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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.010328/2018-09 

Reg. Col. 1384/19 

Acusados: Thá Fênix Empreendimentos Imobiliários S.A. 

 Arsênio de Almeida Neto 

 Slaviero Administração Ltda. 

 Eduardo Slaviero Campos  

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo sem a prévia obtenção 

de registro ou de sua dispensa pela CVM, em infração ao art. 19 da Lei n° 

6.385/1976 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003. 

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro 

RELATÓRIO 

I. OBJETO E ORIGEM 

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

Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Thá 

Fênix Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Thá Fênix” ou “Incorporadora”), Arsênio de Almeida 

Neto (“Arsênio Neto”), Slaviero Administração Ltda. (“Slaviero” ou “Administradora”) e Eduardo 

Slaviero Campos (“Eduardo Campos” e, em conjunto com Thá Fênix, Arsênio Neto e Slaviero, 

“Acusados”), para apurar responsabilidades por alegada oferta pública de contratos de 

investimento coletivo (“CICs”) relacionados ao EDIFÍCIO 7TH AVENUE LIVE & WORK (“7th 

Live” ou “Empreendimento”), sem a obtenção de prévio registro ou de sua dispensa perante a 

CVM, em inobservância do disposto no art. 19 da Lei nº 6.385, de 15.12.19761 e no art. 2º da 

Instrução CVM (“ICVM”) nº 400, de 29.12.20032. 

2. Este PAS é oriundo do Processo Administrativo (“PA”) CVM nº RJ2015-10680, 

instaurado a partir de e-mail enviado à CVM, em 07.10.2015, por J.E.M.N. (“Denúncia”)3, em que 

                                                
1 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na 

Comissão. 
2 Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território 

brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou 

constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos 

termos desta Instrução. 
3 Doc. SEI 0641033, fls. 04-07. 
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o denunciante encaminhou uma sequência de e-mails trocados entre um de seus consultores, 

C.B.B., e o corretor de imóveis J.M. (“Corretor”), que, no entender de J.E.M.N., demonstraria a 

oferta de valor mobiliário, tendo arguido que: “[é] meu entendimento que em se tratando de oferta 

pública de Pool de Long Stay através de SCP, realizada pelo incorporador imobiliário/operador 

hoteleiro, há os 4 elementos que definem o valor mobiliário genérico”4.  

3. Além das mensagens, a Denúncia incluía três arquivos, que teriam sido enviados pelo 

Corretor a C.B.B., quais sejam: (i) POOL DE LOCAÇÃO SLAVIERO SEVENTH (3).pdf5, que 

continha uma apresentação sobre o pool de locação das unidades residenciais do Empreendimento; 

(ii) modelo termo adesão ao pool.doc6, que continha o Termo Aditivo ao Contrato de Constituição 

de Sociedade em Conta de Participação – (ingresso por adesão); e (iii) TABELA PARCIAL.pdf7, 

que continha planilha com os valores para aquisição de quatro unidades. 

II. APURAÇÃO 

4. A partir das referidas informações, a SRE enviou ofício8 a Eduardo Campos, na qualidade 

de administrador da Slaviero, no qual alertou para o possível enquadramento do investimento 

como valor mobiliário e que sua oferta sem a prévia obtenção de registro perante a CVM poderia 

caracterizar infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/1976, bem como solicitou o envio de manifestação9 

e de uma lista de informações e documentos relativos ao investimento e seus ofertantes. 

5. A resposta de Slaviero10, assinada por Eduardo Campos, consignou o seguinte:  

Sobre o Empreendimento 

a) o EDIFÍCIO 7TH AVENUE & WORK é distribuído em dois sub-

empreendimentos, um comercial e outro residencial, sendo quatro sub-

condomínios: três na ala comercial e um na ala residencial; 

b) os questionamentos do ofício dizem respeito apenas ao sub-condomínio 

residencial, denominado 7th Avenue Live & Work – Oxford Residence (“Oxford 

Residence”), que não é um empreendimento hoteleiro; 

                                                
4 Doc. SEI 0641033, fls. 04. 
5 Idem, fls. 08-34v. 
6 Idem, fls. 02. 
7 Idem, fls. 03. 
8 Idem, fls. 36-37. 
9 Nos termos do art. 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2004: “Para formular a acusação, as 

Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos 

descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso”. 
10 Doc. SEI 0641033, fls. 38-46. 
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c)              o mote específico do Oxford Residence, estabelecido pela incorporadora 

Thá Fênix, do Grupo Thá, é o de prover inúmeras facilidades e serviços dentro do 

próprio Empreendimento, dentre os quais se destacam limpeza, arrumação, café da 

manhã e lavanderia, fornecidos pela Slaviero no sistema “pay-per-use”; 

d) o Oxford Residence não é um empreendimento hoteleiro, apenas oferece 

aos seus moradores, de maneira facultativa, algumas facilidades e serviços que 

estão usualmente disponíveis em hotéis; 

e)               como parte dos esforços de venda, são oferecidas algumas vantagens e 

descontos aos possíveis compradores, dentre elas a isenção temporária da taxa de 

condomínio e créditos para utilização dos serviços prestados pela Slaviero, mas que 

essa é uma decisão comercial da Thá Fênix, que arca com tais valores; 

f)              são ofertados nos anúncios veiculados ao público11 apenas os imóveis e 

não a aquisição de participação em empreendimento hoteleiro; 

g) a contratação da Slaviero pela Thá Fênix para gestão condominial e 

prestação de serviços de comodidades hoteleiras ocorreu após a conclusão do 

Empreendimento e a constituição do condomínio; 

