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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.009878/2019-58 

Reg. Col. 1990/20 

Acusados: Marcos Fabian Holzmann 

 Bernardo Luiz Sperandio 

 Leandro Alberto Rubio 

 Fabio Sampaio Neri 

 Henrique Teixeira Holzmann 

 Bárbara Teixeira Holzmann 

 Djalma Teixeira 

 Samuel Dias Sicchierolli Junior 

Assunto: Apurar responsabilidades por descumprimento do dever de enviar ou pelo 

envio intempestivo de informações periódicas ou adoção de medidas 

necessárias à elaboração dessas informações, em infração a dispositivos da 

Instrução CVM nº 480/2009; pela não elaboração tempestiva de 

demonstrações financeiras, em infração ao art. 176, da Lei nº 6.404/1976; e 

pela não convocação tempestiva de assembleias gerais ordinárias, em 

infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/1976. 

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro 

VOTO 

I. Introdução 

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela 

Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a 

responsabilidade de Marcos Fabian Holzmann (“Marcos Holzmann”), Bernardo Luiz Sperandio 

(“Bernardo Sperandio”), Leandro Alberto Rubio (“Leandro Rubio”), Fábio Sampaio Neri (“Fábio 

Neri”), Henrique Teixeira Holzmann (“Henrique Holzmann”), Bárbara Teixeira Holzmann 

(“Barbara Holzmann”), Djalma Teixeira e Samuel Dias Sicchierolli Junior (“Samuel Dias”, e, em 

conjunto com os demais, “Acusados”), na qualidade de administradores, à época dos fatos, da 

Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. (“Maluí” ou “Companhia”), por 

descumprimento de obrigações de elaboração e envio de informações periódicas à CVM, de 

elaboração de demonstrações financeiras (“DFs”) e de convocação para realização tempestiva de 

assembleias gerais ordinárias (“AGOs”). 
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2. O presente processo originou-se do Processo CVM SEI nº 19957.005613/2019-81, 

instaurado em 20.05.2019, que teve por objetivo suspender de ofício o registro da Companhia, nos 

termos do art. 52 da Instrução CVM (“ICVM”) n° 480, de 07.12.2009, em razão do 

descumprimento, por período superior a 12 meses, de suas obrigações periódicas1. 

3. Em razão de o presente processo versar sobre matéria constante do Anexo 73 da ICVM 

nº 607, de 17.06.2019, este tramita sob o rito simplificado ali definido. Assim, após o recebimento 

de defesas, a SEP elaborou2 o Relatório nº 119/2020-CVM/SEP/GEA-3 (“Relatório”) 3, cujos 

termos adoto com fulcro no art. 76 da referida instrução4. O Relatório contém a descrição dos 

principais fatos ocorridos no processo, bem como breve análise das acusações. 

II. Mérito 

4. A SEP distinguiu três grupos de infrações imputadas, conforme a seguir detalhado:  

(i) infrações relacionadas à desatualização do registro de companhia aberta da Maluí e 

descumprimento de obrigações informacionais periódicas: (i.1) não envio tempestivo 

dos formulários de informações trimestrais (“ITR”) referentes aos trimestres findos em 

31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 e 31.03.2019; (i.2) não envio do formulário de 

referência (“FRE”) de 2019; e (i.3) não envio tempestivo do formulário cadastral 

(“FCA”) de 2019;  

(ii) infrações relacionadas à produção de informações de natureza contábil e financeira: 

(ii.1) não adoção das medidas necessárias para que os 1º, 2º e 3º ITR de 2018 e 1º ITR 

de 2019 fossem elaborados tempestivamente; (ii.2) não elaboração tempestiva das 

demonstrações financeiras (“DFs”) referentes ao exercício social findo em 31.12.2018 

(“DFs de 2018”); e  

(iii) infrações relacionadas à não convocação para realização tempestiva das AGOs da 

Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2017 (“AGO 2017”) e 

31.12.2018 (“AGO 2018”). 

