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T ERMO DE ACUSAÇÃO 

P ROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 7/2017 

Benny Rubinzstejn 

I. INTRODUÇÃO 

1. O Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados ("BSM"), no 
exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários ("CVM") nO 461, de 23 de outubro de 2007 
("ICVM nO 461/2007"), determina a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar, de rito ordinário, em' face de BENNY RUBINSZTEJN,  

 ("Benny"), à 

época operador vinculado à XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP" ou "Corretora"), 
em razão dos elementos de autoria e materialidade de infrações apurados pela 
BSM a seguir tratados. 

11. IRREGULARIDADES V ERIFICADAS 

2. Conforme apontado no Parecer nO 94/201 6 da Superintendência de 
Acompanhamento de Mercado da BSM ("Parecer SAM"), que integra este Termo 
de Acusação ("Doc. 1 "), Benny executou operações em nome de 

e " e, em conjunto com 
"Clientes") com o objetivo de reduzir artificialmente a taxa do Forward 

Rate Agreement de Cupom Cambial com vencimento em agosto de 2016 
("FRC01 6") no pregão de 1°.4.201 6 ("Pregão"). 

3. Benny reduziu artificialmente a taxa do FRC01 6 para viabilizar a execução 
de negócio direto intencional entre  e à taxa previamente acertada 
entre os Clientes. 
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4. Com a execução das operações que reduziram intencionalmente a taxa do 
contrato FRCQ16, 8enny criou cond ições artificiais de demanda no Pregão, 
infringindo o inciso I da Instrução CVM nO 8, de 8 de outubro de 1979 ("ICVM 
nO 8/1979"), considerando o conceito constante do respectivo inciso 11, alínea 'a', da 
ICVM nO 8/1979. 

111. FATOS 

a. A redução artificial de taxas praticada no Pregão 

5. À época do Pregão, as regras da 83 para negociação de Forward Rate 
Agreement de Cupom Cambial estabeleciam que variações maiores, menores ou 
iguais a 20 bps 1 frente ao último negócio realizado causariam o acionamento 
automático do procedimento de leilão. 

6. O procedimento de leilão é regulado pela Instrução CVM nO 168, de 23 de 
dezembro de 1991, pelos manuais de operação dos mercados admin istrados pela 
83 e diz respeito a um procedimento específico, acionado em caso de operações 
envolvendo valores mobiliários em quantidade ou preço superior à média estipulada 
nos manuais da 83, que tem como objetivo contribuir para a melhor formação de 
preço dos valores mobiliários admitidos à negociação nos mercados de bolsa ou 
balcão. 

7. No pregão do dia 1°.4.2016, 8enny e  operadores da 
XP, receberam ordens de compra emitidas pelo e de venda emitidas 
pelo , de 200 contratos FRCQ16 à taxa de 3%. 
autorizado a emitir ordens para o  ligou para sol icitando que  
encontrasse comprador para 200 contratos de FRCQ16 com vencimento em 
agosto, conforme diálogo abaixo: 

1 Ponto-base ou basis point (bps): Convenção utilizada sobretudo no mercado de renda fixa. É uma 
escala na qual 100 pontos-base representa um por cento. Dadas as pequenas variações que 
normalmente ocorrem no rendimento dos títulos de renda fixa, essas variações são expressas em 
termos de pontos-base em vez de pontos percentuais. Uma queda de rendimento de 12,55% para 
12,52% pode ser mais facilmente visualizada como uma queda de 3 pontos-base do que como uma 
redução de 0,03 ponto percentual (definição disponível em www.bcb.gov.br). 
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Diálogo 1 - Ligação telefônica entre e no Pregão às 
09h34min27seg ("Diálogo 1") 

Intermediário Mensagem 

 
Operador  

 

Quanto é que paga 200 contratos do FRA agosto de 2016? 
Deixa eu ver aqui. É para cotar? 
É, corre, corre aí, corre aí, corre aí. [ ... ] 

Fonte: Corretora 

8. Em seguida, Benny ligou para ), autorizado a emitir 

ordem para o para indagar se tinha interesse em comprar 200 contratos 

de FRCQ16 com vencimento em agosto. sugere a taxa de 3%, conforme 

diálogo a seguir: 

Diálogo 2 - Ligação telefônica entre Benny e no Pregão às 
09h35min33seg ("Diálogo 2") 

Intermediário 

Operador Benny 

Operador Benny 

Mensagem 

Ô  alô ! 
Fala. 
Posso comprar agosto para um duque2? 
Agosto para um duque? 

