespa 

13.1 Denomina-se apregoação direta aquela na qual uma mesma Sociedade 
Corretora se propõe a comprar e vender um mesmo Ativo para comitentes 
diversos. 

13.2 Para realizar um negócio direto, o Operador registrará o comando de 
negócio direto ou registrará ofertas de compra e venda para o mesmo Ativo. 
Caso o direito atinja algum dos parâmetros estabelecidos para negócios 
diretos, a Bolsa anunciará o Ativo, o lote e o preço e somente procederá o 
fechamento do negócio decorrido o prazo fixado no Manual de Procedimentos 
Operacionais. 

13.3 Havendo interferência de Operador de outra Sociedade Corretora que se 
proponha a comprar por mais ou vender por menos, o proponente do negócio 
direto poderá formular novo preço, o que poderá repetir-se sucessivamente, 
até o fechamento do negócio. 

Regulamento de Operações do Segmento BM&F 

1. Para os fins desse Regulamento, considera-se: 

Negócio Direto - Negócio em que um mesmo Intermediário atua 
simultaneamente como representante da ponta compradora e da ponta 
vendedora, representando Comitentes distintos; 

6.2. Negócios Diretos 

1. As Ofertas de Negócio Direto devem ser submetidas ao mercado, por meio 
de Leilão, na forma estabelecida neste Regulamento ou, no caso de mercados 
com liquidez, da adoção de outro mecanismo hábil a verificar a adequação dos 
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preços propostos. 

A regulamentação não para por aí: ela não só admite os negócios diretos como 

os exclui da obrigação de execução em ordem cronológica de ofertas. Como se sabe, 

ofertas em aberto na bolsa a um mesmo preço devem ser executadas na ordem em 

que foram inseridas no livro, conforme preveem, respectivamente, o item 13.2.3 e o 

item 5.4, subitem 2, dos Regulamentos de Operações do Segmentos Bovespa e BM&F. 

Todavia, os negócios diretos não estão sujeitos a essa regra cronológica, como 

se pode perceber nos dispositivos regulamentares abaixo transcritos: 

Regulamento de Operações do Segmento Bovespa 

13.2.2 A apregoação por oferta registrada terá prioridade no fechamento em 
relação aos negócios apregoados sob qualquer outra forma, à exceção da 
apregoação direta intencional e por spread, que têm prioridade em relação à 
apregoação por oferta com preço idêntico. 

Regulamento de Operações do Segmento BM&F 

6.2. Negócios Diretos 

1. As Ofertas de Negócio Direto devem ser submetidas ao mercado, por meio 
de Leilão, na forma estabelecida neste Regulamento ou, no caso de mercados 
com liquidez, da adoção de outro mecanismo hábil a verificar a adequação dos 
preços propostos. 

O item 13.2.2 do Regulamento de Operações do Seguimento Bovespa afasta 

expressamente a aplicação do critério cronológico na execução de ofertas. Já o Regulamento 

de Operações do Segmento BM&F é menos explícito, mas não deixa dúvida : o objetivo do 

leilão ou outro mecanismo de validação é verificar "a adequação dos preços propostos" e não 

garantir que a ordem cronológica seja observada. Tanto é assim que, na prática, os negócios 

diretos no segmento da BM&F só são abertos se houver interferência a um preço melhor em 

qualquer das pontas. 

Percebe-se, então, que a regulamentação brasileira contempla perfeitamente o 

facilitation . Mais do que isso: a regulamentação como um todo foi propositalmente 

desenhada para que essa atividade pudesse ser desenvolvida, tendo em vista os benefícios 

que ela traz ao mercado. Isso fica evidente não só pela definição legal da atividade de 

intermediação, que inclui a negociação por conta própria, mas sobretudo pelas exceções 
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contidas na regulação a outras regras gerais de grande importância para o bom 

funcionamento do mercado. 

Como vimos, a proibição de negociação fora de bolsa visa preservar a liquidez do 

mercado, impedindo que um volume significativo de operações sejam subtraídas do pregão 

por meio de negociações realizadas diretamente pelos próprios intermediários. Já o respeito 

à ordem cronológica visa evitar práticas não-equitativas, como o favorecimento de comitentes 

na execução de ordens. A despeito da importância dessas regras, e do risco evidente que se 

assume ao afastar sua incidência, a regulação não hesitou em excluir os negócios diretos de 

sua aplicação. E o fez, obviamente, por conta dos benefícios que o faci/itation traz para os 

investidores. 