Sobre o Pool de Locação 

h) em agosto de 2015, também após a conclusão do Empreendimento, a 

Slaviero foi contratada, através da constituição de uma Sociedade em Conta de 

Participação (“SCP”), para realizar a administração de um Pool de Locação de 80 

unidades habitacionais pela IRTHÁ, uma outra empresa do Grupo Thá, que detinha 

os direitos de uso e gozo de 80 unidades habitacionais, que não estavam disponíveis 

para venda em massa; 

i)               os serviços prestados pela Slaviero, por meio da SCP, eram de gestão da 

locação de longa duração das unidades, como uma eventual imobiliária poderia 

fazer, não se tratando de empreendimento hoteleiro e não havia venda ao público 

de participação em referida SCP; 

j)               não havia qualquer obrigatoriedade ou exclusividade na atuação da SCP. 

Os proprietários poderiam usar e dispor de suas unidades livremente, bem como 

alugá-las diretamente ou por meio de outras administradoras; 

k) não foi realizada oferta pública da participação na SCP ou de venda das 

unidades que integravam o pool. Os materiais de divulgação das unidades postas à 

venda sequer divulgam a existência da SCP, pois o objetivo não é uma participação 

pulverizada; 

l)            a Slaviero entende que não há ali um valor mobiliário. Em outro 

empreendimento da qual ela participou, hoteleiro, houve pedido de dispensa de 

registro (PA nº CVM-RJ 2015-10107); 

                                                
11 Doc. SEI 0641033, fls.  
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Sobre os Questionamentos do Ofício 

m) reiterando não se tratar de um empreendimento hoteleiro, 

encaminhou o primeiro Contrato de Compra e Venda, obtido junto à 

incorporadora do Oxford Residence e um modelo mais recente do mesmo 

contrato12; 

n) de acordo com informações obtidas da Incorporadora, as vendas de 

unidades tiveram início em novembro de 2011. O Oxford Residence tem 565 

unidades, sendo que 80 não foram postas à venda. Das 485 unidades à venda, 

396 já tinham sido vendidas e 89 estavam por vender; 

o) foi confirmado que a incorporadora do Empreendimento era a Thá 

Fênix, representada por Arsênio Neto. 

6. Adicionalmente, a Administradora anexou os seguintes documentos: (i) “8ª Alteração 

Contratual e Consolidação do Contrato Social”13; (ii) “Contrato de Administração Condominial – 

Edifício 7th Avenue Live”14; (iii) “Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária Especial da 7th Live 

– Instituição de Condomínio Edilício”15; (iv) “Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária da 7th 

Live – Instituição de Condomínio Edilício”16; (v) Convenção do Condomínio 7th Live17; (vi) 

Regulamento de campanha de vendas18; (vii) Documentos relacionados à Venda de unidades19; 

(viii) Planilha das unidades vendidas20; (ix) Registro Geral de Imóveis21; (x) Dados técnicos e 

orçamentários22; (xi) material de propaganda publicado em diferentes websites, no qual é ofertada 

apenas a venda das unidades do empreendimento, sem fazer menção ao investimento em pool de 

locação23; e (xii) Contrato de Sociedade em Conta de Participação24 celebrado em 19.08.2015. 

7. Em 20.07.2016, a SRE solicitou informações adicionais acerca dos adquirentes das 

unidades habitacionais já vendidas25. Em resposta, Slaviero esclareceu que a Incorporadora seria 

                                                
12 Doc. SEI 0641033, fls. 141-168. 
13 Doc. SEI 0641033, fls. 48-57. 
14 Idem, fls. 58-62. 
15 Idem, fls. 64-67. 
16 Idem, fls. 68-69. 
17 Idem, fls. 71-117. 
18 Idem, fls. 119-140. 
19 Idem, fls. 142-168. 
20 Idem, fls. 170-171. 
21 Idem, fls. 173-202 
22 Idem, fls. 204-231 
23 Doc. SEI 0641047, fls. 233-251. 
24 Idem, fls. 252-275. 
25 Idem, fls. 277. 
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a detentora de tais informações26. As tentativas de contato com Thá Fênix em diferentes 

endereços27 não tiveram resposta28. 

III. ACUSAÇÃO  

8. A Acusação entendeu pela existência da infração, vislumbrando estarem presentes todos 

os seis elementos caracterizadores de CICs, consoante estabelecidos no PAS CVM n° RJ-2007-

1159329, reiteradamente utilizados desde então, aduzindo que:  

Há investimento? Sim. No próprio corpo do email o corretor sinalizou “[C.], 

como já tenho poucas unidades e o seu interesse é para investimento, estou te 

encaminhando as unidades com menor valor com imóveis de menor valor”. 

Este investimento foi formalizado por um título ou por um contrato? Sim. 

O Termo Aditivo ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de 

Participação (Ingresso por Adesão) por Thá Fênix ao investidor, documento que 
se vinculava ao Contrato de SCP (fls. 146 a 155), sem dúvidas, formalizaria o 

investimento. 

O investimento foi coletivo? Sim. O Contrato de Constituição de Sociedade 

em Conta de Participação firmado entre Slaviero e IRTHÁ admitia a adesão de 
outros “sócios participantes” para compartilhar receitas e custos do 

empreendimento com Irthá, empresa do Grupo Thá e precursora da contratação 

dos serviços de Slaviero, tendo 80 unidades de início. O contato com [C.] 
materializa o objeto. 