5. Observo, por oportuno, que nenhum dos Acusados apresentou defesa neste PAS, embora 

tenham comparecido conjuntamente aos autos, após as citações5, para requerer a prorrogação do 

 
1 A Companhia teve seu registro suspenso pela SEP em 22.05.2019. Em 15.06.2020, a Companhia teve seu registro 

cancelado.  
2 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à superintendência 

que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento dos 

autos, relatório contendo: (...) III – análise da superintendência acerca dos argumentos de defesa e da procedência da 

acusação. 
3 Doc. SEI 1143176. 
4 Art. 76. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74. 
5 Os acusados Marcos Holzmann, Leandro Rubio, Henrique Holzmann, Djalma Teixeira e Samuel Dias foram citados 

por correio (Doc. SEI 0918645). Os acusados Fabio Neri e Bárbara Holzmann foram citados por edital, após frustradas 

as citações postais (Docs. SEI 0918581, 0920345, 0924214 e 0924270). A citação postal do acusado Bernardo 

Sperandio foi devolvida sem cumprimento. Embora não tenha sido promovida a sua citação por edital, o referido 

acusado compareceu espontaneamente para solicitar acesso aos autos (Docs. SEI 0910153 e 0910171) e para requerer, 
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prazo para a prática do referido ato, o que foi deferido pela SEP. A revelia, de todo modo, não 

importa em confissão quanto à matéria de fato6, motivo pelo qual, de todo modo, cumpre verificar 

se estão caracterizadas as infrações imputadas pela SEP e se os administradores acusados são os 

responsáveis por tais infrações. Adicionalmente, registro que, em 29.01.2021, os acusados Samuel 

Dias, Fábio Neri e Bernardo Sperandio, por meio de novos procuradores, apresentaram memorial 

acompanhado de documentos7.  

Desatualização do registro e informações periódicas de companhia aberta 

6. As companhias abertas têm a obrigação de enviar à CVM informações periódicas e 

eventuais, observados os requisitos de conteúdo, forma e prazos estabelecidos pela ICVM n° 

480/20098. Os artigos 21 e 31 da ICVM n° 480/2009 reúnem as informações periódicas e eventuais 

que devem ser prestadas pelas companhias abertas registradas na Categoria B (caso da Maluí).  

7. As obrigações de entrega à CVM do FCA, do FRE e dos ITRs às quais se refere a 

Acusação estão expressamente previstas nos incisos I, II e V do art. 21 da ICVM n° 480/20099 e 

devem observar os seguintes prazos:  

(i) O FCA deve ser atualizado sempre que qualquer dos dados nele contido for alterado, 

em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração e, sem prejuízo 

dessa atualização, deve ser confirmado, até o dia 31 de maio de cada ano, que as 

informações contidas no FCA continuam válidas (art. 23 da ICVM n° 480/2009)10; 

(ii) O FRE atualizado deve ser entregue, anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da 

data de encerramento do exercício social (art. 24, §1º, da ICVM n° 480/200911); e 

(iii) O ITR deve ser entregue no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de 

encerramento de cada trimestre (art. 29, inciso II, da ICVM n° 480/200912).  

 
juntamente com os demais acusados, a prorrogação do prazo para apresentação da defesa (Doc. SEI 0956103), 

demonstrando ciência inequívoca do processo.  
6 Cf. art. 28 c/c o art. 79 da ICVM n° 607/2019. 
7 Docs. SEI 1186923 e respectivos anexos. 
8 Conforme expressamente prevê o art. 13, caput, da ICVM n° 480/2009: “O emissor deve enviar à CVM as 

informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução”. 
9 Art. 21 O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial 

de computadores, as seguintes informações periódicas: I – formulário cadastral; II – formulário de referência; (...) V 

– formulário de informações trimestrais – ITR (...). 
10 Art. 23. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for alterado, 

em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a 

que se refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário cadastral 

continuam válidas, até 31 de maio de cada ano. 
11 Art. 24. (...) § 1º O emissor deve entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses 

contados da data de encerramento do exercício social. 
12 Art. 29: Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR, 

documento eletrônico que deve ser: (...) II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da 

data de encerramento de cada trimestre. 
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8.  Como se observa na tabela constante do Termo de Acusação13, a seguir parcialmente 

reproduzida14, nenhum dos prazos para envio dos referidos documentos, previstos na ICVM n° 

480/2009, foi observado pela Companhia, estando caracterizada, portanto, a materialidade das 

infrações, objetivamente aferível e que restou incontroversa nos autos: 

Documento 
Data limite de 

entrega 

Data de 

entrega 
Observação 

1º ITR/2018 15.05.2018 05.07.2019 

Atraso de 416 dias. Relatório de revisão 

especial de auditor independente com 

data de 31.08.2018. 

2º ITR/2018 14.08.2018 05.07.2019 

Atraso de 325 dias. Relatório de revisão 

especial de auditor independente com 

data de 15.10.2018. 