Operador Benny É, para uma empresa aí, acho que vai bater3 onde estiver, em 
um horizonte próximo do ajuste, mas não tão longe. 
3 bola4

. 

Operador Benny 3 bola. 
Vozes ao fundo 

Fonte: Corretora 

9 . Após a confirmação da oferta de compra do  retorna para 

para confirmar os termos da negociação. 

2 "Duque" é o jargão utilizado para se referir a "200 contratos". 
3 "Bater" é jargão utilizado para se referir a "realizar negócio". 
4 "Bola" é jargão utilizado para se referir a "zero". 
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Diálogo 3 - Ligação telefônica entre  e  no Pregão às 

I ntermed iário 

Operador 
 

Operador 
 

 

 
Operador 

 
Operador 

 

Fonte: Corretora 

09h35min58seg ("Diálogo 3") 

Mensagem 

[inaudível] 
Que foi? 
3 bola eu pago. 
3 bola? Duque. 

Vozes ao fundo 

E eu? E eu? 

Vozes ao fundo 

Então bate duque. 
Pode bater? 
Pode. 
Levou duque. Beleza. 
Valeu! 

10. A taxa acordada entre os Clientes (3%) era 20 bps menor do que a taxa do 
último negócio realizado com FRCQ16 no pregão anterior (3,20% no pregão de 
31.3.2016). Portanto, a execução da operação nos termos acordados pelos 
Clientes acionaria o procedimento de leilão da B3, sujeitando as ofertas de compra 
do e de venda do à interferência do mercado. 

11 . Para evitar o acionamento do procedimento de leilão, Benny desenvolveu a 
estratég ia de reduzir artificialmente a taxa de FRCQ1 6 por meio da realização de 
OMC com lote mínimo durante lei lão, à taxa acordada entre os clientes. 

12. Se, durante o lei lão, não houvesse interferência do mercado, a taxa de 
FRCQ16 seria reduzida artificia lmente para 3% e o negócio direto intencional entre 
os Clientes poderia ser executado. Se houvesse interferência do mercado, Benny 
atuaria de maneira a imped ir que as ofertas dos Clientes fossem executadas contra 
o mercado. Nesse caso, Benny agrediria suas próprias ofertas para realizar OMC 
e, com isso, evitar resu ltado diferente daquele pretendido pelos Clientes, uma vez 
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que as OMC são operações com resultado de fluxo de caixa igual a zero, ou seja, 
sem resultado econômico para os Clientes. 

13. Benny executou a estratég ia de redução artificial de preço da seguinte 
maneira: 

10 Negócio - Negócio nO 8356509 

14. Às 9h36m44s493ms do Pregão, Benny Insenu oferta de compra do lote 
mínimo de FRCQ 16 (10 contratos) à taxa de 3% sem especificação de cliente final. 
Às 09h36m46s730ms, Benny inseriu oferta de venda de 10 contratos FRCQ16 à 
taxa de 3% sem especificação de cliente final , iniciando o procedimento de leilão 
de FRCQ165 . 

15. Durante o leilão, às 9h37min11 seg270ms, houve interferência do mercado . 
O Participante  registrou oferta de compra de 50 contratos FRCQ16 à taxa de 
3,05%, alterando o preço teórico6 para 3,05%. Nesse momento, o Participante  
compraria 10 contratos e a XP venderia 10 contratos à taxa de 3,05%. 

16. Após a interferência do Participante às 09h37min22seg318ms, Benny 
alterou a taxa da sua oferta de compra de 3% para 3, 10%, o que alterou o preço 
teórico para 3,10%. 

