
São Paulo, 08 de fevereiro de 2018 

À 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS ("BSM") 
Diretoria de Autorregulação 
Rua XV de Novembro nO 275, 80 andar, Centro 
CEP 01.013-001 
São Paulo - SP 

Ref.: Processo Administrativo Disciplinar nO 07/2017 
At.: Sr. Luiz Felipe Amaral Calabró e Sr. Marcos José Rodrigues Torres 

Prezados Senhores, 

/' 

1.- BENNY RUBINSZTEJN ("Benny" ou "Defendente"), já qualificado nos autos do 
Processo Adm inistrativo Disciplinar em epígrafe ("PAD") insta urado pelo Diretor de 
Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado ("BSM"), vêm, por meio dos 
seus advogados, apresentar suas DEFESA contra os fatos que lhes foram imputados no 
Termo de Acusação ("Termo de Acusação"), o que faz com fundamento nas razões de fato 
e direito a seguir expostas. 

1. - O TERMO DE ACUSAÇÃO 

2.- O Termo de Acusação tem por base o parecer de acompanhamento de mercado n. o 

94/2016, elaborado pela gerência de acompanhamento de mercado GAM/BSM ("Parecer 
de Acompanhamento"), com escopo de ana lisar operações ocorridas com Forward Rate 
Agreement de Cupom Camb ial ("FRC"). 

3.- O FRCl é considerado um produto estruturado por combinar dois tipos de contratos 
futuros de Cupom Cambial, só que com naturezas opostas, de forma que auxilia os 
investidores a negociar uma taxa de juro referenciada em dólar à termo, sem correr o ri sco 
de execução em livros de ofertas distintas para cada Futuro de Cupom Cambial. 

4.- No presente caso, conforme apontado no Parecer de Acompanhamento, a BSM 
decidiu imputar ao Defendente a seguinte acusação: 

1 Apesar de possuir um livro de ofertas individual, as operações de FRC não são considerados contratos para fins de posição em 
aberto, uma vez que são automaticamente transformadas pelo sistema da BM&FBOVESPA em duas outras operações: a primeira 
para o primeiro vencimento de DOI (ponta curta) e a segunda, de natureza inversa , para o vencimento de DOI idêntico ao 
vencimento negOCiado no FRC (ponta longa). A partir do penúltimo dia de negociação do primeiro venci mento de DOI, a primeira 
operação (ponta curta) será gerada no segundo ven cimento de DOI, mantendo-se esse vencimento até o penúltimo dia de 
negociação, quando o processo se repetirá . Fonte : http://www.bmfbovespa.com.br/pCbr/produtos/listados-a-vista-e-
derivativos/juros-e-inflaca%peracoes-estruturadas-de-forward-rate-agreement-de-cupom-cambial.htm 
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respectivo inciso II, a línea 'a ', ao elaborar, coordenar e ex ecutar 
estratégia para reduzir artificialmente a taxa do contrato FRCQ16 no 
Pregão, com o objetivo de viabilizar a execução do negócio direto 
intencional entre os Cliente ( . .. ) (grifou-se) 

5.- Todavia, tal acusação não merece prosperar, tendo em vista que o Termo de 
Acusação carece de elementos que sustentem e comprovem as acusações ap resentadas. 
É o que se passa a demonstrar. 

11.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

6.- A área técnica da BSM, na sua rotina de se monitoramento, identificou no pregão 
de 10 de abril de 2016, oscilação atíp ica da taxa de FRCQ16 de 3,20% para 3,00% basis 
points2, após uma sequência de três negociações realizadas, sendo as duas primeiras pelo 
Defendente e o terceiro negócio realizado pe lo operador  

7.- Conforme aduz a BSM, no início do referido pregão, Benny e  
operadores da XP Investimentos CCTVM S.A. ("XP Investimentos"), receberam ordens de 
compra e de venda em itidas respectivamente pelo  e 

e em conjunto com r como "Clientes"), de 200 contratos 
de FRCQ16 à taxa de 3%. 

8.- Fechada a operação, Benny teria verificado que a taxa acordada era 20bps menor 
do que o último negócio realizado e que, se reg istrada a operação, submeteri a o negócio 
ao proced imento de leilão3 . 

9.- Para viabilizar o registro do negócio no preço fechado com o Cli ente se m a 
interferência do mercado no leilão, Benny teria realizado Operações de Mesm o Comitente 
("OMC"). 

10.- Segundo entendimento da BSM: "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. As operações 
executadas por Benny criaram condições artificiais de demanda, pois Benny, ao executá -
las, alterou o fluxo de ordens e evitou o acionamento do procedimento de leilão para 
viabilizar a ex ecução de negócios direto intencional entre os Clientes à taxa por eles 
previamente acordada." (fls. 14). 