Alguma forma de remuneração foi oferecida aos investidores? Sim. Do 

resultado líquido apurado mensalmente o sócio participante teria direito à quota-
parte, determinado de acordo com as cotas sociais de cada sócio, conforme 

cláusula 18ª, item 18.1 do Contrato da SPC. 

A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de 

terceiros? Sim. Caberia exclusivamente à Slaviero a administração e o 
gerenciamento das receitas e despesas, conforme constam no Contrato de SCP. 

Os contratos foram ofertados publicamente? Sim. Conforme os termos 

extraídos do email do [J.] para [C.], especialmente o Termo de Adesão, e os 
anúncios na internet ofertando a venda de unidades do empreendimento.30 

9. A própria Acusação reconheceu que a oferta de investimento no Empreendimento 

apresenta algumas diferenças com relação a investimentos em condo-hotéis previamente 

examinados pela CVM, especialmente pela adesão facultativa a pool de locação, administrado por 

                                                
26 Doc. SEI 0641047, fls. 278-280. 
27

 Idem, fls. 289-290. 
28 Idem, fls. 291-293. 
29 Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15.01.2008. 
30 Doc. SEI 0635133, item 22. 
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empresa não pertencente ao mesmo grupo econômico da Incorporadora. Contudo, sustentou que 

tais circunstâncias não alteram as características intrínsecas do instituto, as quais indicam a 

existência de CIC.   

10. Ainda de acordo com a Acusação, esse também seria o entendimento da jurisprudência 

estadunidense, estabelecido no precedente Hocking v. Dubois, em 1989, no qual se entendeu que 

embora a adesão ao pool fosse facultativa, “a simples oferta de exploração do imóvel por meio 

desse tipo de contrato, aliada à informação de que o imóvel não seria economicamente viável sem 

tal arranjo, formaram conjunto fático suficiente para caracterizar a oferta de valor mobiliário”31. 

11. Especificamente com relação aos atos de distribuição, a Acusação reputou que existia 

uma oferta pública em duas etapas, sendo que “a oferta da venda da unidade residencial/hoteleira 

foi realizada pelo incorporador, enquanto a oferta da administração do pool hoteleiro foi feita 

pelo próprio operador hoteleiro”32, o que, no seu entender, também não impediria a configuração 

do CIC, novamente se valendo de precedente estadunidense: Salameh v. Tarsadia Hotel, de 2013. 

12. Segundo a SRE, no referido julgado concluiu-se que o investimento não consistia em valor 

mobiliário, porque: (i) houve grande intervalo de tempo entre a venda do imóvel e a adesão ao 

pool; (ii) as operações ocorreram com empresas distintas; e (iii) não restou comprovado que os 

investidores foram induzidos a aderir ao pool quando da aquisição do imóvel. Já o investimento 

no Oxford Residence “não passou em dois dos três critérios adicionais estabelecidos neste 

precedente”.  

13. Para a Acusação, apesar de a Incorporadora e a Administradora não serem do mesmo grupo 

econômico, como não houve um grande intervalo de tempo entre a aquisição das unidades e o 

ingresso no pool e, a seu ver, houve a comprovação de que os investidores foram induzidos a aderir 

ao pool, teria, assim, restado caracterizado o CIC. 

14. Ressaltou, também, que (i) a manifestação da Slaviero de que, em 08.04.2016, ainda 

restavam 89 unidades do Oxford Residence para venda e (ii) o e-mail enviado pelo Corretor, em 

07.10.2015, encaminhado à CVM como denúncia, revelariam que “Thá Fênix mantinha esforços 

públicos de venda ofertas (sic) após a publicação da Deliberação CVM nº 734, de 7.3.2015”33. 

15. Quanto à autoria da infração, a Acusação destacou, incialmente, o entendimento do 

Colegiado34 de que embora o operador hoteleiro tenha atuação relevante para o sucesso dos condo-

                                                
31 Idem, item 30. 
32 Doc. SEI 0635133, itens 25 e 31. 
33 Idem, item 35. 
34 Citando voto do Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, PAS CVM RJ-2017-2225, j. em 28.08.2018. 
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hotéis, sua função, via de regra, não corresponde a atos de distribuição. Contudo, ressalvou que 

isso não implica na impossibilidade de sua responsabilização por eventual oferta pública irregular, 

sendo, porém, indispensável a comprovação de seu direto envolvimento com os esforços de venda. 

16. Nesse sentido, a Acusação concluiu que a Slaviero atuou na distribuição dos CICs, com 

base em trecho do e-mail enviado pelo Corretor, no qual ele afirma que “[e]ste pool será negociado 

a posterior com a administradora”35 e por um dos arquivos anexos, no qual havia uma 

apresentação, com o logo da Slaviero, com estimativa de retorno do investimento e informações 

para contato com a Administradora. Adicionalmente, a peça acusatória aponta o envolvimento de 

Slaviero e de seu administrador, Eduardo Campos, no Contrato de SCP36 e seu Termo Aditivo37. 

17. Com relação à atuação de Thá Fênix, a Acusação mencionou, além do e-mail enviado pelo 

Corretor e dos anúncios na internet ofertando unidades do Oxford Residence, o documento 

Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal de Solo e Contrato de Construção de Unidade 

Imobiliária38 como evidência documental de sua participação na oferta. 

18. Por fim, também foi proposta a responsabilização de Arsênio Neto e Eduardo Campos, na 

qualidade de administradores de Thá Fênix e Slaviero, respectivamente, nos termos do art. 56-B 

da ICVM nº 400/200339. 