É claro que nem sempre os negócios diretos são realizados entre corretora e cliente, 

como ocorre na atividade de facilitação; muitas vezes, eles são realizados entre dois clientes 

de uma mesma corretora. Contudo, a função cumprida pelos negócios diretos permanece a 

mesma em ambos os casos. Mesmo quando fechados entre dois clientes, os negócios diretos 

aumentam a velocidade de execução de ordens, aumentam a certeza de execução dos 

clientes e podem reduzir a volatilidade do mercado. Ou seja: eles geram liquidez, assim como 

a atividade de facilitação, e por isso são admitidos. 

Em síntese, o arcabouço regulatório brasileiro foi propositalmente desenhado para 

permitir que o facilitation seja realizado, pois essa atividade é extremamente benéfica para o 

mercado. Tanto a definição legal da atividade de intermediação quanto as regras operacionais 

de funcionamento dos mercados foram concebidas de forma a permitir que os intermediários 

adquiram valores mobiliários por conta própria, em negócios diretos com clientes, para 

posterior revenda. O mecanismo desenvolvido pela XP pouco tem de novo; ele é apenas uma 

forma automática de realização dessa atividade. 

6. Conflito de Interesses 

Feitas essas considerações gerais, podemos passar à análise das imputações feitas 

pela BSM à XP, começando pela acusação de conflito de interesses. Como se sabe, na 

atividade de intermediação, corretora e cliente têm, com grande frequência, interesses 

contrapostos. Nesse sentido, a relação entre cliente e corretora é bastante distinta, por 

exemplo, de um relação societária, na qual, na maioria dos casos, existe um alinhamento 

natural de interesses entre os sócios. Na intermediação, ao contrário, sabe-se que os 
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intermediários têm interesses próprios que se contrapõem aos interesses dos clientes e que 

precisam ser atendidos para que o mercado funcione adequadamente. 

Isso fica muito claro quando a atividade de intermediação é exercida por meio da 

compra para revenda de valores mobiliários. O interesse do intermediário, nessa atividade, é 

comprar os valores mobiliários de seus clientes ao menor preço possível para revendê-los, 

muitas vezes a seus próprios clientes, pelo maior preço possível. Apesar desse evidente 

conflito de interesses, a regulamentação não proíbe esse tipo de atividade, nem procura 

impedir que o intermediário lucre com ela, pois a compra para revenda é importantíssima 

para os próprios clientes e para o mercado como um todo. 

Por esse motivo, a disciplina do conflito de interesses na atividade de intermediação 

é bastante flexível. Ao invés de proibir que o intermediário persiga interesses contrapostos 

aos interesses de seus clientes, a regulamentação busca informar os clientes a respeito dos 

conflitos existentes e estabelecer limites e padrões de conduta dentro dos quais o 

intermediário possa perseguir seus próprios interesses. Só assim é possível resguardar os 

interesses do cliente sem impedir que os intermediários desempenhem adequadamente sua 

função.19 

Em vista disso, parece-me equivocada a acusação de conflito de interesses imputada 

pela BSM à XP. É evidente que o mecanismo de facilitation da XP envolve conflitos de 

interesse, assim como qualquer atividade de intermediação exercida por conta própria. É 

igualmente evidente que, nessa atividade, qualquer corretora perseguirá interesses próprios, 

os quais serão muitas vezes contrapostos aos interesses dos clientes. No entanto, isso não 

significa que a atividade de facilitation desenvolvida pela XP privilegie os interesses da 

corretora em detrimento dos clientes. Na verdade, quando todos os seus efeitos dessa 

atividade são levados em consideração, o que se conclui é que ela atende aos interesses de 

todos os clientes, sem distinção. 

A BSM fundamenta sua acusação em dois dispositivos da Instrução CVM n• 505/11. O 

primeiro deles é o parágrafo único do art. 30, abaixo transcrito: 

Art. 30 ( ... ) 

Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios interesses 

19 É sintomático, nesse sentido, que as cortes norte-americanas oscilem ao impor deveres fiduciários aos 
corretores. J. COFFEE JR, J. SELIGMAN & H. A. SALE. Securities Regulation. New York: 2007, pp. 647-649. 
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ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento dos interesses dos clientes. 

Segundo a BSM , a XP teria privilegiado seus próprios interesses ao fechar negócios 

diretos no mecanismo de facilitation sem antes executar as ofertas em aberto de seus demais 

clientes. A meu ver, essa acusação padece de um erro fundamental: ela analisa os efeitos de 

cada operação de facilitation isoladamente, sem atentar para os efeitos agregados da 

atividade. 

É absolutamente natural que, em cada negócio específico, seja muito difícil para uma 

corretora satisfazer plenamente os interesses do cliente, pois ela está no lado oposto de uma 

negociação. Mesmo nesse contexto, porém, o mecanismo de facilitation da XP apresenta 

resultados admiráveis. De todas as operações analisadas, a BSM não apontou sequer um caso 

em que a contraparte da operação negociou com a corretora a um preço inferior ao que 

prevalecia no mercado. 