2 Um Basis point (ponto base), frequentemente designado como bp, bps ou pb (ponto base) é uma unidade igual a 1/100 de 1 % . 
É normalmente usado para denotar a variação de instrumentos financeiros, ou a diferença (spread) entre duas taxas de juro . 
Embora possa ser usado em qualquer situação onde se usam percentagens, é principalmente usado - por conveniência - onde as 
quantidades em percentagem são baixas . 
3 As regras da B3 - Brasil Bolsa Balcão S.A. ("B3") para negociação com Forward Rate Agreement de Cupom Camb ial estabeleciam 
que variações maiores, menores ou iguais a 20bps frente ao último negócio realizado causariam o acionamento de leilão. 
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11.- Em razão das operações acima, entende a BSM que Benny teria infringido o d isposto 
no inciso I da ICVM n.o 8/1979 ("ICVM 8/79"), considerando o conce ito consta nte do 
respectivo inciso II, alínea 'a'. 

111.- DO MÉRITO E DA INEXITÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

a) A motivação da Operação 

12.- O mercado de FRC - principalmente nos primeiros dias do mês - são negociados 
com pouquíssima liquidez. Por conta disso, a maior parte dos negócios são fechados no 
balcão e, em seguida, registrados na B3 - Bras il, Bolsa, Balcão ("Bolsa"). 

13.- No presente caso, o Defendente fechou o negócio entre os dois Clientes à taxa de 
3,00% por telefone (mercado de balcão) e, no momento do registro em bolsa , verificou 

,----. que o preço de referência era 3,20%. Em razão da diferença de 20 pbt, seria necessá ria a 
abertura de leilão, com a interferência de mercado. 

14.- O preço de referência de 3,20%, contudo, não correspond ia ao preço rea l de 
negociação no mercado de balcão, em razão da baixíssima liquidez, principalmente por ser 
a negociação no primeiro dia do mês de abri l. 

15. - No ún ico intuito de atender os Clientes, Benny, então, tentou executar as operações 
de forma sequencial e "defender" o preço fechado com os Cli entes. Como efeito co latera l, 
a operação acabou im pactando o preço, mas essa nunca foi a intenção do Defendente. 

16.- Mais que isso. Nunca foi a intenção de Benny cometer qua lquer irreg ularidade. 
Tratou-se de uma decisão de momento. As decisões, nesse cenário, são tomadas 
priorizando-se a resolução do problema, sem se atentar para os impactos reai s da prática 
ou das suas consequências no mercado. 

17.- Não se pretende aqui justificar ou argumentar que a postura adotada foi a idea l. 
Longe disso. O Defendente entende que o procedimento foi incorret o, entreta nto, deve-se 
levar em conta a volatilidade do mercado e a real intenção do operado r . 

18.- Importante reforçar: de forma alguma, teve o Defendente a intenção de cometer 
alguma irregularidade ou de criar cond ição artificial de demandado ativo. A intenção fo i -
única e exclusivamente - de atender o cliente. 

b) A Inexistência de Dolo 

19.- O inciso II, alínea "a", da ICVM 08/79 é expresso no sentido de que a co nfiguração 
da infração àquele dispositi vo exige que a co nduta do agente tenha sido dolosa: 
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"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;" (grifou-se) 

20.- No vertente caso, restou amplamente evidenciado que a intenção de Benny era 
executar o negócio nas exatas condições determinadas pelo Cliente. Nunca, em momento 
algum, o Defendente teve a intenção de alterar o f luxo de ordens ou criar uma cond ição 
artificial de demanda. 

21.- Nesse particular, a CVM já se man ifestou no sentido de que uma acusação desta 
natureza seria inadmissível (e sequer poderia ser entendida como uma acusação por 
om issão dolosa), conforme o voto vencedor proferido pelo então Diretor Pedro Oliva 
Marcilio de Sousa, no PAS CVM NO 16/01, julgado em 03.11.2005: 

"Quanto à imputação de violação dos itens I e II, lia ", da Instrução 
CVM nO 08/79 para os acusados por negligência, divirjo da diretora-
relatora e acompanho o diretor Wladimir Castelo Branco para excluir 
as imputações feitas por negligência, uma vez gue o tipo exige 
dolo. Também acompanho, nesse aspecto, o presidente, Marcelo 
Trindade, em sua manifestação preliminar, na qual dissentiu da 
possibilidade de se configurar a acusação por 'negligência' como uma 
acusação por 'omissão dolosa '." (grifou-se) 