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF  

19. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou40 pela 

adequação do termo de acusação, que atendeu ao disposto no art. 6º da Deliberação CVM nº 

538/2008, vigente à época, bem como destacou que foi dada a oportunidade de manifestação prévia 

aos Acusados, nos termos do art. 11 da mesma Deliberação. 

20. À luz do artigo 9º, caput e § 1º, da Lei Complementar 105/200141, concluiu pela expedição 

                                                
35 Doc. SEI 0641033, fls. 06. 
36 Doc. SEI 0641047, fls. 253-275. 
37 Doc. SEI 0641033, fls. 01-02. 
38 Idem, fls. 144-155. 
39 Art. 56-B.  Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo 

cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução. 
40 Doc. SEI 0673369. 
41Art. 9o Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários 

verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, 

informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação 

dos fatos. § 1o A comunicação de que trata este artigo será efetuada pelos Presidentes do Banco Central do Brasil e da 

Comissão de Valores Mobiliários, admitida delegação de competência, no prazo máximo de quinze dias, a contar do 
recebimento do processo, com manifestação dos respectivos serviços jurídicos. 



 
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 SEI nº 19957.010328/2018-09 – Relatório – Página 8 de 15 

 

de comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Paraná (“MPF-PR”), realizada por 

meio do Ofício nº 53/2019/CVM/SGE, em 15.02.201942. 

21. Ademais, a PFE-CVM salientou que já havia se manifestado sobre a divergência de 

posicionamento entre a Securities and Exchange Commission (“SEC”) e a Ninth Circuit Court of 

Appeals no caso Salameh v. Tarsadia Hotel, tendo esclarecido que as diferentes fontes do direito 

que predominam nos sistemas de Civil Law e Common Law não obstam a utilização de 

precedentes, como já ocorre com relação aos requisitos inspirados no Howey Test, ressalvando, 

contudo, que tais julgados não vinculam a CVM.  

22. A PFE-CVM destacou, ainda, outro caso estadunidense decidido no âmbito da SEC: 

A SEC concluiu que a oferta de imóveis realizada pela empresa Intrawest 

Corporation não se enquadrava no conceito de security – apesar de ter 
examinado o caso à luz do Howey Test - pois não envolvia: (i) ênfase em 

benefícios econômicos para o comprador decorrente dos esforços do ofertante 

ou de terceiros; (ii) oferta de participação em um pool de locação; ou (iii) oferta 
de um acordo de locação pelo qual o proprietário devesse manter sua unidade 

disponível para locação em qualquer época do ano, além de usar agente 

exclusivo de locação, sob pena de restrição à ocupação do imóvel ou sua 

locação.43-44 

V. RAZÕES DE DEFESA 

23. Todos os Acusados apresentaram suas razões de defesa tempestivamente, sendo uma 

defesa conjunta para Thá Fênix e Arsênio Neto45 e outra para Slaviero e Eduardo Campos46. A 

seguir, apenas com vistas à simplificação de referências no texto, refiro-me às referidas razões de 

defesa apenas pela menção às respectivas pessoas jurídicas. 

24. Em benefício da síntese, descrevo inicialmente argumentos semelhantes levantados em 

ambas as razões de defesa e, posteriormente, aqueles particulares a cada uma. As suspeitas 

                                                
42 Doc. SEI 0693564. 
43 Doc. SEI 0673369, fls. 04. 
44 “The proposed Intrawest sales and rental model described herein is consistent with the fundamental guidelines set 

forth in the Condominium Release and does not create a "security" as that term has been interpreted by the Supreme 

Court and by the Staff in response to numerous no action requests. The promotion and sale of units will not involve 

(i) an emphasis on economic benefits to the purchaser to be derived from the managerial efforts of the promoter, or a 

third party designated or arranged for by the promoter, from rental of the units; (ii) the offering of participation in a 

rental pool; or (iii) the offering of a rental or similar arrangement whereby the owner must hold his unit available for 

rental for any part of the year, must use an exclusive rental agent or is otherwise materially restricted in his occupancy 

or rental of his unit. Further, under no circumstances will a prospective purchaser be led to believe that he, she or it 

will profit from the ownership of the units by any means other than the appreciation in value of the property.” 

Disponível em https://www.sec.gov/divisions/corpfin/cf-noaction/intrawt110802.htm, acessado em 09.03.2021. 
45 Doc. SEI 0736763. 
46 Doc. SEI 0736850. 
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levantadas pelas defesas acerca da veracidade do conteúdo e dos anexos dos e-mails encaminhados 

à CVM na Denúncia, que já foram objeto de exame por ocasião da análise dos pedidos de produção 

de provas e de retificação do termo de acusação e serão descritos em seção própria deste Relatório.  