3º ITR/2018 14.11.2018 06.07.2019 

Atraso de 234 dias. Relatório de revisão 

especial de auditor independente com 

data de 26.11.2018. 

1º ITR/2019 15.05.2019 
Não 

entregue 
- 

Formulário 

Cadastral 2019 
31.05.2019 15.07.2019 Atraso de 45 dias. 

Formulário de 

Referência 2019 
31.05.2019 

Não 

entregue 
- 

9. Observo que, ainda que parte dos documentos já tivesse sido entregue pela Companhia 

quando da formulação da acusação pela SEP e mesmo que o 1º ITR 2019 tenha sido entregue após 

esse momento, isso não desconfigura as infrações, pois já tinham se consumado entre 15.05.2018 

e 31.05.2019, quando inobservadas as datas limites para a entrega, que se requer seja tempestiva.  

10. Sendo assim, entendo estar correta a SEP quando acusa Marcos Holzman, que exerceu o 

cargo diretor de relação com investidores (“DRI”) no período transcorrido de 30.11.2017 a 

29.10.2018, pelo descumprimento do disposto no art. 21, V, c/c os artigos 13, 29, inciso II, 

todos da ICVM n° 480/2009, em virtude do não envio tempestivo dos 1º, 2º e 3º ITRs 2018. 

 
13 Item 9 do Termo de Acusação. Na referida tabela constam, ainda, informações atinentes à ausência de entrega 

tempestiva dos seguintes documentos: (i) formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP de 2018; e 

(ii) atas da AGO 2017 e AGO 2018, mas não foram formuladas acusações especificamente com relação ao atraso no 

cumprimento dessas obrigações.  
14 As datas informadas na tabela são corroboradas pela Posição de Entregas de Documentos Periódicos com Atraso 

Analítico - Período de: 01.01.2018 até 20.05.2019 (Doc. SEI 0865815, fl. 22). 
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11. Especificamente quanto à imputação ao acusado de violação ao art. 4515 da ICVM n° 

480/2009 (em combinação com os outros dispositivos da mesma instrução acima referidos), 

destaco que o referido art. 45 identifica o administrador responsável pelo cumprimento das 

obrigações a que se refere (no caso, o DRI) e, assim, o define como centro de imputação de 

responsabilidade pelo eventual descumprimento das normas que impõem a prestação de 

informação exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários, se 

tratando, porém, de dispositivo que rege a responsabilidade e não da regra informacional violada.    

12. Ademais, reconheço que, em princípio, não deveria o DRI ser responsabilizado pela não 

entrega tempestiva de documentos cuja elaboração, a cargo de outros órgãos, tenha ocorrido a 

destempo. Não é, porém, o que ocorre com o ITR, cuja elaboração competia justamente à diretoria 

da Maluí (art. 29 da ICVM n° 480/2009), órgão que o acusado integrava. O raciocínio se aplica, 

portanto, inclusive no tocante ao 3º ITR de 2018, ainda que restassem, quando o acusado deixou 

o cargo de DRI da Companhia, 16 dias para decurso final do prazo para envio do documento em 

questão (que expirou em 14.11.2018). O acusado concorreu decisivamente para que a entrega 

tempestiva desse ITR se tornasse inviável, inclusive para o seu sucessor naquela função.  

13. Também deve ser acolhida a acusação formulada em face de Bernardo Sperandio, por: 

(i) descumprimento do art. 21, V, c/c arts. 13, 29, inciso II, todos da ICVM n° 480/2009, pelo não 

envio tempestivo do 1º ITR de 2019, pelas mesmas razões acima expostas; (ii) descumprimento 

do art. 21, inciso II  c/c os artigos 13, 24, §1º, todos da ICVM n° 480/2009, pelo não envio do FRE 

de 2019; e (iii) descumprimento do art. 21, inciso I c/c os artigos 13 e 23, parágrafo único, todos da 

ICVM n° 480/2009, pelo não envio tempestivo do FCA de 2019. Com efeito, o referido acusado 

passou a ocupar o cargo de DRI da Companhia a partir de 29.10.2018 e nele permanecia na ocasião 

em que expiraram os prazos de entrega dos referidos formulários. 

Elaboração de informações de natureza contábil 

14. Em consonância com a Acusação, a reponsabilidade pela tempestividade na produção de 

informações contábeis e financeiras da companhia aberta é conceitualmente distinta da 

responsabilidade pelo envio de tais informações ao mercado, uma vez produzidas.  