17. As operações citadas nos itens 14 a 16 acima estão retratadas na Tabela 1 
abaixo: 

5 Ambas ofertas estão registradas na Tabela 1 como "Participante 3" e term inal "BRU". 
6 O preço teórico é o preço atribu ído ao leilão visando maximizar a quantidade de contratos 
negociados. A quantidade teórica é a quantidade máxima de contratos que será atendida no leilão, 
baseada no preço teórico. 
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Tabela 1 - Leilão de FRCQ16 no Pregão 

Status às 09h37min22seg318ms7 ("Tabela 1") 

Preço Qtd Tipo de Preço Qtde Compra Venda 
Hora da oferta teórico teórica oferta oferta oferta Partic Terminal Partic Terminal lei lão leilão 
09:36:44.493 Nova 3,00 10 3 BRU8 
09:36:46.730 Nova 3,00 10 3 BRU 3,00 
09:37:11.270 Nova 3,05 50 3,05 
09:37:22.318 Alterada 3,10 10 3 BRU 3,10 

Fonte: B3 

18. Em seguida, às 9h37min38seg964ms, o Participante modificou a taxa 
da sua oferta inicial de compra de 3,05% para 3,15%, o que resultou na alteração 
do preço teórico para 3, 15%. Nesse momento, seria executado negócio de 10 
contratos FRCQ16 à taxa de 3,15% com o Participante na ponta compradora 
e a XP na ponta vendedora, conforme Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2 - Leilão de FRCQ16 no Pregão 

Status às 09h37min38seg964ms ("Tabela 2") 

Preço 

10 
10 
10 

Qtd Hora da Tipo de Preço Qtde Compra Venda 
teórico teórica oferta oferta oferta oferta Partic Terminal Partic Terminal lei lão leilão 

09:36:44.493 Nova 3,00 10 3 BRU 
I 09:36:46.730 Nova 3,00 10 3 BRU 3,00 10 

09:37:11.270 Nova 3,05 50 3,05 
09:37:22.318 Alterada 3,10 10 3 BRU 3,1 0 

r 09:37:38.964 Alterada 3,15 50 3,15 

Fonte: B3 

19. Após a alteração da oferta de compra do Participante Benny novamente 
alterou a taxa da sua oferta de compra para 3,20% e, em seguida, para 3,25%, 
conforme Tabela 3 abaixo. 

7 Em cinza estão destacadas as ofertas que participariam do negócio nesse momento. 
8 BRU é o terminal sob responsabilidade do operador Benny. 
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Tabela 3 - Leilão de FRCQ16 no Pregão 

Status às 09h37min52seg428ms ("Tabela 3") 

Venda Preço Qtd Hora da Tipo de Preço Qtde Compra 
teórico teórica oferta oferta oferta oferta Partic Terminal Partic Terminal lei lão 

09:36:44.493 Nova 3,00 10 3 BRU 
I 09:36:46.730 Nova 3,00 10 3 BRU 3,00 

09:37:11.270 Nova 3,05 50 3,05 
09:37:22.318 Alterada 3,10 10 3 BRU 3,10 
09:37:38.964 Alterada 3,15 50 3,15 
09:37:46.332 Alterada 3,20 10 3 BRU 3,20 

I 09:37:52.428 Alterada 3,25 10 3 BRU 3,20 

Fonte: B3 

20. Às 9h38m16s730ms, O leilão foi encerrado com negócio direto intermediado 
pela XP de 10 contratos FRCO 16 à taxa de 3,20% ("Negócio 8356509") 9 . 

Considerando que a taxa negociada no leilão foi superior à taxa indicada pelos 
Clientes, o negócio direto foi especificado para o nas duas pontas, o que 
gerou operação de mesmo comitente ("OMC"). 

21. Portanto, a execução da estratég ia de Benny teve como consequência a 
elevação da taxa de compra de FRC016, o não atendimento da oferta inserida pelo 
Participante no leilão e a mudança no preço teórico do valor mobiliário, com o 
deslocamento do fluxo de demanda da ponta compradora. 

22. Benny conseguiu promover sucessivas alterações na taxa de sua oferta 
inicial sem custo, pois especificou as ofertas de compra e venda para o mesmo 
comitente, gerando OMC. 

9 A oferta de compra registrada às 9h37mim52seg428ms a taxa 3,25% não alterou o preço teórico 
do ativo em função do critério de formação de preço de leilão, estabelecido no item 2.1.3 das Regras 
de Pregão da 83. O referido critério determina que havendo dois ou mais preços para as quais a 
quantidade máxima de contratos é negociada, atribui-se como preço teórico o preço mais próximo 
do último negócio. Como o último negócio antes do leilão foi realizado no pregão anterior de 
31.3.2016 à taxa de 3,20%, esta foi a taxa referenciada para o leilão. 

BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275 - 01013-001 - São Paulo, SP 
Te!. : (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br SJUR/JFM 

lei lão 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

J 

l 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nO 7/2017 
Termo de Acusação Benny Rubinzstejn 

Fls. 8 de 18 

20 Negócio - Negócio nO 8356540 

23. Considerando que a taxa de FRC016 não foi reduzida como pretendido por 
Benny no 10 Negócio, Benny decidiu executar novamente sua estratég ia de 
redução artificial da taxa de FRC016. 

24. Às 9h38min24seg179ms e às 9h38min25seg819ms, Benny inseriu ofertas 
de compra e de venda, respectivamente, de 10 contratos FRC016 à taxa de 3%, 
sem identificação dos cl ientes finais, que foram submetidas a leilão. Nesse 
momento, a cotação teórica da taxa do contrato FRC016 era de 3% e a quantidade 
teórica era de 10 contratos. 

25. Durante este novo leilão, foram registradas novas interferências do 
Participante  melhorando as taxas das ofertas de compra que constavam no 
livro de ofertas do contrato FRC016, o que levou Benny a melhorar sua oferta de 
compra , conforme a sequência cronológica das ofertas detalhada na 
Tabela 4 abaixo: 

Tabela 4 - Leilão de FRCQ16 do Pregão às 09h38min ("Tabela 4") 

Hora da Tipo de Preço Qtd Compra Venda Preço Qtd 

oferta oferta oferta oferta teórico teórica 
Partic Terminal Partic Terminal leilão lei lão 

09:38:24.179 Nova 3,00 10 3 BRU 
09:38:25.819 Nova 3,00 10 3 BRU 3,00 10 
09:38:36.707 Nova 3,05 100 3,05 10 

I 09:38:41.491 Nova 3,20 10 3 BRU 3,20 10 
09:38:57.638 Nova 3, 10 100 3,20 10 

Fonte: B3 

26. Às 9h38min36seg707ms, após o início do lei lão, o Participante  inseriu 
oferta de compra de 100 contratos a taxa de 3,05%, que resultou na alteração do 
preço teórico para 3,05%. Nesse momento, o negócio seria realizado com o 
Participante  comprando 10 contratos da XP à taxa de 3,05%. 

27. Às 9h38min41seg491ms, após a interferência do Participante  Benny 
inseriu nova oferta de compra à taxa de 3,20%, que resultou na alteração da 
cotação teórica para 3,20%. 
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28. Às 9h38min57seg638ms, O Participante  inseriu nova oferta de compra 
de 100 contratos à taxa de 3,10%. Como a taxa ofertada pelo Participante  de 
3, 10% foi inferior à oferta de compra inserida por Benny de 3,20%, a oferta do 
Participante não foi atendida. 

29. O leilão foi encerrado com negócio direto intermed iado da corretora XP de 
10 contratos à taxa de 3,20% ("Negócio nO 8356540") e novamente especificado 
para o nas pontas compradora e vendedora, gerando nova OMC. 

30. Novamente, a execução da estratégia de Benny teve como consequência a 
elevação da taxa de compra de FRCQ16, o não atendimento da oferta inserida pelo 
Participante  no novo leilão e a mudança no preço teórico do valor mobiliário, 
com o deslocamento do fluxo de demanda da ponta compradora . 

31. Mais uma vez, Benny consegu iu promover sucessivas alterações na taxa de 
sua oferta inicial sem custo, pois especificou as ofertas de compra e venda para o 
mesmo comitente, gerando OMC. 

32. Logo após o encerramento do leilão, Benny conversa com l para 
informar que não foi possível realizar o negócio direto nas condições previamente 
acordadas, tendo em vista a interferência do Participante  no leilão, conforme 
diálogo transcrito abaixo. Benny combina com  que as pontas compradora e 
vendedora serão especificadas para o r ("Posso mandar a compra e a 
venda de 20 e 20 no agosto?"): 

Diálogo 4 - Ligação telefônica entre Benny e  no Pregão às 
09h39min09seg ("Diálogo 4") 

Intermediário 

Operador Benny 

Operador Benny 

10 Taxa de 3,20%. 

Mensagem 
Bom, pergunta: Posso mandar a compra e a venda de 20 10 e 20 no 
agosto11 ? 
Pode. 
Pode? Tá. Eu vou esperar lá pra passar lá pra ... aparentemente a 
Icap12 não quer deixar eu passar. 
Quem é o amigão? 