22.- No mesmo sentido, essa BSM, no âmbito do Processo Administrativo nO 14/2012, 

julgado em 21.05.2015, manifestou-se pela inadmissibi lidade de moda lidade cu lposa em 
relação aos ilícitos previstos na ICVM 08, conforme se depreende do voto do Conse lheiro 
Relator Carlos Eduardo da Silva Monteiro: 

"Entendo, em linha com manifestações da B5M em julgamentos 
anteriores, gue a infringência aos ilícitos descritos na Instrução 
CVM nO 8, de 1979, reguer dolo. 
No presente caso, não há elementos suficientes para caracterizar 
atuação dolosa da Defendente." (grifou-se) 

23.- Dessa forma, a absoluta falta de comprovação de conduta irregular, por ausência 
de dolo na conduta, deve levar a improcedência da acusação. 



c) o Impacto no preço 

24.-
negócios do dia saíram em parâmetros muito próximos 
registrada pe los operadores, conforme tabela aba ixo4 : 

Date Time Buy/Sell Price Quantity 

4/1/2016 09:38:16.731 B 3.2 10 
4/1/2016 09:38:16.731 S 3.2 10 
4/1/2016 09:39:25.820 B 3.2 10 
4/1/2016 09: 39: 25.820 S 3.2 10 
4/1/2016 11:00:30.577 B 3.1 10 
4/1/2016 11:00:30.577 S 3.1 10 
4/1/2016 11:00:30.924 B 3 200 
4/1/2016 11:00:30.924 S 3 200 
4/1/2016 16:14 :27.379 B 2.98 200 
4/1/2016 16:14:27.379 S 2.98 200 
4/1/2016 16:14:27.379 B 2.98 100 
4/1/2016 16:14:27.379 S 2.98 100 
4/1/2016 16:14:27.379 B 2.98 200 
4/1/2016 16:14:27.379 S 2.98 200 
4/1/2016 16:14:27.379 B 2.98 100 
4/1/2016 16:14:27.379 S 2.98 100 
4/1/2016 16:14:27.379 B 2.98 100 
4/1/2016 16:14:27.379 S 2.98 100 
4/1/2016 16:14:27.379 B 2.98 100 

4/1/2016 16: 14: 27.379 S 2.98 100 
4/1/2016 16:14:27.379 B 2.98 300 
4/1/2016 16:14:27.379 S 2.98 300 

4/1/2016 16:14:27.379 B 2.98 700 

Instrument 
Symbol 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ 16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 
FRCQ16 

24.- Ou seja, o negócio executado não foi fo ra dos parâmetros de mercado . 

IV.- DOS ANTECEDENTES DE BENNY 

25.- Há de se ressaltar que o Defendente jamais foi conde nado em razão da prática do 
ilícito descrito no Termo de Acusação. 

26.- Muito embora o Termo de acusação m encione a existência de um outro processo 
adm inistrativo que tramitou perante a BSM (PAD n. o 21/2016), no âmbito do qua l o 

4 Logs dos negócios do dia, fonte dos dados da B3 Brasil Bolsa Balcão S.A. 



Defendente teria sido acusado por infração 
mencionado, o processo foi encerrado com o cumprimento 
Compromisso. 

respect ivo 

27.- De acordo com o disposto no Art. 40 do Regulamento Processua l da BSM, in verbis : 

Artigo 40. A celebração do Termo de Compromisso não importará 
confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecim ento de ilicitude 
da conduta analisada. (g.n.) 

28.- Outrossim, não há que se falar em con hecimento pe lo Defendente, do PAD n. O 

21/2016 no momento em que as operações do Termo de Acusação foram rea lizadas, t endo 
em vista que o Defendente teve conhecimento do recebimento do PAD n.o 21/2016 em 
05.12.2016 e as operações do presente processo ocorreram em 1°.04.2016. 

29.- Portanto, qualquer sugestão quanto à não primariedade do Defendente perante a 
BSM deve ser veementemente rechaçada, sob pena de afronta expressa aos termos e 
condições do próprio Regu lamento Processua l da entidade. 

V .- DAS CONSEQU ENCIAS JÁ SUPORTADAS PELO OPERADOR 

30.- Ante a execução da operação, a XP Investimentos, casa a qual o Defendente é 
vinculado, recebeu comunicação da BSM sobre a atipicidade. 

31.- A XP Investimentos convocou imediatamente Benny e lhe apl icou uma adve rtência 
formal, através da área de Recursos Humanos da empresa. O Defendente, foi ainda 
advertido na presença do Diretor da Mesa de Operações com a ressa lva de que a atitude 
não mais seria tolerada. 

32.- Na visão do Defendente, as punições ap licadas pe la XP Investimentos foram 
suficientemente gravosas para os profissionais. Além da exposição frente aos demais 
operadores e ao mercado como um todo, o Operador sofre ainda o ônus da defesa no 
presente processo que, por si só, já traz grande preocupação e desconforto . 