De todo modo, qualquer atividade de facilitação estará sujeita a eventuais críticas 

quando cada negócio é analisado isoladamente. A própria XP reconhece que, enquanto 

mecanismo funcionava de forma cega, era possível que negócios de f acilitation fossem 

fechados com preterimento de outros clientes. Essa não é, contudo, a forma correta de 

analisar a questão. Se exigirmos que os interesses dos clientes sejam plenamente satisfeitos 

em cada operação, a atividade de facilitation restará inviabilizada, pois ela exige, por sua 

própria natureza, que o intermediário busque maximizar seu lucro nos negócios que realiza. 

Ao permitir a atividade de facilitation, a regulamentação admite implicitamente que o 

conflito de interesses nela presente deve ser avaliado por seus efeitos agregados e não 

isoladamente. Sob essa perspectiva mais ampla, não existe qualquer dúvida de que o 

mecanismo de facilitation empregado pela XP é benéfico para os clientes e não constitui 

violação ao parágrafo único do art. 30 da Instrução CVM no 505/11. E quem fornece os 

elementos fát icos para essa conclusão é a própria BSM. 

Em primeiro lugar, como vimos, a investigação realizada pela BSM confirma que as 

contrapartes diretas da carteira própria da XP nunca foram lesadas. Na verdade, a 

investigação identificou um ganho de R$ 6,7 milhões para os clientes que figuraram como 

contraparte da corretora durante o período analisado. E esse não foi o único ganho por eles 

obtido. Há um outro, imensurável: a melhora na liquidez do mercado provocada pela atuação 

da XP como facilitadora. Embora impossível de quantificar, esse ganho existe e possui extrema 
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relevância. 

Infelizmente, a BSM ignorou esse ganho em sua análise dos efeitos do mecanismo 

sobre os demais clientes da corretora. Possivelmente, esses clientes sabiam que o mecanismo 

de facilitation existia, pois a XP o divulga a todo o mercado;20 provavelmente, esses clientes se 

beneficiaram do mecanismo em outras ocasiões, pois muitos operam repetidas vezes no 

mercado; e, certamente, todos os clientes ganharam com o acréscimo de liquidez promovido 

pelo mecanismo, pois ele beneficia a todos os investidores, sem distinção. 

Esses ganhos precisam ser colocados no outro lado da balança quando avaliamos o 

alegado prejuízo de R$412 mil sofrido pelos clientes da XP. Prejuízo, aliás, bastante 

questionável, ainda que concordemos com o cr itério utilizado pela BSM para aferir se houve 

ou não preterimento. Afinal, esses clientes não deixaram de ter suas ordens atendidas: elas 

foram devidamente registradas como ofertas no livro da bolsa.21 

Assim, a XP cumpriu fielmente com seu dever de melhor execução de ordens. 

Segundo o art. 19 da Instrução CVM no 505/11, as corretoras têm a obrigação de executar as 

ordens recebidas dos clientes nas condições por eles indicadas. Isso não significa que o 

intermediário tenha o dever de fechar todos os negócios ordenados pelos clientes. Sua 

obrigação é de meio, não de resultado. Ele se desincumbe dessa obrigação apregoando uma 

oferta no livro da bolsa, algo que a XP sempre fez de forma adequada. 

A própria BSM reconhece implicitamente que a XP executou de forma correta as 

ordens dos clientes supostamente preteridos, pois deixou de acusar a corretora de violação 

aos §2. e 3° do artigo 20 da Instrução CVM no 505/11, abaixo transcritos : 

Art. 20 ( .. . ) 

§2° Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para a execução deve ser 
determinada pelo critério cronológico. 

§3° Em caso de ordens concorrentes dadas simultaneamente por clientes que 

20 Sobre as medidas de divulgação do mecanismo adotadas pela XP, v. item 4{v) da Proposta de Termo 
de Compromisso da XP e demais acusados, datada de 5 de maio de 2017. 
21 Ainda mais questionável é a conclusão da BSM de que os clientes da corretora teriam sido 
prejudicados mesmo quando conseguiram fechar o negócio ao mesmo preço posteriormente no mesmo 
pregão, já que esse preterimento não tem necessariamente impacto financeiro, pois a liquidação de 
todas as operações ocorridas num mesmo pregão ocorre na mesma data independentemente do 
horário em que foram concluídas. 
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não sejam pessoas vinculadas e por pessoas vinculadas ao intermediário, 
ordens de clientes que não sejam pessoas vinculadas ao intermediário devem 
ter prioridade. 