11 FRC com vencimento em agosto de 2016. 
12 A . é identificada pelo código de participante de número 
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Não, é que túnel dessa b**** aqui que eu vi errado. O túnel dava pra 
passar, mas é que são 20 bps o túnel. 
Como assim? Era só ter esperado um pouco? 
Não, pelo o que eu entendo o túnel era 20 bps, mas é ... deveria ter 
passado, não sei o que aconteceu. Você comprou e vendeu 20 a 20. 
Eu já passo lá. [ ... ] 

Fonte: Corretora 

3° Negócio - Negócio nO 8368165 

33. Aproximadamente 1 h30m após o 2° Negócio, Benny solicitou a  
operador da Corretora, a execução da estratégia 

de redução artificial da taxa do contrato FRCQ16 no Pregão. 

34. Sob ordens de Benny (Doc. 7)13,  inseriu ofertas de compra e venda 
de 10 contratos FRCQ16 para realização de OMC à taxa de 3,10%, sem 
identificação dos clientes. Essas ofertas foram posteriormente especificadas para 
o  na compra e na venda ("Negócio 8368165") . 

35. O Negócio nO 8368165, realizado por  não foi submetido ao 
procedimento de leilão porque as taxas estavam dentro dos limites estabelecidos 
pela B3, ou seja, dentro do túnel vigente de 20 bps, para mais ou para menos, para 
a realização de operações sem o acionamento do procedimento de lei lão. 

36. Tendo em vista que o Negócio 8368165 alterou o valor de referência do 
contrato FRCQ 16 de 3,20% para 3,10%, a execução do negócio direto intencional 
pretendido pelos Clientes (200 contratos FRCQ16 à taxa de 3%) passou a ser 
executável sem o acionamento automático do procedimento de leilão. 

Execução da operação pretendida pelos Clientes - Negócio nO 836166 

37. Logo após a execução do Negócio 8368165, Benny executou a operação de 
200 contratos à taxa de 3% ("Negócio 8368166"). As ofertas que deram origem ao 

13 Benny, em reposta às indagações da XP sobre o ocorrido (Doc. 7), corrobora a informação de 
ao afirmar que solicitou que executasse as ordens. 
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negocIo foram inseridas sem identificação dos clientes e, posteriormente, 
especificadas para o  na compra e para o  na venda. 

38. A Tabela 5 contém o resumo das operações executadas por Benny e 
 com FRCQ16 no Pregão. 

Tabela 5 - Negócios realizados com FRCQ16 no Pregão ("Tabela 5") 

Hora do N° Oscilação Cliente Comprador Cliente Vendedor 
Qtd. Lei lão negócio Negócio Preço 

(bps) Operador Cliente Operador Cliente 

09:38: 16.730 8356509 10 3,20 O Sim BRU BRU  

')9:39:25.819 8356540 10 3,20 O Sim BRU BRU  

11 :00:30.577 8368165 10 3,1 0 -10 Não RPP 

11 :00:30.924 8368166 200 3,00 -10 Não BRU BRU 

Fonte: B3 

39. O Gráfico 1 abaixo mostra o impacto das operações realizadas por Benny e 
 na cotação do contrato. A linha representa a taxa dos negócios e a 

quantidade negociada em cada operação é representada pelas colunas. 

Gráfico 1 - Negócios realizados com FRCQ16 nos pregões de 31 .3.2016 e 1°.4.2016 
("Gráfico 1" ) 
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14  é O terminal sob responsabil idade do operador 

BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro , 275 - 01013-001 - São Paulo, SP 
Tel. : (1 1) 2565-4000 
www.bsm-autorregu lacao.com.br SJUR/JFM 

 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nO 7/2017 
Termo de Acusação Benny Rubinzstejn 

Fls. 12 de 18 

b. Os Questionamentos da BSM e as Manifestações da XP e de Benny 

40. Em 2.6.2016, a BSM encaminhou à XP o Ofício 0820/2016-SAM-DAR-BSM 
("Doc. 3"), por meio do qual informa ter identificado que as operações objeto deste 
Termo de Acusação continham indícios de manipulação de preços e que teriam 
sido executadas "com o propósito de diminuir a cotação do ativo para realizar 
operação com lote expressivo a 3,00% basis points. Desta maneira, a BSM solicitou 
informações e documentos relacionados às operações executadas por Benny com 
FRCQ16 no Pregão, bem como que procedesse à investigação das operações e 
que, caso constatasse alguma irregularidade, adotasse as medidas cabíveis 
("Doc. 5"). 