VI.- DA PROPOSTA D E T ERMO D E COM PROMISSO 

33.- O Defendente, com fundamento no Art. 36 e segu intes do Regu lamento Processual 
da BSM vem, pela presente, propor a celebração de Termo de Compromisso, levando-se 
em consideração: 

a) a cessação das supostas práticas irregu lares descritas no Termo de Acusação ; 

b) a inexistência de danos a investidores ou a outros prejudicados em v irtude das 
supostas práticas descritas no Termo de Acusação; 



c) a inexistência de qualquer vantagem ao 
negócios realizados e; 

decorrência dos 

d) a inexistência de qua lquer vantagem a qualquer dos comitentes envolv idos, 
conforme evidenciado nas descrições indicadas acima. 

34.- Diante das premissas acima, o Defendente propõe o pagamento do valor total de 
M 100.000,00 (cem mil reais) , a ser utilizado pela BSM, a seu exclusivo critério e 
conveniência, para o aprimoramento e desenvolvimento do mercado de cap itais. 

VI. - CONCLUSÃO 

35.- Ante o exposto, o Defendente requer: 

a) o recebimento e regular processamento da presente defesa; 

b) caso o Pleno do Co nselho de Conselho entenda ser conveniente, seja aco lhida a 
proposta do Termo de Comprom isso nos t ermos e cond ições indicados no item 
"VII" acima; 

c) na remota hipótese de entender que os termos da proposta não satisfazem as 
condições necessárias à ce lebração do Termo de Compromisso, requer seja o 
presente processo levado a julgamento com a improcedência do Termo de 
Acusação e o consequente arqu ivamento do Processo Administrativo. 

Atenciosamente, 

BENNV RUBINZSTE1N 
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BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS ("BSM") PROTOCOLO 

RECEBIDO EM _~I 1,_-
HORA: __ ---

Diretoria de Autorregulação 
Rua XV de Novembro nO 275, 80 andar, Centro 
CEP 01.013-001 
São Paulo - SP NOME: __ ------

RG:,_-------

Ref.: Processo Administrativo Disciplinar nO 07/2017 
At.: Sr. Luiz Felipe Amaral Calabró e Sr. Marcos José Rodrigues Torres 

Prezados Senhores, 

1.- BENNY RUBINSZTEJN ("Benny" ou "Defendente"), já qualificado nos autos do 
Processo Admin istrativo Disciplinar em epígrafe ("PAD") instaurado pelo Diretor de 
Autorregulação da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado C'BSM"), vêm, por meio dos 
seus advogados, apresentar suas DEFESA contra os fatos que lhes foram imputados no 
Termo de Acusação ("Termo de Acusacão"), o que faz com fundamento nas razões de fato 
e direito a seguir expostas. 

1.- O TERMO DE ACUSAÇÃO 

2.- O Termo de Acusação tem por base o parecer de acompanhamento de mercado n.o 
94/2016, elaborado pela gerência de acompanhamento de mercado GAM/BSM ("Parecer 
de Acompanhamento"), com escopo de analisar operações ocorridas com Forward Rate 
Agreement de Cupom Cambial (" FRC"). 

3.- O FRC' é considerado um produto estruturado por combinar dois tipos de contratos 
futuros de Cupom Cambial, só que com naturezas opostas, de forma que auxilia os 
investidores a negociar uma taxa de juro referenciada em dólar à termo, sem correr o risco 
de execução em livros de ofertas distintas para cada Futuro de Cupom Cambial. 

4.- No presente caso, conforme apontado no Parecer de Acompanhamento, a BSM 
decidiu imputar ao Defendente a seguinte acusação: 

I Apesar de possuir um livro de ofertas Individuai, as operações de FRC não são considerados contratos para fins de posição em 
aberto, uma vez que são automaticamente transformadas pelo sistema da BM&FBOVESPA em duas outras operações: a primeira 
para o primeiro vencimento de DOI (ponta curta) e a segunda, de natureza inversa, para o vencimento de DDI Idêntico ao 
vencimento negociado no FRC (ponta longa). A partir do penúltimo d ia de negociação do primeiro vencimento de DOI, a pr imeira 
operação (ponta curta) será gerada no segundo vencimento de DOI, mantendo-se esse vencimento até o penúltimo dia de 
negociação, quando o processo se repetirá. Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/PCbr/produtos/llstados-a-v lsta-e-
derlvatlvos/juros-e-Innaca%peracoes-estruturadas-de-forward-rate-agreement-de-cupom-camblal.htm 

"18 """60 B3 SA BRASIL,BOLSA,BALCAO PRT .AP 1Z: 40 09/0ZlZu uu,. 