À primeira vista, esses dispositivos parecem indicar que a XP não poderia mesmo 

realizar negócios diretos para sua carteira própria enquanto havia ofertas em aberto pelo 

mesmo preço de seus demais clientes. Todavia, essa interpretação não resiste a uma leitura 

mais cuidadosa do texto regulamentar. Para compreendê-lo corretamente, é preciso fazer 

uma distinção básica, mas importantíssima: a distinção entre "ordens" e "ofertas". 

No mercado de valores mobiliários, esses conceitos têm os seguintes significados 

técnicos: 

i) "ordem", segundo o art. 1°, inciso V, da Instrução CVM no 505/11, é o "ato 

pelo qual o cliente determina que um intermediário negocie" um valor 

mobiliário; 

ii) já a "oferta", segundo o item 4.2 e o item 1, subitem 19, dos Regulamentos 

de Operações do Segmentos Bovespa e BM&F, é a proposta de negociação 

feita no pregão pela corretora, em atendimento à ordem recebida. 

Os §2° e 3o do artigo 20 da Instrução CVM no 505/11 não t ratam de concorrência de 

ofertas; eles tratam, especificamente, de concorrência de ordens. Eles procuram disciplinar 

uma situação que era bastante comum quando os pregões ocorriam em viva-voz e os 

comitentes não tinha acesso direto ao mercado. Naquele tempo, o intermediário podia não 

ser capaz de apregoar ofertas em volume equivalente a todas as ordens recebidas, caso em 

que, ao final do pregão, os negócios realizados deveriam ser alocados aos clientes em ordem 

cronológica. 

A XP cumpriu fielmente esse dispositivo, pois transmitiu todas as ordens recebidas à 

bolsa, inclusive as ordens dos clien tes alegadamente preteridos; todas essas ordens se 

transformaram em ofertas no pregão. Tanto é assim que a BSM não acusou a corretora de 

violação aos §2o e 3o do artigo 20 da Instrução CVM no 505/11. 

Na verdade, essa análise revela um aspecto muito interessante do caso e que passou 

despercebido à BSM. Como a XP cumpriu fielmente todas as ordens dos clientes, se algum 

preterimento existiu, ele ocorreu no pregão da bolsa e não no âmbito de atuação da 
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corretora. Pois a XP transmitiu tanto os negócios diretos de facilitation quanto as ordens dos 

demais clientes à bolsa; foi a própria bolsa que, seguindo suas regras operacionais, deu 

prioridade ao negócio direto em relação às ofertas em aberto. 

Portanto, a XP jamais privilegiou seus próprios interesses em detrimento do interesse 

dos clientes. Quando todos os efeitos do mecanismo de faci/itation são levados em conta, 

verificamos que ele é benéfico para todos os clientes da corretora, sejam eles contrapartes da 

carteira própria ou não. Como vimos, nem mesmo os clientes que tiveram suas ofertas 

preteridas foram prejudicados, pois se beneficiaram indiretamente do acréscimo de liquidez. 

A comprovação final disso pode ser obtida respondendo honestamente à seguinte 

pergunta: Se tivessem operado com outra corretora que não a XP, os clientes alegadamente 

preteridos teriam obtido melhor resultado? Teriam concluído negócios em melhores 

condições? A resposta é negativa, pois a bolsa continuaria dando prioridade aos negócios 

diretos de faci/itation no pregão. Logo, não se pode falar em infração ao parágrafo único art. 

30 da Instrução CVM n• 505/11.22 

Tampouco houve violação ao inciso I do parágrafo único do art. 31, que também foi 

invocado pela BSM na acusação. Transcrevo abaixo o inteiro teor do artigo e não só o inciso 

citado pela BSM, pois ele ilustra perfeitamente a estratégia regulatória utilizada no Brasil para 

lidar com os conflitos de interesse entre intermediários e clientes: 

Art. 31 O intermediário deve estabelecer regras, procediment os 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 clientes; 

22 Em sua acusação, a BSM t entou comparar, ainda que implicitamente, os benefícios e perdas sofridos 
pelos clientes, da ordem de R$6,7 milhões e 412 mil, respectivamente, com os ganhos obtidos pela XP, 
da ordem R$17 milhões, dos quais R$4,1 milhões estariam relacionados às operações em que houve 
preterição. Essa comparação não me parece nada significativa, por duas razões. Em primeiro lugar, 
porque o facilitation não é uma atividade de arbitragem, em que o intermediário ganha sem assumir 
riscos. Pelo contrario, ao adquirir os valores mobiliários para revenda a XP corre o risco de não 
conseguir revendê-los por um preço maior. Logo, ela precisa ser adequadamente compensada por esse 
risco. Em segundo lugar, ainda que a XP possa ter lucrado R$4,1 milhões em operações nas quais houve 
preterição, o ganho em si não adveio da preterição, pois ele dependia essencialmente do preço de 
revenda obtido pela XP e não do preço de compra, que já era dado pelo mercado naquele momento. 
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11 - permitir que, diante de uma situação de conflito de interesses, o 
intermediário possa realizar a operação, em nome do cliente, com 
independência; e 

111 -estabelecer mecanismos para informar ao cliente que o intermediário está 
agindo em conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes de efetuar a 
operação. 