15. Sob essa perspectiva, a SEP acusa os diretores Leandro Rubio e Fabio Neri por infração 

ao art. 21, inciso V c/c os artigos 13 e 29, inciso II, todos da ICVM n° 480/2009. Leandro Rubio 

foi acusado de não ter tomado as medidas necessárias para a elaboração tempestiva do 1º, 2º e 3º 

ITR de 2018 e do 1º ITR de 2019. Fábio Neri, a seu turno, foi responsabilizado em relação à 

 
15 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela 

legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários. 

file:///M:/Exclusivo%20ASC/COMUNICAÇÃO%20INTERNA/Arquivos/Modelos%20de%20Arquivos%20CVM/documentos%20oficiais/www.cvm.gov.br


 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 

www.cvm.gov.br 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM Nº SEI 19957.009878/2019-58 – Voto – Página 6 de 12 

 

intempestividade da elaboração do 3º ITR de 2018 (considerando o período de 29.10.2018 a 

14.11.201816) e do 1º ITR de 2019. 

16. Assiste razão à Acusação. Com efeito, consoante o art. 29 da ICVM n° 480/2009, ao final 

de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais - ITR. Nesse 

sentido, como ressaltado na tabela apresentada no item 8, acima, tais formulários não foram 

elaborados tempestivamente pelos referidos acusados. Isso se reflete inclusive nas datas apostas 

nos relatórios de revisão especial dos 1º, 2º e 3º ITRs de 2018, que são posteriores aos prazos de 

envio dos referidos formulários à CVM, o que também ocorreu quanto ao 1º ITR de 201917. 

Segundo o inciso I do §1º do art. 29 da ICVM n° 480/2009, o ITR deve ser acompanhado de 

relatório de revisão especial, emitido por auditor independente registrado na CVM18. 

17. De outra parte, entendo que não restaram violados por esses diretores o art. 13, o inciso 

V do art. 21 e o inciso II do art. 29, todos da ICVM n° 480/2009, os quais dispõem sobre a 

obrigação de envio do ITR, a cargo exclusivamente do DRI da Companhia, por força do já referido 

art. 45. Note-se que os diretores em questão não foram acusados pelo não envio tempestivo dos 

referidos documentos19.  

18. A par disso, a SEP acusa os diretores Leandro Rubio, Marcos Holzmann (considerando 

o período até 29.10.201820), Fabio Neri e Bernardo Sperandio por descumprimento do art. 17621 

 
16 O referido acusado foi eleito diretor na reunião do CA de 29.10.2018. A partir daí passou a ser igualmente 

responsável por fazer elaborar o 3º ITR de 2018, cujo prazo de entrega à CVM terminava em 14.11.2018.  
17 Em consulta ao IPE, verifica-se que o Relatório de revisão especial de auditor independente foi emitido com data 

de 30.10.2019. 
18 Adicionalmente, observo, em consulta ao Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE, que a 

Companhia publicou Fato relevante, em 29.03.2019, em que comunicou ao mercado: “Em cumprimento ao disposto 

no Artigo 157, § 4º, da Lei 6.404, para fins do disposto na Instrução  CVM  358,  a  Maluí  Ilha  do  Sol  

Empreendimentos  Imobiliários  SPE  S.A. (“Companhia”),  vem  a  público  informar  que  segue  envidando  esforços  

no  sentido  de concluir os trabalhos para a apresentação dos 1 ITR 2018, a 2 ITR 2018 e a 3 ITR 2018, em 

atendimento ao artigo 29 da Instrução CVM 480, conforme Comunicado ao mercado em 1º de março de 2019, e, que 

em decorrência disso não apresentará até o dia 31 de março  de  2019,  ao  mercado  e  aos  acionistas,  o  Formulário  

de  Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, em atendimento ao Artigo 21, Inciso IV, da ICVM 480, bem 

como as Demonstrações financeiras, o Relatório da administração, o Comentário dos administradores sobre a 

situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do  formulário  de  referência,  o  Relatório  do  auditor  

independente,  e  a  Proposta  da administração para a Assembleia Geral Ordinária, em atendimento ao Artigo 9, da 

ICVM 481, e, ao artigo 133 da Lei 6404. A administração da Companhia segue empenhada em ter todas as obrigações 

periódicas exigidas, atendidas em até 60 dias, a partir dessa data.” (grifos aditados) 
19 O mesmo entendimento prevaleceu no julgamento do PAS CVM nº RJ2017/2945, de relatoria do então Diretor 