25. Os principais argumentos comuns às duas defesas foram no sentido de que: 

a) tanto o destinatário das mensagens enviadas pelo Corretor, C.B.B., quanto J.E.M.N., que 

posteriormente encaminhou a Denúncia à CVM, pertencem ao quadro diretivo de uma empresa 

concorrente da Slaviero47 e que tinha conhecimento do negócio desenvolvido no Empreendimento, 

pois participou do processo de licitação privada realizado pela Incorporadora, do qual Slaviero 

sagrou-se vencedora48. Assim, a Denúncia deve ser analisada, considerando uma possível tentativa 

de retaliação49; 

b) os e-mails e respectivos anexos encaminhados na Denúncia não são válidos como prova 

ou como indícios; 

c) o Oxford Residence era um empreendimento residencial e não hoteleiro. O que havia era 

a disponibilização aos moradores de comodidades comumente encontradas em hotéis, cuja 

contratação não era obrigatória e se dava no sistema pay per use. Não se trata de condo hotel porque 

não há obrigatoriedade de participação de todas as unidades habitacionais, indistintamente; 

d) o pool de locação era facultativo e não foi ofertado publicamente, inexistindo nos materiais 

de divulgação do Empreendimento menções a sua existência, tampouco o e-mail do Corretor 

configura oferta pública. A iniciativa não foi bem-sucedida e a SCP foi encerrada em 31.03.201750; 

e) inexistia qualquer impedimento ou dificuldade para que os proprietários fizessem uso das 

unidades que adquiriram ou que as alugassem, diretamente ou por intermédio de qualquer 

imobiliária, não havendo obrigatoriedade de contratação da Slaviero; 

f) a SRE não comprovou a sua afirmação de que houve indução dos adquirentes de unidades 

a se tornarem sócios da SCP; e 

g) a SRE não interpretou corretamente os precedentes estadunidenses mencionados na peça 

acusatória. 

26. A Thá Fênix alegou, ainda, que: 

a) a prestação de serviços de comodidades no Oxford Residence agregava valor tanto àqueles 

que adquirissem as unidades com fins de moradia, quanto àqueles que optassem por alugá-las;  

b) a existência do pool de locação se justificava no contexto do desenvolvimento do Oxford 

Residence, pois o fornecimento de serviços como café da manhã, lavanderia e concierge aos 

                                                
47 Segundo informações obtidas pela Slaviero no site da empresa na internet (Docs. SEI 0736854, 0736855 e 0736856). 
48 Thá Fênix aduziu que a empresa a qual o denunciante é vinculado não foi selecionada “pela sua falta de expertise 

e qualidade” (Doc. SEI 0736763, fls. 03). 
49 Thá Fênix também afirmou que seria apresentada em face dos denunciantes uma notícia crime por suposta prática 

de crime contra a honra e de falsidade material (Doc. SEI 0736763, fls. 03). 
50 Conforme deliberado em reunião dos investidores da SCP 15.03.2017 (Docs. SEI 0736852 e 0736853). 
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moradores em um modelo sob demanda, a cargo da Slaviero, não seria economicamente viável com 

uma baixa ocupação das unidades, especialmente considerando o alto custo fixo inicial. Assim, 

optou-se por disponibilizar parte das unidades do estoque da Thá para compor o pool, que poderia 

ser incrementado com o ingresso de unidades de outros proprietários, que seriam prospectados pela 

Slaviero, sem a participação da Thá Fênix. A opção por uma SCP foi uma indicação da Slaviero, 

que já as utilizava em outros empreendimentos; 

c) “Em nenhum momento, a Thá fez qualquer venda de quotas da SCP ou fez qualquer 

propaganda do RPA[Rental Pool Agreement], muito menos vinculou a venda de seus imóveis com 

o RPA, conforme bem identificado no TA”51; 

d) a interpretação dada pela Acusação aos dois precedentes estadunidenses foi “equivocada e 

sem qualquer técnica de distinguish”52; 

e) com relação a Hocking v. Dubois, o posicionamento da SEC, na qualidade de amicus 

curiae, foi no sentido de que, a menos que se demonstre a existência de vínculos entre o vendedor 

do imóvel e o prestador de serviços, existem duas operações apartadas, de forma que a venda do 

imóvel não seria regida pela legislação de valores mobiliários53, bem como trecho da manifestação 

de um dos magistrados no sentido de que as aquisições de imóveis, em si, não configuram um valor 

mobiliário nem se transformam em um quando serviços de gestão de locação são contratados com 

terceiros posteriormente54. Também ressaltou que tal decisão foi alvo de críticas por parte da 

doutrina estadunidense55; 

f) há diferenças fáticas entre o caso concreto e o de referência que impedem sua utilização 

como precedente, tendo sustentado que: 

“O que deve ser considerado no caso Hocking v. Dubois é que ficou claro para 

os magistrados e que serve de instrumento essencial de distinguish para o presente 
caso, é o fato de que naquele a existência do RPA [Rental Pool Agreement] era 

essencial para aquisição do imóvel, visto que o empreendimento funcionava 

como um hotel e o proprietário restava tolhido de exercer controle de fato sobre 

suas unidades ou até mesmo colocar o imóvel sob outra estrutura de RPA.  

Esta descrição factual destoa totalmente do cenário encontrado neste caso, visto 

que os proprietários do Edifício têm total controle sobre suas unidades e podem 

                                                
51 Doc. SEI 0736763, fls. 04. 
52 Idem, fls. 09. 
53 A defesa de Thá Fênix incluiu citação original: “Unless there is a link between the seller of the property (or his 

agent) and the provider of the services, these are two separate transactions, and the property sale is not covered by 

the securities law.” (Doc. SEI 0736763, fls. 09). 
54 Idem: “An investment of money in the purchase of a condominium is not, in itself, a securities transaction; nor it 

does it become on when the purchase independently procures management services from others. As the SEC puts it.” 
55 “In Hocking v. Dubois, de Ninth Circuit held that na investment contract may exist when a condominium resale is 

coupled with the sale of na RPA from an independent party. This conclusion in unfounded. In its analysis, the Ninth 

Circuit misread precedent, created illusory distinctions, and established a standard that will unfairly burden realtors 

with federal securities registration and disclosure requirements”. DE SILVA, Edward. Hocking v. Dubois: Applying 

the Securities Laws to Condominium Resales. Fordham Law Review, v. 58, i. 5, 1990. Doc. SEI DE SILVA, Edward. 