Este artigo demonstra que o regulador brasileiro estava ciente de que os conflitos de 

interesse são inerentes à atividade de intermediação e de que não é possível simplesmente 

proibir a atuação em conflito sem inviabilizar certas práticas benéficas para o mercado. Nesse 

sentido, o art. 31 determina que o intermediário estabeleça regras, procedimentos e 

controles que sejam aptos a "prevenir" que os clientes sejam prejudicados; ele não exige que 

os conflitos sejam completamente eliminados. De forma ainda mais clara, o inciso 111 permite 

expressamente que o intermediário atue em conflito de interesses, desde que informe o 

cliente a respeito. 

A BSM entende que a XP falhou em sua obrigação de implantar as regras, 

procedimentos e controles referentes a conflitos de interesse, mas essa imputação me parece 

ainda mais equivocada do que a primeira analisada acima, já que a XP instituiu não só um mas 

dois conjuntos completos de regras, procedimentos e controles destinados prevenir que os 

interesses dos clientes fossem prejudicados. 

Durante o período inicial de funcionamento do mecanismo, a XP parametrizou o 

sistema para que operasse sem ter acesso ao fluxo de ofertas dos clientes. Fez isso 

justamente para evitar que os clientes pudessem ser prejudicados pela atuação da carteira 

própria, que poderia utilizar seu conhecimento do fluxo de ordens para obter vantagens no 

mercado, mediante a prática de front running, por exemplo. A XP entendeu que essa era a 

alternativa que melhor atendia os interesses de todos os clientes envolvidos, pois permitia 

que um serviço fosse prestado aos clientes sem expô-los ao risco de práticas abusivas. 

Ao analisar o mecanismo, a BSM teve um opinião diversa. Para ela, a melhor forma de 

prevenir prejuízos era parametrizar o sistema para que as ofertas em aberto dos clientes 

tivessem prioridade sobre a carteira própria, o que exigia que a carteira própria tivesse acesso 

ao fluxo de ofertas dos clientes. Obviamente, essa é uma questão complexa, que merece um 

debate bastante aprofundado. Como bem apontou a XP em sua defesa, outros órgãos 

reguladores, como a Financiallndustry Regulatory Authority- FINRA dos Estados Unidos, tem 
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opinião diversa e admitem ambos os procedimentos.23 

Seja qual for a melhor alternativa regulatório para lidar com esse problema, 

simplesmente não há como argumentar que a adoção procedimento cego seja uma infração à 

regulamentação em vigor, pois ele é certamente um modo válido de prevenir que o 

intermediário prejudique seus clientes numa situação de evidente conflito de interesses. Na 

ausência de uma determinação regulamentar específica, não vejo como a BSM possa impedir 

que a corretora o utilize. 

De qualquer forma, após interações com a BSM, a XP atendeu a solicitação do órgão 

autorregulador e alterou o modo de funcionamento do sistema. No novo procedimento, o 

algoritmo passou a verificar as ofertas em aberto dos clientes da corretora antes de realizar as 

operações de facilitation. Porém, por razões operacionais insuperáveis, como demonstrou o 

parecer da Cedro Technologies, a corretora não consegue checar o livro de ofertas no exato 

instante em que a operação de facilitation ocorre, pois a transmissão e o processamento de 

informações entre a bolsa e a XP demora alguns milissegundos. 

Portanto, a XP cumpriu adequadamente com as obrigações previstas no art. 31 da 

Instrução CVM n• 505/11. Esse artigo estabelece uma obrigação de meio, não de resultado. 

Ele requer a instituição de regras, procedimentos e controles para lidar com conflitos de 

interesse, mas não requer que esses procedimentos sejam perfeitos. Na verdade, a XP foi 

além do exigido pela regulamentação, que estaria plenamente atendida com o sistema cego, e 

implementou o melhor sistema possível para evitar o preterimento, um sistema que só não é 

perfeitamente sincronizado com o sistema da bolsa por uma questão de milissegundos.24 

Conforme ressaltei acima, a atividade de facilitação cumpre uma função essencial no 

mercado: ela cria e preserva liquidez. Ao exigir que a XP adote procedimentos inexequíveis 

para evitar o preterimento de ordens, a BSM está inviabilizando essa atividade. Essa postura é 

incompatível com a regulamentação, que permite expressamente o facilitation, e prejudicial 

aos investidores, que contam com a liquidez gerada diretamente pelos facilitadores para 

executar suas ordens com mais rapidez, mais certeza e menos volatilidade. 

