CONSELHO DE SUPERVISÃO Do r\NALlsTÂ DE v^LoREs MoIIILIÁnlos
(CSA} DÂ APIIVTEC _ ASSOCTAÇÂO I}RASILEIRA DOs ANALISTAS E
PROFISSIONAIS DTi INVISTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS

Ref. Proccsso Adnrinistrativo n, 001/201 §

Representados: Rodolfo Cirne Amstalden - CNpl EM-g69

l"elipe Abi-acl de Miranda - CNpl EM-739

Conselheiro-Relator:

Êd

uardo Boccuzzi

Participaram do julgamento os Conselheiros Antonio Duarte Carvalho de Castro. Geraldo
Soares Leite l"'Ílho e Hduardo Boccuzzi (Relator).

Resumo: Arquivamento em lace da celebraçâo de "Iermo de Compromisso devidamente

cumprido.

São Paulo. 02 de fbvereiro de 201(>
{

Hduardo Boccuzzi (Relator)

coNSBLIIo D[, supERvISÂo Do ÂNALrsrA
(CSA) DA APIMtrC

DE vALoRES

- ASSOCINçÃO BRASILE,IRA

MoBrLrÁntos

DO§ ANALISTA§ B

PROFISSIONAIS T}E INVESTIMENTO DO TVIT'RCADO t}E CÀPITAIS

acón»Ão
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Processo no 00ll2}l5. do Conselho de
Supervisão do AnaÍista de Valores Mobiliários da APIMEC

-

Associação Brasiteira dos

Arralistas e Profissionais de lnvestimento do Mercado de Capitais. em que tigurarn como
Representados Rodolfo Clirne Anrstalden - CNPI EM-869 e Felipe Âbi-*cl cle Miranda -

CNPI 8M.739:
ACORDAM os Conselheiros da 'l"urma Julgadora do Conselho de Supervisão do Analista
de Valores Mobiliários da APIMEC. por votação unâninre. arquivar este Pr6cesso
Administrativo. tcndo em vista integral cumprimento do'l'enno de Cgrnpromisso Íirrnadç
pelos Representados, nos termos do voto do Relator, que passa a fhzer parte integrante
deste.

Participaram do.iulgarnento os Conse[heiros Antonio Duarte Carvalho de Castro, Ceraldo
Soares l.,eite Filho e Eduardo Boccuzzi (Retator).

São Paulo. 02 de fevereiro de 2016

Ft
Ilduardo Boccuzzi (Relator)

CONSELHO Dtr SUI,BRVISÃO Do ANALISTA DB vALoRES MoI}ILIÁruos
(csA) DA APIMEC - AssoclnçÃo BITASILSIRA Dos ANALTsTAS E
PROFISSIONAIS I}E INVESTIMENTO DO MERCADO DB CAPITAIS
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Relatório do Processo

() objeto do processo em

paut?r consiste na veriÍlcação de possível infração, no exercício da

atividade de Ânalista de Valores Mobiliários. por parte dos senhores tlodolfo Cirne
Arnstalden - CNPI EM-869 e l"-elipe Abi-acl de Miranda - CNPI I-:M-739.

lsso porque, Íbi realizada denúncia pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. através

da Gerência de Registros e Autorizações. com sede na [tua Sete de Setembro. I I l, na
Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. em fàce dos Representados, por
sttposta inliação ao artigo 3oda Instrução CVM n"483/2010. bem como aos artigos 2oe

§ lo.2n. J" e 4o do Codigo de Conduta APIMEC',

9o.

tendo em vista conteúdo de oferta

veiculada pelos ora Representados para o mercado intitutaclas de jRetorno Garanticlo" c
"Projs. !o está 3berto".

Coln base na denúncia.

a

SSA entendeu que deveria ser iniciado um

administrativo, o que foi acolhido pelo Con.selho de Supervisão. Assirn.
Processo Administrativo

processo

Íbi instaurado

n" 00112015 ("Processo"). sobre o qual Íbram notificados

Representados por rneio de correspondência datacla de

l6

o

os

de selembro de 2015. enviada

juntamente conr os Anexos I A e I B que apresentavanr o conteúdo das ofertas veicu[adas

pelos Representados e que. por suâ vez! gcraram a «lenúrrcia pela Cornissão de Valores
Mobiliários - CVM nos termos acinra, cotnunicando-os ainda. sobre a possibitidade de
defesa. a sor dirigida à turma de Julgamento cto reÍbriclo Processo. representada pelo seu
Relator.

Os Reclamados apresentaratn defcsa por intennédio de seu advogado, na qual.
resurnidamente. afirmaram que não se tratelva cle garantir o ret<lrno <Jo investirnento
realizado, nlas sim. devolução do valor investido caso os clientes dos [teprcsentados não

obtivessem o retorno financeiro esperado. não scndo. segundo eles. garantia de retorno do

investimento. lnas siln, de devolução da nratrícula. não havendo que se íalar em violação ao

Codigo de Conduta da AI,IMEC ou à Instrução da CIVM apontada na 4enúncia. Além
disso. juntamente com a Defbsa apresentaranr proposta de 'fermo de Compromisso, com
pedido de extinção do Processo Adrrrinistrativo após seu eventual cumprimento.

Da proposta de Termo de Compronrisso constaram os seguintes tcrmos:
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A proposta foi analisada e aceita pcla Turrna e. posterionnente. ratificada pelo Conselho de
Supervisão do Analista de Valores Mobiliários. nos rcrmos do art. 75 clo Código dos
Processos da APIMEC.

Apôs confirnraçã«r pela SSA do integral cumprirnento tlo Termo 4e Comprçmisso pclçs
Rcprcsent*do.s. de

rigor o arqtrivantcttto do Processo Aehuinistrativo lr" 00ll20l5,

conr

lirndanrento no art. 7ll do Ccidigo clos Proccssos tta Aplll.ÍilC].

Qis.ppsitir.o

Diante clo cxposto. r\CORDÂfuí os Clonselhcin:s da T'urnra Julgadclra do colselho

cÍc

Supervisâo tlo Ànalista de Vnlores Mobiliárius cla AplMtiC". por voraçân unânirnc, arquivar

o

Processo Adrrlinistrativr:

Processos cla

n" 00ll?015. cot"ll fitndlrrnen{o ll() art.7t( do Critligo clos

;lPlMEC. lentlo eat vista integrtl cunrprin:elrto

cJo

Termo «le Clornpronrissç

pclos Representados.

Sito Pauln. í)2 clc fbvcrciro dc 2ü 16.

[:duartl<l Í]occuzzi
ltelator clo Proccsso
\
J.
J

',r"'\
.t

1

Atrtouio Duartr-: Carvallrrl dc Castro

,{,/L*

</Á ..-kZ

I*citc Í:illrr>
ckr (lunscll'ro clc Su;:crvisiio clo Ânalista dc virlorc.s

Mobiliários.-- CSÂ