Hocking v. Dubois: Applying the Securities Laws to Condominium Resales. Fordham Law Review, v. 58, i. 5, 1990, 
p. 10. 
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locar seus imóveis da forma de quiserem, sejam pelo RPA ou por qualquer outro 

agente, ante a inexistência de qualquer óbice contratual ou fático.  

Com relação à questão fática de encontrar outro operador, é importante frisar que 
diversos proprietários colocaram seus imóveis disponíveis em plataformas on line 

de gestão de imóveis, tal com o AirBnb, o que mais do que evidencia a 

inexistência de qualquer arranjo que induza os proprietários a aderir ao RPA.”56 

g) em Salameh v. Tarsadia Hotel se discutia o investimento na aquisição de um quarto no 

Hard Rock Café em San Diego, que é um cenário totalmente diferente da aquisição de uma unidade 

residencial em um prédio que contém um pool de locação facultativo. Além disso, a utilização dos 

três critérios naquele caso se deu no contexto de uma extinção da ação por falta de provas, uma 
questão processual. Tais critérios, se aplicados aqui, apontariam a mesma conclusão, porque: 

i)           no precedente, o grande lapso temporal entre a aquisição e a contratação do pool 

afastou a existência de uma oferta, ao passo que aqui não há sequer prova de qualquer 
contratação do pool após a aquisição de unidades; 

ii)           tanto no precedente, quanto neste caso, tratam-se de empresas diferentes sem 

qualquer vínculo de afiliação; e 

iii)           no precedente, mesmo considerando o conteúdo do compromisso de compra e venda 

e das existentes restrições para o uso do imóvel, por força de restrições de zoneamento, não se 

concluiu pela existência de oferta. No presente caso, inexistia qualquer obrigação contratual 

de adesão ao RPA, ou qualquer regulamento municipal que dificultasse que o próprio 
proprietário ou terceiros por ele contratados locassem o imóvel57; 

h) existe uma “inapropriada e perigosa incursão desta Comissão na prática imobiliária”58, 

com potencial para agravar ainda mais a já deficitária produção de estoque imobiliário nacional; e 

i) ainda que se conclua pela existência de uma oferta de CIC, o único responsável seria o 

Corretor. Assim como ocorreu em Hocking v. Dubois, em que quem foi processado foi a corretora 

de imóveis e não a incorporadora. 

27. A seu turno, Slaviero alegou, ainda, que: 

a) mesmo que se considerem válidas as mensagens encaminhadas pela Denúncia, seu 

conteúdo não indica uma oferta de valor mobiliário, como entendeu a Acusação, porque: 

i)             o Corretor foi interpelado por C.B.B. para lhe apresentar uma oportunidade de 

negócio e que, quando o fez, enviou uma gama de opções, afirmando “que TAMBÉM enviou 

unidades de valores baixos, o que mais agrada investidores”59; 

                                                
56 Doc. SEI 0736763, fls. 10. 
57 Ainda sobre o critério de se verificar a eventual indução dos adquirentes do imóvel a aderir ao RPA, Thá Fênix 

reproduziu ponderação trazida por um dos juízes em Salameh v. Tarsala Hotel quanto à possibilidade de exploração 

econômica das unidades pelos próprios proprietários: “Moreover, Plaintiffis´economic-reality arguments rest on the 

implicit assumption that the only viable use for the was an investment property, but there is no plausible reason why 

there cannot be a viable Market for owner-occupied hotel condominiums for use as short-term vacation homes.” (Doc. 

SEI 0736763, fls. 12). 
58 Doc. SEI 0736763, fls. 12 
59 Doc. SEI 0736850, fls. 09. 



 
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 SEI nº 19957.010328/2018-09 – Relatório – Página 12 de 15 

 

ii)              as informações inicialmente enviadas, acompanhadas de uma apresentação do 

empreendimento com amostragem de valores, eram compatíveis com a venda de unidades, 

que estava a cargo unicamente da Incorporadora. A apresentação não indicava a 

obrigatoriedade de adesão à SCP para exploração hoteleira do imóvel. O Corretor destacou a 

notoriedade do Grupo Thá e o alto padrão e atrativos do empreendimento;  

iii)              ao final, o Corretor informou as unidades de menor valor, em linha com o interesse 

em investimento do suposto comprador, o qual somente poderia ter sido informado pelo 

próprio, sem qualquer vinculação com qualquer operadora ou forma de investimento do 

imóvel, e também apenas apontou a ausência no preço das unidades de condições, valores ou 

obrigações pertinentes ao pool, “pelo contrário, ressalta que o pool será negociado a posterior 

da aquisição diretamente com a administradora”60;  

iv)               a mensagem do Corretor, ao contrário do que concluiu a Acusação, demonstrou 

que a venda do imóvel estava desatrelada da participação no pool de locação e a mera 

existência do pool não atrai a referida competência, apenas se ofertado publicamente; 

v)                a utilização pelo Corretor da palavra negociada ao mencionar o possível ingresso 

no pool, além de possivelmente ter sido inserida de forma maliciosa, não deve ser entendida 

com qualquer conotação de venda ou oferta, mas como ajustada, verificada, formalizada, 

contratada, consultada, resolvida, discutida etc. O Corretor quis dizer que a Incorporadora não 

tinha relação com pool nem a Administradora com as vendas das unidades; 

