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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI 19957.003732/2020-32 

Reg. Col. nº 2103/21 

 

Acusados: Construtora Sotrin Ltda. 

Jorge Alberto Prestes Sobrosa 

 

Assunto: Apurar a responsabilidade da Construtora Sotrin Ltda. e de 

seu administrador, Jorge Alberto Prestes Sobrosa, por 

realização de oferta pública irregular de contratos de 

investimento coletivo sem a obtenção do registro previsto 

no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM 

nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do 

art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 

400/03. 

 

Relator: Presidente Marcelo Barbosa 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

I. Objeto 

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

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

Construtora Sotrin Ltda. (“Sotrin” ou “Construtora”), na qualidade de ofertante, e de 

Jorge Alberto Prestes Sobrosa (“Jorge Sobrosa” e, em conjunto com a Sotrin, os 

“Acusados”), na qualidade de administrador da Sotrin, para apurar a suposta realização 

de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo sem a obtenção do 

registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e 

sem a dispensa prevista no inciso I, do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da 

Instrução CVM nº 400/03. 

2. O presente PAS originou-se do Processo SEI 19957.000546/2020-41 (“Processo 

de Origem”), que tratou da investigação de atividades desenvolvidas pela Construtora, 

relacionadas à suposta irregularidade de oferta pública de contratos de investimento 

coletivo. 
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II. Fatos 

3. Em 20.07.2018, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (“MPRS”) 

recebeu denúncia anônima, segundo a qual a Construtora estaria veiculando propaganda 

na Rádio Minuano, do Município de Alegrete, no Estado do Rio Grande do Sul, sobre 

oportunidades de investimento ofertadas pela Construtora, na forma de “cotas de 

construções”, referentes às construções em andamento sob sua responsabilidade 

(“Denúncia”). 

4. De acordo com a Denúncia, a Construtora “estaria ventilando propaganda 

relacionada a uma possibilidade de investimento por parte de interessados por 

intermédio da empresa”1, que funcionaria, “basicamente, através de compra por 

consumidor (não necessariamente proprietário de imóvel da Sotrin) de cota de obra 

(construção) com investimento mínimo de dez mil reais – sendo beneficiado, a partir daí, 

com um lucro mensal de 1%”2-3. 

5. Com o objetivo de obter provas sobre as possíveis irregularidades, o MPRS 

expediu “Mandado de Busca de Informações e Provas” para conduzir diligências no 

escritório da Construtora. A oficial de justiça responsável obteve as seguintes 

informações:  

• “O investimento está relacionado com o empreendimento Edifício Barão; 

• O investidor pode comprar cotas, no valor de R$ 10.000,00 cada. Ele passa 

a ser um “investidor do empreendimento”, um financiador da obra; 

• Mensalmente há um rendimento de 1% sobre esse valor. Trimestralmente 

há um depósito do rendimento na conta bancária do investidor (3% 

equivalente a 3 meses de rendimento); 

• No final do período previsto de construção (18 meses), o investidor resgata 

o valor das cotas, reajustado por um lucro que pode variar entre 15 e 20%; 

 
1 Trecho da “Notícia de Fato”, nos autos do Inquérito Civil (doc. SEI 0924256, p. 5). 
2 Doc. SEI 0924256, p. 5. 
3 A Notícia de Fato relata matéria publicada no dia 31.08.2017, na página da internet do “Jornal em 

Questão” (doc. SEI 0924256, p. 6-8), com o título “Sotrin aproveita a crise para aquecer a economia 

local”. Em tal notícia, Jorge Sobrosa, administrador da Construtora, explicou como funciona a remuneração 

dos investidores: “Não estamos vendendo apartamentos. Estamos convidando os investidores a comprarem 

cotas na fase mais rentável da construção, que é na planta. Assim que o investidor comprar as cotas (a 

partir de R$ 10 mil), ele passa a ter um rendimento de 1.0% ao mês”, sendo que a Construtora, de acordo 

com a reportagem, ainda garantiria “um bônus de retorno na conta bancária do investidor a cada três 

meses”. 
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• A empresa não cobra nenhuma taxa administrativa para realizar a 

operação e, no momento do pagamento da cota, é firmado um contrato com 

firma reconhecida, detalhando os termos do negócio. (...)”4 

6. Ainda no escritório da Construtora, a representante do MPRS obteve um folder 

com as seguintes informações sobre o investimento: 