Pablo Renteria, em 24.07.2018, no qual a SEP havia acusado diretor que não ocupava o cargo de DRI da companhia 

pela não elaboração e não entrega do ITR, tendo sido o acusado absolvido no tocante ao alegado descumprimento do 

art. 21, incisos V, c/c o art. 29, inciso II, da ICVM nº 480/09. Com maior razão ainda, impõe-se solução semelhante 

no presente PAS, em que sequer foram os diretores acusados de não entrega do referido formulário.  
20 Marcos Holzmann foi destituído do cargo de diretor, a pedido próprio, em reunião do CA de 29.10.2018. 
21 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, 

as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e 

as mutações ocorridas no exercício. 
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da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), em virtude da não elaboração tempestiva das DFs de 2018. Aduz 

a Acusação que, por força do art. 13322 da mesma lei, isso deveria ocorrer nos 3 meses seguintes 

ao término do exercício social23 e, não havendo, consoante o estatuto social da Companhia, 

competência definida na diretoria para atendimento das determinações legais em relação à 

contabilidade da Maluí, a responsabilidade pela ausência de informações de natureza contábil deve 

recair sobre todos os diretores. 

19. De fato, conforme entendimento consolidado da CVM, na ausência, no estatuto social da 

Companhia, de designação específica do(s) diretor(es) responsável(is) pela elaboração das DFs, 

todos os membros da diretoria deverão ser responsabilizados pela infração em destaque.   

20. No caso concreto, as DFs de 2018 deveriam ter sido elaboradas até 31.03.2019. Segundo 

consta da tabela contida no Termo de Acusação, o relatório do auditor independente acerca das 

referidas DFs data de 15.04.2019, e essas, por sua vez, foram apresentadas à CVM em 31.07.2019, 

o que corrobora o fato de que o documento não foi elaborado tempestivamente24, o que sequer foi 

controvertido. Por conseguinte, concluo que também assiste razão à SEP na acusação formulada.  

Não convocação e realização tempestiva da AGO 2017 e da AGO 2018 

21. Por fim, aduz a SEP que os acusados Henrique Holzman, Bárbara Holzman, Djalma 

Teixeira, Samuel Dias e Bernardo Sperandio devem ser responsabilizados pela não convocação 

tempestiva para realização das assembleias gerais relativas aos exercícios sociais findos em 

31.12.2017 e 31.12.2018, limitando-se ao período de cada um em seu respectivo cargo. 

22. Observo, em primeiro lugar, que essas assembleias acabaram sendo realizadas 

posteriormente, sem que ocorresse, na prática, a formalidade da convocação, devido à presença da 

totalidade dos acionistas da Companhia25, conforme facultado pelo art. 124, §4º, da LSA26.  

 
22 Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da 

assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos 

acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício 

findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver. IV - o parecer 

do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos 

na ordem do dia (grifos aditados). 
23 Com efeito, esse seria o prazo máximo para a elaboração tempestiva das DFs considerando que a AGO deve ocorrer 

nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social (art. 132 da LSA). No mesmo sentido dispõe 

o art. 25, caput e §2º da ICVM 480/09: “Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na 

data em que forem colocadas à disposição do público. § 2º A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no 

caso de emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento 

do exercício social” (grifos aditados). 
24 Vide, ainda, a propósito das DFs, nota de rodapé 16. 
25 Conforme atas constantes do Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE. 
26 § 4º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a assembleia-geral a que 

comparecerem todos os acionistas. 
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23. Isso, porém, não afasta a ocorrência da infração, uma vez que ambas as AGOs foram 

realizadas após expirado o prazo legal27. A AGO 2017 foi realizada em 05.06.2018 e a AGO 2018 

apenas em 07.08.201928. Em outras palavras, o conselho de administração (“CA”) da Maluí 

deveria ter convocado as referidas AGOs com a antecedência exigida por lei, de modo a 

possibilitar que elas tivessem sido realizadas tempestivamente, dentro dos quatro primeiros meses 

seguintes ao término do exercício social (i.e., até o dia 30 de abril). A obrigação de convocar estaria 

dispensada apenas se, dentro desse interregno, as AGOs tivessem sido realizadas com a presença 

da totalidade dos acionistas. 

24.   Os acusados acima citados eram, à época dos fatos, membros do CA da Maluí, órgão 

ao qual incumbia tal obrigação, restando, então, também caracterizada a violação ao art. 13229 c/c 

art. 142, inciso IV30, da LSA.  