vi)               além disso, o ingresso no pool pressupõe que diversas questões sejam negociadas, 

por exemplo, a) quando e como será dada posse do imóvel; b) como e a que valor se dará a 

equipagem da unidade; e c) data, forma e valor da contribuição para o capital de giro da SCP; 

vii)             sobre o segundo e-mail, no qual o Corretor supostamente encaminhou a C.B.B. o 

material de divulgação da SCP, a Slaviero afirmou que o tempo decorrido entre as mensagens 

demonstra que o Corretor não dispunha de tal material, que teve que solicitá-lo a alguém e que 

não era orientado a ofertar a participação na SCP aos clientes; e 

viii) o Corretor era vinculado ao Grupo Thá, que tinha os documentos atinentes à SCP, 

pois dela fazia parte. A apresentação também era de conhecimento da Incorporadora, pois ela 

foi feita no condomínio, para outros condôminos que se mostraram interessados em ingressar 

na SCP. Assim, o fato de o Corretor ter acesso a tal documento não leva à conclusão de que a 

Administradora tomou parte de qualquer esforço de venda. 

b) no próprio termo de acusação é reconhecido que o investimento se distingue dos CIC 

hoteleiros, que se tratava de aluguel por temporada e que o número de unidades na SCP comparado 

ao total de unidades no Oxford Residence demonstra que a adesão ao pool não era obrigatória. Em 

um universo de mais de 500 unidades, o pool operou com menos de 30, pois nem mesmo a Thá 

Fênix cedeu todas as suas unidades, por conta do elevado custo de implantação e equipagem das 

unidades, acrescido da contribuição para o capital de giro da SCP; 

                                                
60 Idem, fls. 10. 
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c) a contratação da Slaviero se deu, em julho de 2015, após a entrega formal do imóvel, para 

a administração condominial e prestação de serviços de comodidades como café da manhã, portaria 

e camareria, a todos os condôminos que contratassem tais serviços, o que era um grande atrativo 

do Oxford Residence. Posteriormente, em agosto de 2015, firmou-se o contrato de SCP com a 

Incorporadora para operação de um pool de locação intermediária (por temporada) de suas unidades 

que não foram postas à venda. A existência da SCP foi informada aos demais condôminos, e parte 

deles se mostrou interessada em locar suas unidades por meio da Administradora. A atuação da 

Slaviero na administração do pool de locação não se confundia com a prestação de serviços de 

comodidades, que poderia ser contratada diretamente por qualquer condômino; 

d) não há nos autos provas da existência de quaisquer modalidades de atos de distribuição de 

valores mobiliários, tais como previstas no art. 3º da ICVM nº 400/2003, porque o e-mail 

encaminhado na Denúncia foi apenas uma resposta a um questionamento específico e não havia 

nos materiais publicitários qualquer referência ao pool de locação; 

e) o pool foi criado apenas com unidades da Thá Fênix, mas estava aberto ao ingresso de 

outros proprietários, mas “[n]enhum material DE VENDA foi feito com este intuito. Nenhuma 

propaganda indicava que ao comprar a unidade se estaria aderindo a uma Sociedade em Conta 

de Participação”61. Ainda que se entenda que a existência do pool de alguma forma agregou valor 

às unidades vendidas, isso se deu sem qualquer participação da Slaviero, que não tomou parte de 

qualquer esforço de venda. Em nenhum dos anúncios juntados aos autos e nem mesmo no e-mail 

objeto da Denúncia observa-se a participação da Slaviero; 

f) a Acusação se equivocou com relação a dois dos requisitos adotados no Howey Test, pois 

não havia um curto intervalo de tempo entre a aquisição do imóvel e o ingresso no pool, tendo em 

vista que o primeiro contrato de compra e venda foi celebrado pela Incorporadora muitos anos antes 

da criação da SCP. Além disso, não houve induzimento dos adquirentes de unidades para 

ingressarem na SCP, como evidenciam as poucas unidades que compunham o pool, e o e-mail, 

reputado pela Slaviero como fraudado/adulterado, também não indicaria a existência de 

induzimento, mas somente uma resposta a uma pessoa que se identificou como investidor; e 

g) a ICVM nº 602/2018 retirou das administradoras o caráter de co-ofertantes, distinguindo 

os atos de distribuição daqueles inerentes à operação do empreendimento e os precedentes da CVM 

já indicam um consenso de que as funções comumente desempenhadas pelos operadores hoteleiros 

não configuram atos de distribuição, de maneira que a simples existência do contrato de SCP e do 

termo de adesão não podem ser considerados indícios de irregularidade. Nesse sentido ela deve ser 

aplicada no presente em caso, à luz do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, com 

fundamento no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. 

VI. DISTRIBUIÇÃO   

28.   Na reunião de 30.04.2019, este PAS foi distribuído à minha relatoria, mediante sorteio62. 

                                                
61 Idem, fls. 11. 
62 Doc. SEI 0747978. 
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VII. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

29. Thá Fênix e Slaviero se insurgiram contra a utilização da Denúncia pela Acusação como 

indício de oferta pública de CICs, arguindo que: (i) os denunciantes eram vinculados a uma 

empresa concorrente da Slaviero, que havia sido preterida em seleção conduzida pela Thá Fênix 

para a escolha da administradora do Oxford Residence; (ii) o conteúdo de e-mails encaminhados, 

via de regra, é passível de edição por quem os encaminha; e (iii) não seria possível atestar a 

veracidade dos e-mails e arquivos anexos enviados na Denúncia, tal como constam dos autos. 