41 . Em resposta aos questionamentos feitos pela BSM ("Does. 4 e 6"), a XP 
considerou que, após questionar os operadores Benny e sobre o ocorrido, 
Benny efetuou "interpretação errônea dos procedimentos de formação de preço em 
leilão" e que não identificou "má-fé ou dolo na conduta do operador'. A XP 
esclareceu que advertiu verbalmente e formalmente Benny ("Doc. 2") e que 
reforçará os treinamentos internos para evitar novas ocorrências como a do 
presente Termo de Acusação. 

42. Segundo a XP, Benny esclareceu o que segue ("Doc. 8"): 

"Como era o primeiro dia do mês e o mercado de FRA, que já é um 
mercado com pouca liquidez e a maioria das boletas são feitas no 
balcão, ao passar o direto durante o leilão, uma outra corretora 
interferiu no meu direto, como estava fora do preço acordado com 
os clientes, defendi o direto. Na sequência, aguardei para passar o 
direto mais para frente, quando tivesse oportunidade de ser no preço 
acordado com os clientes. Depois de mais de uma hora e meia 
esperando, tentamos passar mais uma vez a operação, nesta hora 
eu, Benny, pedi para o operador  passar o direto 
para mim, porém, quando ele foi tentar passar, passou errado de 
novo 10 lotes a 3, 10. Na sequência o mercado deu a oportun idade 
para passarmos a operação acordada entre os clientes e passamos 
o direto. Mais uma vez gostaria de deixar claro que estava 
defendendo o melhor interesse dos dois clientes para executar a 
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operação no preço acordado. Desculpe ser repetitivo, mas mais uma 
vez gostaria de deixar claro olhando todos os negócios ao longo do 
dia que todos foram muito próximos, no preço que havíamos 
acordados entre os clientes, realmente tivemos um problema por ser 
o primeiro dia do mês, e BMF não estar com o túnel ajustado como 
está nos dias de hoje, no qual não teríamos problema algum em 
passar este direto". 

IV. CONDUTA DE BENNY 

a. Da criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço 

43. Benny é operador vinculado à XP ("Doc. 2"), sendo, portanto, preposto de 
participante autorizado a operar nos mercados administrados pela B3. Nesta 
qualidade, é vedado a Benny executar ordem ou realizar qualquer negócio que 
contribua, direta ou indiretamente, para a criação de cond ições artificiais de 
demanda, oferta ou preço de valores mobiliários listados nos mercados 
admin istrados pela B3, conforme previsto no item 5.10.3, "e"15, do Regulamento de 
Operações - segmento BOVESPA - da B3. 

44. Benny, na qualidade de preposto da XP, está sujeito às penalidades 
aplicadas pela BSM, nos termos do artigo 48, caput, da ICVM nO 461/200]16, em 
caso de infração às normas cuja fiscalização incumba à BSM. 

15 "5.10.3. É vedado ao Operador de Pregão: ( ... ) e) executar ordem ou realizar negócio que 
contribua, direta ou indiretamente, para: a criação de condições artificiais de demanda, oferta e ou 
preço, manipulação de preço; a realização de operações fraudulentas e à prática não equitativa;" 
16 ICVM nO 461/2007: 
"Art. 48. Estão sujeitos às penalidades aplicadas pelo Diretor de Auto-Regulação ou pelo Conselho 
de Auto-Regu lação, os integrantes dos órgãos de administração da entidade administradora, as 
pessoas autorizadas a operar, assim como os administradores e prepostos das pessoas antes 
mencionadas" . 

BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275 - 01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br SJUR/JFM 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo nO 7/2017 
Termo de Acusação Benny Rubinzstejn 

Fls. 14 de 18 

45. A ICVM nO 8/1979 estabelece no inciso 11, alínea 'a', o conceito de condições 
artificias de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários: 

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: 
a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 

mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações 
pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação 
ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, 
alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de 
valores mobiliários; 

46. A criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 
mobiliários consiste em ofertas ou operações artificiais que, ao serem inseridas no 
sistema de negociação, emitem sinais artificiais aos investidores, alterando 
artificialmente o fluxo de ordens17. A alteração do fluxo de ordens decorre do sinal 
artificial que é emitido ao mercado por meio da inserção de ofertas ou negócios 
artificiais que dão a falsa impressão aos demais participantes de que são 
verdadeiros. 

47. As operações executadas por Benny criaram condições artificiais de 
demanda, pois Benny, ao executá-Ias, alterou o fluxo de ordens e evitou o 
acionamento do procedimento de leilão para viabilizar a execução de negócios 
direto intencional entre os Clientes à taxa por eles previamente acordada. 

48. Assim, no 10 Negócio nO 8356509 e no 20 Negócio nO 8356540, Benny inseriu 
ofertas de compra e de venda com lote mínimo de 10 contratos FRC016 à taxa 
de 3%, sem especificação de comitentes, com o objetivo de reduzir a cotação da 
taxa de FRC016 de 3,20% para 3%, de modo a viabilizar a execução do negócio 
direto intencional pretendido pelos Clientes sem interferência do mercado. 

17 A CVM já decidiu que: 'l .. ] havendo artificialidade, há efetiva alteração no fluxo de ordens no 
mercado. Independentemente do volume ou do mercado em que foram operados, os negócios 
artificiais interferem, sempre, no bom funcionamento do mercado, que passa a ser um meio para 
transações com finalidades impróprias" (PAS 12/2004, Relator Diretor Alexsandro Broedel, julgado 
em 11.5.201 O). ~ 
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49. Como o Participante  interferiu nos lei lões dos 1° e 2° Negócios, Benny 
melhorou as ofertas de compra sucessivas vezes para evitar a execução dessas 
ofertas contra o Participante  Benny melhorou as ofertas de compra porque 
poderia especificar posteriormente os negócios executados para o cl iente 

sem custo financeiro para o cliente, por meio da rea lização de OMC. 

50. As sucessivas ofertas de compras registradas por Benny elevaram a taxa de 
FRCQ16, impediram a execução de ofertas de compra do Participante  nos 
leilões e provocaram a mudança no preço teórico do ativo, deslocando o fluxo de 
demanda da ponta compradora e, desta forma, criando cond ições artificiais de 
demanda. 

51. No 3° Negócio nO 8368165, Benny solicita a  o registro de oferta de 
compra de 10 contratos FRCQ16 a taxa de 3, 10%. A intenção de Benny com a 
inserção de oferta de compra do lote mínimo à taxa de 3, 10% era alterar o valor de 
referência para cálculo dos limites de oscilação da taxa de FRCQ16 para evitar o 
acionamento do leilão. 

52. Com a taxa teórica em 3,10%, Benny executou o negócio direto intencional 
pretendido pelos Clientes (200 contratos FRCQ16 à taxa de 3,00%). 

53. Desta forma, Benny criou condições artificiais de preço quando (a) deslocou 
a demanda de compra de FRCQ16 nos lei lões que resu ltaram nos Negócios 
nO 8356509 e nO 8356540 e (b) conduziu a taxa de FRCQ16 para patamar artificial 
de 3,10% a f im de possibilitar a execução da operação pretendida pelos Clientes, 
emitindo, portanto, sinais de oferta, demanda e preço artificiais ao mercado. 

54. Questionado pela XP a respeito das operações, Benny alegou que a 
operação executada por  à taxa de 3, 10% foi um erro operacional de 

 e atribuiu a execução do negócio direto intencional na taxa pretendida 
pelos Clientes à oscilação da taxa do contrato FRCQ16. 

55. A alegação de Benny de que a operação executada por oi um erro 
operacional não condiz com os fatos.  reg istrou ofertas de compra e venda, 
por orientação de Benny, nas mesmas quantidades (1 0 contratos FRCQ 16) 
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anteriormente registradas por Benny e nos termos acordados entre Benny e  
para viabilizar a execução do negócio direto pretendido pelos Clientes. 