III. Dosimetria 

25. Passo, assim, à dosimetria das penas.  

26. Nos termos do art. 60, incisos II e III, da ICVM n° 480/2009, é considerada infração 

grave a inobservância reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas 

nela previstas e a inobservância do prazo fixado no art. 132 da LSA para a realização da AGO. De 

todo modo, caberá avaliar a gravidade das condutas em concreto. 

27. Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição. Em 

cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato do ilícito e as condutas, observadas eventuais 

circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.  

 
27 v. art. 132 da Lei n° 6.404/1976. 
28 A SEP apresenta no item 9 do termo de acusação, uma tabela na qual constam as datas limite de entrega das atas 

das AGOs de 2017 e 2018 e as datas da efetiva entrega desses documentos, que coincidiram, no caso concreto, com 

as datas de realização dos conclaves. Em princípio, as atas teriam sido entregues à CVM no prazo previsto pelo art. 

21, inciso X da ICVM 480/09 (i.e., em até sete dias úteis de sua realização), mas a SEP fez a contagem tendo em vista 

o último dia do prazo legal para a realização da AGO, apurando, assim, atraso de 26 dias para entrega da ata da AGO 

de 2017 e de 89 dias para a entrega da ata da AGO de 2018. De todo modo, não houve formulação de acusação em 

relação a possível descumprimento do referido art. 21, inciso X da ICVM n° 480/09.  
29 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 

(uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 

financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger 

os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária 

do capital social (artigo 167). 
30 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, 

ou no caso do artigo 132. 
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28. No caso concreto, constato, em especial, que as debêntures que constituíam os únicos 

valores mobiliários em circulação de emissão da Maluí, cuja oferta havia ensejado o registro da 

emissora perante a CVM (na categoria B), foram integralmente liquidadas em fevereiro de 201931.  

29. Tendo em vista essa circunstância e as demais características do caso concreto, voto pela 

aplicação da pena de advertência aos respectivos Acusados, unicamente com relação às infrações 

que tenham se iniciado após a data da liquidação dos referidos valores mobiliários pela 

Companhia. Essas condutas apresentaram menor potencial ofensivo, considerando que, a partir de 

então, não havia mais valores mobiliários em circulação32. Cabe, porém, frisar que, por outro lado, 

a Maluí permaneceu como companhia aberta até ter seu registro cancelado e, assim, as referidas 

circunstâncias específicas não foram suficientes para descaracterizar as irregularidades apontadas, 

razão pela qual cabe a penalização.  

30. No que toca às demais infrações, praticadas antes da integral quitação das debêntures, 

inclusive quando tenham sido reiteradas pelo acusado após esse fato, entendo que devam ser 

apenadas com a condenação ao pagamento de multa pecuniária. 

31. Assim, quanto à não adoção das providências necessárias à elaboração tempestiva ou à 

não entrega tempestiva do formulário de informações trimestrais, fixo a pena-base em                                 

R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

32. Por sua vez, em relação à não adoção de providências necessárias à convocação de 

assembleia geral de acionistas da Companhia, fixo a pena-base em R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais).  

 
31 Cf. memorial apresentado pela Defesa dos acusados Samuel Dias, Fábio Neri e Bernardo Sperandio, em 29.01.2019 

(Docs. SEI 1186923 e 1186934). Referida informação constou, ainda, do Fato Relevante publicado pela Companhia, 

em 15.02.2019: “em assembleia geral extraordinária, realizada em 15 de fevereiro de 2019, os acionistas da 

Companhia aprovaram a proposta da administração para quitação integral das debêntures simples, não conversíveis 

em ações, com garantia real e garantia adicional fidejussória emitidas pela Companhia (“Proposta” e Debêntures”, 

respectivamente). A Companhia também informa que, após sua aprovação pelos acionistas, a Proposta foi 

devidamente submetida aos debenturistas, em assembleia geral de debenturistas, também realizada em 03 de janeiro 

de 2019, que a aprovou por unanimidade e sem reservas. A Proposta contempla a integral quitação de todas as 

Debêntures emitidas pela Companhia, com seu consequente cancelamento e liberação das garantias previstas na 

escritura de emissão.  Conforme aprovado pelos acionistas e pelos debenturistas a dívida será quitada em uma única 

parcela, em moeda corrente nacional, até a data de 20 de fevereiro de 2019”. Na Nota Explicativa 3.9 do 1º ITR 