30. Apesar de partirem das mesmas premissas, Administradora e Incorporadora chegaram a 

conclusões distintas e realizaram pedidos diversos. 

31. Slaviero sustentou que havia indícios de que o denunciante efetivamente adulterou o 

conteúdo das mensagens antes de enviá-las à CVM63, pedindo a realização de uma perícia para 

verificação de sua autenticidade. Adicionalmente, solicitou a juntada de documentos, oitiva de 

testemunhas não especificadas e depoimentos pessoais.  

32. Thá Fênix asseverou que, como os e-mails e seus anexos foram juntados aos autos em sua 

forma impressa e tendo sido descartados os originais em formato digital, sequer seria possível um 

exame de sua autenticidade64, solicitando que tais registros fossem excluídos dos autos e que a 

peça acusatória fosse retificada para indicar expressamente não ser possível afirmar que os anexos 

foram incluídos pelo Corretor, bem como para correção de informações acerca do suposto vínculo 

do Corretor com a Administradora65. 

33. Em 02.03.2021, indeferi os pedidos das defesas66 pelas razões destacadas a seguir.  

34. As solicitações de Slaviero para juntada de documentos, oitiva de testemunhas não 

                                                
63 1 - O e-mail encaminhado à CVM não apresenta nenhuma das mensagens enviadas por C.B.B. ao Corretor; 2 - 

C.B.B. se utilizou de um e-mail particular para questionar o Corretor sobre o Empreendimento; 3 - Entre o primeiro e 

o segundo e-mails do Corretor, teria existido um pedido de C.B.B. de informações sobre o pool, que foi apagado. 
64 Seguem alguns trechos das razões de defesa de Thá Fênix a esse respeito: “(...) esta é uma prova digital em sua 
essência, portanto, é no seu meio nativo original que ela deve ser analisada. (...) o correio eletrônico é um arquivo 

digital que, além da parte textual visível, contém uma gama de dados ocultos que trazem informações relevantes 

sobre o documento. Desta forma, é imperativo que a prova seja mantida no meio digital. (...) não é possível fazer 

qualquer análise forense no e-mail, impossibilitando comprovar a sua existência e nem sua veracidade. (...) não é 

possível provar se este e-mail é legítimo, tendo partido do Corretor com a redação que se mostra no impresso e com 

os anexos que, supostamente, se afirmam conter (...). (Doc. SEI 0736763, fls. 6-8). 
65 Thá Fênix afirmou que seria inverídica a informação do termo de acusação de que o Corretor, remetente dos e-mails 

juntados na Denúncia, seria vinculado à “Exclusiva Thá, empresa controlada por Thá Realty Empreendimentos 

Imobiliários S.A”, pois ele, na verdade, tinha uma relação de corretor autônomo com a Thá Pronto Imobiliária Ltda. 

(Imobiliária Thá), controlada pela LPS Consultoria de Imóvel S.A., companhia de capital aberto. Inexistindo, assim, 

qualquer vínculo de subordinação ou afiliação entre ele e a Incorporadora (Doc. SEI 0736763, fls. 05). 
66 Doc. SEI 1199621. 
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especificadas e depoimentos pessoais foram indeferidas por seu caráter genérico, em linha com 

reiteradas decisões do Colegiado67. Com relação à perícia nos e-mails, concluí por sua 

desnecessidade, porque: (i) sua efetividade seria altamente questionável, justamente pela forma 

como tal prova consta dos autos; e (ii) comunicações com um único investidor não tem potencial 

para constituir prova decisiva apta a caracterizar uma oferta pública, que deve, necessariamente, 

alcançar uma multiplicidade de destinatários. 

35. As solicitações de Thá Fênix para retificação do termo de acusação foram indeferidas, 

porque trata-se de medida excepcional aplicável apenas a situações taxativamente enumeradas pela 

ICVM nº 607/201968, que não se verificaram no caso. 

36. Por fim, a solicitação para que os e-mails e seus anexos fossem desentranhados dos autos 

também não foi atendida, tendo em vista que não restou demonstrada a ilegalidade de tais 

documentos, ressalvando-se que as questões levantadas pelas defesas acerca do conteúdo, da forma 

e dos participantes das referidas mensagens, ainda que insuficientes para justificar o deferimento 

das medidas solicitadas, serão consideradas na análise de mérito no julgamento deste caso. 

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021. 

 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 

                                                
67 v., p. ex., PAS CVM nº 2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, despacho proferido em 

13.09.2016;PAS CVM nº 02/2013, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, despacho proferido em 27.02.2018; PAS 

CVM nº RJ2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, despacho proferido em 28.02.2018; PAS CVM nº 

13/2013, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba, despacho proferido em 21.08.2018; PAS CVM nº 14/2010, Dir. Rel. 

Henrique Balduino Machado Moreira, despacho proferido em 15.01.2019; PAS CVM nº17/2013, de minha relatoria, 

despacho proferido em 18.06.2019; e PAS CVM nº RJ2017/5122, voto do Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, em 

07.07.2020. 
68 Quando a "peça acusatória não tenha observado o disposto no art. 6º, incisos I, IV, V ou VI.": "Art. 6º Nas hipóteses 

em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e à materialidade da 

irregularidade constatada, deverá ser lavrado termo de acusação do qual constará: I – nome e qualificação dos 

acusados; (...) IV – descrição dos esclarecimentos prestados nos termos do art. 5º; V – os dispositivos legais ou 
regulamentares infringidos; VI – rito a ser observado no processo administrativo sancionador; e (...)." 