23 FINRA Rule 5320. 
24 Note-se que as operações do mecanismo investigadas pela BSM ocorreram entre 2 de janeiro de 2015 
e 31 de agosto de 2016. Logo, a grande maioria das operações analisadas ocorreu antes da mudança na 
forma de atuação do mecanismo, que, segundo a XP, só foi implementada a partir da segunda quinzena 
de agosto de 2016. 
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7. Prática Não-Equitativa 

Além de conflito de interesses, a BSM acusou a XP prática de não-equitativa, em 

infração ao inciso I, alínea "d", da Instrução CVM n• 8/79. Antes de analisar essa imputação 

com o cuidado devido, gostaria de fazer algumas breves considerações sobre a história e a 

natureza dessa instrução, uma das primeiras e mais relevantes normas do arcabouço 

regulatório do mercado de valores mobiliários brasileiro. 

Antes da promulgação da Lei n• 6.385/76, quando a regulamentação do mercado 

ainda era bastante incipiente, os assuntos hoje tratados na Instrução CVM n• 8/79 eram 

disciplinados em basicamente dois incisos do art. 93 da Resolução BACEN n• 39, de 20 de 

outubro de 1966. Esses incisos se limitavam a proibir fraude, criação de condições artificiais e 

práticas não-equitativas no mercado de valores mobiliários, sem sequer conceituar essas 

infrações, o que gerava bastante incerteza na aplicação da norma. 

Com a promulgação da Lei n· 6.385/76, foi outorgada à CVM competência para 

regulamentar o funcionamento do mercado de modo mais previsível. Nesse sentido, o art. 18, 

11, da lei outorgou competência à CVM para definir as hipóteses em que teriam ocorrido a 

criação de condições artificiais, manipulação, fraude ou práticas não-equitativas. Esperava-se, 

com isso, que a CVM detalhasse os contornos dessas infrações, oferecendo parâmetros mais 

precisos para a atuação dos agentes de mercado. 

Na prática, porém, a regulamentação evoluiu de forma diversa. Logo após a edição da 

nova lei, a CVM editou a Instrução CVM n· 8/79 com conceitos bastante genéricos, esperando 

poder, no futuro, diante da experiência prática, detalhar essas definições. Mas isso nunca foi 

feito, pois a autarquia acabou disciplinando a atuação dos agentes de mercado por meio de 

várias outras instruções específicas. Isso fez com que a Instrução n• 8/79 se tornasse uma 

regra geral, aplicável apenas nos casos em que a conduta em questão não houvesse sido 

exaustivamente regulada por outras normas da CVM. 

Como vimos, o facilitation praticado pela XP nada mais é do que uma forma 

automática de compra para revenda de valores mobiliários, prática regulada em detalhe pelas 

diversas instruções da CVM e pela própria regulamentação operacional do mercado. 

Conforme explicitado acima, essas instruções permitem que a XP negocie diretamente com 

seus clientes; exigem que esses negócios sejam levados ao pregão; e conferem prioridade a 

eles em relação a ofertas de terceiros. Diante de permissões tão específicas, faz pouco ou 
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nenhum sentido algum aplicar a Instrução CVM n• 8/79 à conduta da XP. 

Além disso, devido à sua natureza genérica, as infrações previstas na Instrução CVM n• 

8/79 só se configuram quando o agente atuou com dolo, ou seja, quando quis obter o 

resultado vedado pela norma.25 Porém, a BSM não apontou qualquer evidência de que a XP 

tenha tido a intenção de prejudicar os seus clientes; ao contrário, toda a evidência disponível 

indica que a XP foi extremamente diligente para evitar qualquer prejuízo. 

Num primeiro momento, como vimos, a XP entendeu que os interesses de seus 

clientes seriam mais bem protegidos se o mecanismo atuasse de forma cega, o que evitaria, 

por exemplo, a ocorrência de front running, exemplo clássico de prática não-equitativa. Num 

segundo momento, instada pela BSM, a XP passou a verificar o livro de ofertas da bolsa para 

evitar os alegados preterimentos. Nesse período, a XP só não conseguiu evitar todos os casos 

de preterimento por uma questão de milissegundos, devido ao tempo de transmissão e 

processamento de informações entre ela e a bolsa. 