2019, constou a informação relativa à liquidação por completo dessas debêntures. 
32 Os fatos de a companhia não ter acessado o mercado de valores mobiliários e de ter se mantido registrada na CVM 

por reduzido período, embora não afastem a ocorrência da infração administrativa, já foram levados em consideração 

pelo Colegiado, na dosimetria da pena (cf. PAS CVM nº RJ2018/3434 (Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 

06.08.2019).  
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33. Quanto às referidas penas de multa, considerarei, ademais, como circunstância agravante 

a reiteração da conduta irregular pelo respectivo acusado33, quando aplicável, e como 

circunstâncias atenuantes, em linha com precedentes do Colegiado34, (i) os bons antecedentes dos 

Acusados35; (ii) o reduzido número de acionistas da Companhia, cujo quadro societário era, neste 

caso, à época dos fatos, composto, direta e indiretamente, exclusivamente por pessoas integrantes 

de sua própria administração e que figuram como Acusados neste PAS ou pessoas a esses ligadas36; 

(iii) o fato de o registro da Companhia como emissora já se encontrar cancelado; e (iv) os fatos de 

(a) terem sido publicados comunicado ao mercado e fato relevante esclarecendo as razões dos 

atrasos na divulgação de informações periódicas, (b) de a Companhia e os administradores terem, 

posteriormente, apresentado à CVM os documentos e informações cujo envio foi intempestivo, 

exceto com relação ao FRE de 2019, e (c) de terem sido realizadas as AGOs, denotando, portanto, 

a boa-fé e a intenção de mitigar os efeitos da omissão no cumprimento das obrigações exigidas 

por lei e pela regulamentação da CVM37. 

34. A agravante e as atenuantes acima referidas, conforme aplicáveis, incidirão sobre a pena-

base, no percentual de 15% cada.  

IV. Conclusão e penalidades 

35. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n° 6.385/1976, voto:  

 
33 Note-se que a pena de advertência foi proposta unicamente para infrações que tenham se iniciado após a mencionada 

liquidação integral das debêntures. As demais serão apenadas com multa pecuniária. Desse modo, a reiteração da 

conduta, como agravante, continua sendo aplicável com relação a infração iniciada antes da liquidação das debêntures 

e reiterada antes e/ou depois desse fato.  
34 Alguns exemplos: PAS CVM nº RJ2018/7396, j. em 19.01.2021; PAS CVM n° RJ2019/3348, j. em 08.12.2020; 

PAS CVM n° RJ2017/6169, j. em 02.04.2019; e PAS CVM n° RJ2017/3190, j. em 21.08.2018. 
35 Apesar de alguns deles figurarem em outros dois PAS em curso na CVM, não houve condenação em nenhum dos 

casos: (i) PAS CVM nº RJ2018/07225, em que figuram como acusados Samuel Dias e Fabio Neri; e (ii) PAS CVM 

nº RJ2020/00580, em que figuram como acusados Leandro Rubio e Marcos Holzmann (cf. Fichas de Antecedentes 

emitidas em 17.12.2020 pela Coordenação de Controle de Processos Administrativos – CCP). 
36 No memorial apresentado em 29.01.2021, foi destacado que Samuel Dias, Bárbara Holzmann, Henrique Holzmann, 

Djalma Teixeira e Fábio Neri, eram acionistas diretos ou indiretos da Companhia e, ainda, seus administradores, à 

época dos fatos (Docs. SEI  1186923 e 1186940). Tais informações, porém, se referem ao quadro acionário após a 

alteração do controle da Companhia, cabendo, ainda, retificar que eram membros do CA, na realidade, os quatro 

primeiros Acusados acima citados, tendo Djalma Teixeira participado da administração da Companhia até 29.10.2018, 

ao passo que Fábio Neri era diretor da Companhia Verifico que, antes da alteração de controle, era acionista direto da 

Companhia o acusado Djalma Teixeira e, indiretamente, o acusado Marcos Holzmann e, além dele, a Sra. I.Z.T.H., 

que era pessoa ligada a um dos administradores, que não figura neste PAS. Complementam a informação trazida pelo 

memorial as atas das AGOs da Companhia, relativas aos exercícios findos em 2017 e 2018, assim como os formulários 

de referência apresentados pela Maluí no exercício de 2018, antes e após a alteração do respectivo controle, 

disponíveis no IPE. 
37 Em complemento às informações constantes do Termo de Acusação, relativas aos documentos elaborados e/ou 

entregues pela Companhia após o prazo legal, verifica-se, em consulta ao IPE, que o 1º ITR de 2019 foi apresentado 