“Valor Inicial: Cotas a partir de R$ 10.000,00; 

Rendimento: 1% ao mês no valor investido; 

Retorno: A cada trimestre na sua conta bancária; 

Lucro Final: 15 a 20% do valor investido, após 36 meses; 

Taxa Zero: Livre de taxas administrativas; 

* O investimento pode ser retirado antes dos 36 meses, anulando a participação 

final nos lucros.”5 

7. Considerando o resultado das diligências, em 01.10.2018, o MPRS instaurou o 

Inquérito Civil nº 01600.000.065/2018 (“Inquérito Civil”) para investigar as 

oportunidades de investimentos ofertadas pela Construtora.  

8. Após novas diligências, o MPRS teve acesso ao contrato social da Construtora, 

cópia do contrato de investimento apresentado aos investidores, bem como a lista de 

investidores que já teriam adquirido as “cotas de construção”. 

9. Em 22.04.2019, o MPRS enviou o Ofício nº 01600.000.065/2018-00086 à 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), por meio do qual compartilhou os autos do 

Inquérito Civil. 

10. Após o recebimento dos autos do Inquérito Civil, a SRE instaurou o Processo de 

Origem e encaminhou, em 07.02.2020 e 13.04.2020, respectivamente, os Ofícios nº 

19/2020/CVM/SRE/GER-3 e nº 125/2020/CVM/SRE/GER-3 aos Acusados, solicitando 

informações e documentos relacionados às oportunidades de investimentos7. Tais ofícios 

nunca foram respondidos pelos Acusados.  

 
4 Doc. SEI 0924256, p. 24. 
5 Doc. SEI 0924256, p. 25 e 26. 
6 Doc. SEI 0924256. 
7 Os e-mails enviados aos Acusados foram rejeitados (doc. SEI 0934579). 
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III. Acusação 

11. Em 24.08.2020, a SRE formulou Termo de Acusação8, em que concluiu pela 

“existência de justa causa, autoria e materialidade para a instauração de procedimento 

sancionador por realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do 

registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, 

e sem a dispensa de registro prevista no Inciso I do parágrafo 5º do art. 19 da Lei nº 

6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, contra os responsáveis pela 

Construtora Sotrin”9, tendo sido caracterizada a oferta pública de contratos de 

investimento coletivo. 

12. Após a análise da proposta de investimento e dos documentos e informações 

relacionados à oferta, a SRE concluiu, com fundamento na decisão do Colegiado de 

22.01.2008, relativa ao processo RJ-2007-11593, estarem presentes todas as 

características de valor mobiliário, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76. 

Assim, a Acusação identificou que houve investimento, o qual foi formalizado através de 

“Contrato – Cotas de Investimento” e ofertado indistintamente ao público, contemplando 

remuneração advinda de esforços do empreendedor ou de terceiros. 

13. Além disso, a SRE entendeu que a oportunidade de investimentos ofertada pela 

Construtora estaria caracterizada como oferta pública de valores mobiliários, tendo em 

vista que foram utilizados meios de comunicação de massa ou eletrônicos para divulgar 

a oferta aos potenciais investidores. 

14. Em relação à autoria, a Acusação entendeu que a responsabilidade pela infração 

apontada deve recair sobre a Construtora e seu administrador, Jorge Sobrosa, pelas 

seguintes razões: 

(a) Construtora: (i) a Sotrin “é facilmente identificada como a responsável pelas 

ofertas públicas realizadas por meio de veiculação de propaganda via rádio e 

distribuição de folders a investidores interessados”10; (ii) a Rádio Minuano, 

sediada no Município de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, confirmou ter 

sido contratada pela Construtora para veicular propaganda sobre a proposta de 

investimento; e (iii) no “Contrato – Cotas de Investimento”, enviado pelo MPRS, 

 
8 Doc. SEI 1081939. 
9§21 do doc. SEI 1081939. 
10 §25 do doc. SEI 1081939. 
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a Construtora encontra-se como “Primeira Contratante” e garantidora do 

investimento. 