Obviamente, não se pode falar em dolo quanto o agente faz todo o possível para 

evitar o resultado que se julga ilícito. Ciente dessa deficiência em sua acusação, a BSM 

procurou respaldo no conceito de dolo eventual. Segundo a BSM, embora não se possa dizer 

que a XP tenha tido a intenção de prejudicar seus clientes, ela teria assumido o risco desse 

resultado, o que seria suficiente para caracterizar prática não-equitativa, em infração dolosa à 

Instrução CVM n• 8/79. 

Essa imputação se baseia, contudo, num equivocado entendimento do conceito de 

dolo eventual. Embora o art. 18, I, do Código Penal conceitue a conduta como dolosa quando 

o agente "assume o risco de produzir" um determinado resultado, "assumir o risco" tem nesse 

dispositivo legal um significado técnico muito distinto da linguagem comum. No direito penal, 

para que se possa falar propriamente em "assunção de risco", não basta que o agente tenha 

consciência de correr um risco; ele precisa consentir previamente no resultado; ele precisa 

estar de acordo com o resultado caso ele aconteça.26 

25 A jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido E.g. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 
Processo Administrativo Sancionador 16/2002. J. 10/10/2006; CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL. Acórdão 7950/07. J. 28/5/2007. 
26 "Assumir o risco é alguma coisa mais que ter consciência de correr o risco: é consentir previamente no 
resultado, caso venha este, realmente, a ocorrer". N. HUNGRIA. Comentários ao Código Penal. Rio de 
Janeiro: 1958, v. I, tomo 11, p. 122. 
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De outra forma, o dolo eventual teria uma abrangência absurda, abarcando hipóteses 

em que não se pode nem mesmo cogitar de culpa, muito menos de dolo. Isso pode ser 

percebido mediante um exemplo simples. Digamos que um cirurgião saiba que, se realizar 

uma cirurgia, a probabilidade de o paciente morrer é 20%. Ele decide "assumir o risco", como 

dizemos corriqueiramente, pois entende que essa é a melhor alternativa para o paciente. Ele 

realiza a cirurgia, mas o paciente morre, apesar de seus melhores esforços. Será que ele 

praticou homicídio doloso? É claro que não, pois o cirurgião jamais consentiu com a morte do 

paciente; pelo contrário, ele fez o possível para evitar esse resultado. 

Um outro exemplo, mais cotidiano, ajuda a entender a questão. Todos sabemos que 

acidentes de carro podem matar; todos sabemos que acidentes de carro acontecem com 

frequência; portanto, na acepção não-técnica do termo, todos assumimos o risco de matar 

alguém no t rânsito ao dirigir. Evidentemente, isso não significa que toda morte no trânsito 

seja um homicídio doloso; na verdade, a esmagadora maioria não constitui sequer homicídio 

culposo; segundo parte da jurisprudência, nem mesmo quem dirige embriagado pratica 

homicídio doloso.27 

Em vista disso, é absurdo cogitar de dolo eventual na conduta da XP, pois ela jamais 

consentiu em causar prejuíz.o a seus clientes; ao contrário, ela sempre tentou impedir esses 

prejuízos. Na primeira etapa de funcionamento do mecanismo, ela parametrizou seu sistema 

de forma cega justamente para evitar que seus clientes fossem prejudicados. Nesse 

momento, é possível que a XP tivesse consciência de que algumas ofertas de seus clientes 

poderiam ser preteridas, embora nem mesmo isso esteja evidenciado no processo. Seja como 

for, a XP entendeu, plausivelmente, que essa era a melhor forma de evitar preju ízos para 

todos os seus clientes, prevenindo-se contra práticas não-equitativas. Logo, ela não consentiu 

com eventuais prejuízos, ainda que estivesse ciente de sua possibilidade. 

Num segundo momento, instada pela BSM, a XP alterou o funcionamento do sistema. 

Com isso, ela acreditava que o problema do preterimento seria resolvido. A única razão pela 

qual os casos de preterimento podem continuar existindo é técnica e insuperável: a 

transmissão e processamento de informações entre bolsa e CVM demora alguns 

milissegundos. Portanto, não houve sequer culpa da XP, que agiu sempre de forma diligente, 

muito menos dolo eventual, que exige assentimento do agente com o resultado danoso. 

27 
E.g. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. R. ESP. n• 705416. 6" Turma. DJe 20/8/2007. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC n• 58826/RS. 6•Turma. DJe 8/9/2009. 
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Em vista disso, ainda que a conduta da XP se enquadrasse no conceito de prática não

equitativa da Instrução CVM n· 8/79, não teria havido infração a essa norma. De qualquer 

forma, essa questão é apenas secundária na resolução deste caso, pois a conduta da XP nem 

mesmo se enquadra na definição de prática não-equitativa da Instrução CVM n· 8/79. 