à CVM em 09.11.2019 e as AGOs de 2017 e 2018 foram realizadas, respectivamente, em 05.06.2018 e 07.08.2019. 
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A. pela condenação de Marcos Fabian Holzmann à penalidade de multa pecuniária no valor 

de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), na qualidade de diretor de relações com 

investidores, pelo descumprimento do art. 21, V c/c os artigos 13 e 29, II, da Instrução 

CVM n° 480/2009, pelo não envio tempestivo dos formulários de informações trimestrais 

referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018;  

B. pela condenação de Bernardo Luiz Sperandio à penalidade de advertência em razão das 

seguintes infrações: 

a) na qualidade de diretor de relações com investidores, por descumprimento: 

(i) do art. 21, V, c/c os artigos 13 e 29, II, da Instrução CVM n° 480/2009, em razão 

do não envio tempestivo do formulário de informações trimestrais referente ao 

1º trimestre de 2019;  

(ii) do art. 21, II c/c os artigos 13 e 24, §1º, da Instrução CVM n° 480/2009, em razão 

do não envio tempestivo do formulário de referência relativo ao exercício social de 

2019; e 

(iii) do art. 21, I c/c os artigos 13, e 23, parágrafo único, da Instrução CVM n° 

480/2009, em razão do não envio tempestivo do formulário cadastral referente ao 

exercício de 2019; 

b) na qualidade de diretor, pelo descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/1976, em 

virtude da não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras referentes ao 

exercício social findo em 31.12.2018; e 

c) na qualidade de membro do conselho de administração, por não ter convocado 

tempestivamente a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 

31.12.2018, em infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei nº 6.404/1976; 

C. Em relação a Leandro Alberto Rubio: 

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais), na qualidade de diretor, pelo descumprimento do art. 

29 da Instrução CVM n° 480/2009, tendo em vista não ter tomado as medidas 

necessárias para que os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º 

e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019 fossem elaborados 

tempestivamente; 

(ii) pela condenação à penalidade de advertência, na qualidade de diretor, pelo 

descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/1976, em virtude da não elaboração 

tempestiva das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 

31.12.2018; e 

(iii) pela absolvição da acusação de descumprimento do art. 21, V c/c o art. 13 e inciso 

II do art. 29, todos da Instrução CVM n° 480/2009; 
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D. Em relação a Fabio Sampaio Neri: 

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais), na qualidade de diretor, pelo descumprimento do art. 

29 da Instrução CVM n° 480/2009, tendo em vista não ter tomado as medidas 

necessárias para que os formulários de informações trimestrais referentes ao 3º 

trimestre de 2018 (considerando o período de 29.10.2018 a 14.11.2018) e ao 1º 

trimestre de 2019 fossem elaborados tempestivamente; 

(ii) pela condenação à penalidade de advertência, na qualidade de diretor, pelo 

descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/1976, em virtude da não elaboração 

tempestiva das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 

31.12.2018; e 

(iii) pela absolvição da acusação de descumprimento do art. 21, V c/c o art. 13 e inciso 

II do art. 29, todos da Instrução CVM n° 480/2009; 

E. pela condenação de Henrique Teixeira Holzmann à penalidade de multa pecuniária no 

valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), na qualidade de membro do 

conselho de administração, por não ter convocado tempestivamente as assembleias gerais 

ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2017 e em 31.12.2018, em 

infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei nº 6.404/1976; 

F. pela condenação de Bárbara Teixeira Holzmann à penalidade de multa pecuniária no 

valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de 

administração, por não ter convocado tempestivamente a assembleia geral ordinária 

relativa ao exercício social findo em 31.12.2017, em infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, 

da Lei nº 6.404/1976; 

G. pela condenação de Djalma Teixeira à penalidade de multa pecuniária no valor de                         

R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de 

administração, por não ter convocado tempestivamente a assembleia geral ordinária 

relativa ao exercício social findo em 31.12.2017, em infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, 

da Lei nº 6.404/1976;  

H. pela condenação de Samuel Dias Sicchierolli Junior à penalidade de advertência, na 

qualidade de membro do conselho de administração, por não ter convocado 

tempestivamente a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 

31.12.2018, em infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei nº 6.404/1976. 

É como voto. 

 

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2021. 

 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 
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