56. A alegação de que "o mercado deu a oportunidade para passarmos a 
operação acordada entre os clientes" também não condiz com os fatos. Foi a 
operação ordenada por Benny que reduziu artificia lmente a taxa de referência do 
ativo FRCQ1 6 de 3,20% para 3, 10% e, com isso, permitiu a Benny a execução do 
negócio direto intencional de 200 contratos FRCQ1 6 na taxa de 3% sem acionar o 
procedimento de leilão da B3. 

57. Portanto, Benny, que estava proibido de executar operações que 
contribuíssem, direta ou ind iretamente, para a criação de condições artificiais de 
oferta, demanda ou preço de valores mobiliários, atuou diretamente para reduzir 
artificialmente a taxa do contrato FRCQ16 no Pregão, em infração ao disposto no 
inciso I da ICVM nO 8/1 979, considerando o conceito constante do inciso 11, 
alínea 'a'. 

b. Histórico de Benny junto à BSM 

58. Benny já foi acusado pela BSM de infração à ICVM nO 8/1 979. No Processo 
Administrativo Disciplinar nO 21/2016 ("PAD nO 21/2016") ("Doc. 9") , Benny foi 
acusado de ter atuado "tanto no desenvolvimento da estratégia para a manipulação 
do preço, em conjunto com Caio, quanto na execução dos negócios diretos 
intencionais com contrato DR1Z14F15, realizados com o propósito de influenciar 
negativamente o preço do contrato e executar o negócio solicitado pelo Cliente no 
preço requerido" (fI. 22 do PAD nO 21/2016)1 8. 

59. No curso do PAD nO 21/2016, Benny celebrou Termo de Compromisso em 
18.4.2017, no valor de R$ 150.000,00, encerrando o processo administrativo em 
questão, sem análise de mérito, nos termos do artigo 40, parágrafo único, do 
Regulamento Processual da BSM. 

18 O Contrato DR1Z14F15 diz respeito a operações estruturadas de Rolagem de Dólar co 
vencimento em dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 
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60. No PAD nO 21/2016, Benny foi acusado de ter manipulado o preço do valor 
mobiliário DR1 Z14F15 em razão de ter realizado negócios diretos intencionais para 
atingir meta de preço previamente acordada. Neste processo administrativo, Benny 
é acusado de criar condições artificiais de oferta, demanda e preço, ao realizar 
OMC com propósito de reduzir artificialmente a taxa do contrato FRCQ 16 para 
viabilizar o negócio direto intencional pretendido pelos Clientes. 

61. Benny não é reincidente no âmbito da BSM em razão da celebração de 
Termo de Compromisso no âmbito do PAD nO 21/201 6. Contudo, quando Benny 
executou as operações objeto deste Termo de Acusação, Benny já t inha 
conhecimento de que a BSM apurava indícios de irregularidades nas operações 
que deram origem ao PAD nO 21/201 6. 

62. Durante a tramitação do PAD nO 21/201 6, a XP protocolou carta resposta em 
19.2.2015 - mais de um ano antes do Pregão - indicando que Benny tinha sido 
advertido formalmente pelos fatos apurados naquele processo administrativo (f I. 65 
do Doc. 10). 

63. Desta forma, Benny elaborou e executou a estratég ia descrita neste Termo 
de Acusação após ter ciência das investigações conduzidas pela BSM em 2015 e 
2016 que resultaram na instauração do PAD nO 21/201 6. 
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64. Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que Benny infringiu o disposto 
no inciso I da ICVM nO 8/1 979, considerando o conceito constante do respectivo 
inciso 11 , alínea 'a' , ao elaborar, coordenar e executar estratégia para reduzir 
artificia lmente a taxa do contrato FRCQ1 6 no Pregão, com o objetivo de viabilizar 
a execução de negócio direto intencional entre os Clientes à taxa previamente 
acordada, nos termos descritos neste Termo de Acusação. 

65. Intime-se Benny para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente sua defesa, 
informando que poderá ser proposta celebração de Termo de Compromisso, nos 
termos do artigo 39 e seguintes do Regulamento Processual da BSM em vigor. 

São Paulo, 04 de dezembro de 201 7. 

~G0 f ~ , 
Marcos José Rodrigues Torres 

Diretor de Autorregulação 
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