Segundo o inciso 11, alfnea "d" dessa Instrução, entende-se por: 

d) prática não-eguitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de 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; 

Lendo este dispositivo com atenção, percebemos, em primeiro lugar, que o conceito 

de prática não-equitativa exige que o infrator esteja em situação de vantagem em relação às 

outras "partes" ou "participantes da operação". Isso torna a acusação da BSM bastante frágil, 

pois os clientes alegada mente prejudicados pelo facifitation não eram, estritamente, "partes" 

nem "participantes da operação". Na verdade, eles eram terceiros em relação ao negócio; 

terceiros cujas ordens foram devidamente transmitidas à bolsa de valores e que não teriam 

executado melhores negócios se tivessem operado por qualquer outra corretora. 

Além disso, o conceito acima transcrito deixa claro que nem toda situação de 

desequilíbrio numa negociação de valores mobiliários caracteriza prática não-equitativa. 

Afinal, é natural que os investidores estejam em posições desequilibradas nas negociações: 

eles têm informações desiguais, recursos desiguais e posições de barganha desiguais. Por 

esse motivo, a Instrução CVM n· 8/79 só veda as práticas que coloquem uma das partes em 

posição de vantagem "indevida", ou seja, numa situação de vantagem que não seja admitida 

pela regulamentação do mercado. 

Pois bem, embora se possa dizer que os negócios diretos fechados pela XP com seus 

clientes a coloquem numa posição de vantagem, essa posição de vantagem não é de modo 

algum indevida. Muito pelo contrário. Como vimos, ela decorre das próprias regras 

operacionais da bolsa, que conferem prioridade aos negócios diretos em relação às demais 

ofertas pendentes no livro. Portanto, a posição de vantagem de que goza o mecanismo de 

facifitation da XP é perfeitamente devida, pois foi licitamente concedida pela própria 

regulamentação. 

Em conclusão, o mecanismo de facifitation da XP não constitui prática não-equitativa, 
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por três razões bastante claras. Primeiro, porque os clientes supostamente preferidos são 

terceiros em relação às operações de facilitation; em relação a eles, a XP cumpriu seu dever 

executando fielmente suas ordens. Segundo, porque eventual vantagem que a XP tenha tido 

em relação a esses clientes advém do próprio regulamento da bolsa, não sendo indevida. E, 

terceiro, porque ainda que a conduta da XP se enquadrasse no conceito de prática não

equitativa, não haveria dolo, nem mesmo eventual. 

8. Conclusões 

De todo o exposto, pode-se concluir que: 

i) a atividade de facilitation desempenha uma importante função no mercado, 

contribuindo para a criação e manutenção da liquidez; 

ii) tendo em vista seus benefícios, essa atividade é permitida pela regulamentação 

do mercado de valores mobiliários brasileiro, seja no pregão da bolsa, seja fora 

dele; 

iii) o mecanismo de facilitation da XP nada mais é de que uma forma eletrônica e 

automática de desenvolver essa atividade; 

iv) embora a atividade de facilitation envolva conflitos de interesse, a XP instituiu 

regras, procedimentos e controles que previnem danos a seus clientes; 

v) quando todos os efeitos do mecanismo de facilitation da XP são levados em 

consideração, percebe-se que ele é benéfico para todos os clientes; 

vi) mesmo os clientes que tiveram suas ordens preteridas se beneficiaram da liquidez 

gerada pelo mecanismo e não teriam obtido resultado melhor se tivessem 

negociado por meio de outra corretora; 

vii) por essas razões, o mecanismo não infringe os artigos 30, parágrafo único, e 31, 

parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM no 505/11; 

viíí) só existe prática não-equitativa quando uma das partes em operação de valores 

mobiliários está em situação de vantagem indevida; 
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ix) a prioridade no fechamento de ordens dada aos negócios diretos de faci/itation da 

XP advém das próprias regras da bolsa, não constituindo vantagem indevida; 

x) os clientes que foram alegadamente preteridos pela XP não eram partes da 

operação e tiveram suas ordens devidamente transmitidas à bolsa; 

xi) as infrações previstas na Instrução CVM n• 8/79 só incidem se o agente agiu com 

dolo; 

xii) as evidências disponíveis no processo indicam que a XP jamais agiu com dolo, nem 

mesmo dolo eventual, cujo conceito exige que o agente consinta com o resultado 

ilícito; 

xiii) em vista disso, não houve infração ao inciso I, alínea "d", da Instrução CVM n· 

8/79. 

Rio de Janeiro, 3 de março de 2018. 
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