(b) Jorge Sobrosa: (i) Jorge Sobrosa aparece como sócio majoritário no cadastro da 

Receita Federal da Construtora, assim como no documento denominado 

“Alteração Contrato Social – Nº 19”; (ii) no “Contrato – Cotas de Investimento”, 

enviado pelo MPRS, Jorge Sobrosa consta como “Primeira Contratante” e 

proprietário do empreendimento em questão; e (iii) no contrato social da 

Construtora junto à JUCIS/RS, Jorge Sobrosa aparece como sócio majoritário com 

64% do capital social da empresa. 

15. Por todo o exposto, a Acusação propôs responsabilizar (a) a Sotrin, na condição 

de ofertante, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro 

previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a 

dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução 

CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da 

mesma instrução e (b) Jorge Sobrosa, na condição de administrador da Construtora, pela 

realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 

da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no 

inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, o 

que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução, 

conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03.  

16. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a SRE sugeriu 

o envio de comunicação ao Ministério Público Federal. 

IV. Manifestação da PFE 

17. Por meio do Parecer n. 00241/2020/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU11, a 

Procuradoria Federal Especializada junto à CVM manifestou o entendimento de que os 

requisitos formais previstos nos arts. 5º, 6º e 13 da Instrução CVM nº 607/2019 foram 

atendidos. 

V. Defesa 

18. Os Acusados protocolaram suas razões de defesa em conjunto, em 01.02.2021. 

 
11 Doc. SEI 1079445. 
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19. De início, os Acusados sustentaram que a modalidade oferecida ao mercado não 

se caracterizaria como investimento coletivo, tendo em vista as “peculiaridades do caso 

concreto, que se trata de um pequeno empreendimento imobiliário (edifício)”12. Neste 

sentido, argumentaram que não teria sido ofertado ao mercado um número ilimitado de 

cotas, sendo, ainda, que tal empreendimento imobiliário teria restado em garantia dos 

investidores. 

20. Ademais, alegaram que o empreendimento imobiliário em execução pela 

Construtora se tratava de edifício residencial, ou seja, não era hoteleiro, sendo, desta 

forma, inaplicável o art. 5° da Instrução CVM nº 602/2018. 

21. Adicionalmente, os Acusados alegaram que nenhum investidor teria sofrido 

qualquer prejuízo, na medida em que os contratos já teriam sido rescindidos, tendo os 

investidores recebido os valores investidos, inclusive os juros contratados. 

22. Além disso, de acordo com a defesa, nos autos do Inquérito Civil, a testemunha 

ouvida teria relatado que estava satisfeita com os resultados obtidos, sendo que tal opinião 

seria “unânime entre os poucos investidores que aderiram ao contratado, pois até o 

momento, nenhum contratante apresentou reclamação, sequer informal”13, o que 

demonstraria que não teria havido dolo por parte dos Acusados. 

23. Dito isso, os Acusados alegaram que “é mister esclarecer a dimensão dos fatos, 

a fim de que as penalidades eventualmente atribuídas, sejam arbitradas com 

proporcionalidade e razoabilidade”14. Neste sentido, argumentaram que a Construtora 

“não se trata de um grande conglomerado econômico, que ofertou ou recebeu quantias 

vultuosas no mercado mobiliário”15 e que os valores que teriam sido “praticados (...), 

foram ínfimos, irrisórios frente aos casos analisados por esta CVM”16. 

24. Por fim, requereram a produção de todos os meios de provas em direito admitidos. 

 
12 Doc. SEI 1190138, p. 2. 
13 Doc. SEI 1190138, p. 3. 
14 Doc. SEI 1190138, p. 3. 
15 Doc. SEI 1190138, p. 3. 
16 Doc. SEI 1190138, p. 4. 
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VI. Pedido de Produção de Provas 

25. Em 22.04.2021, indeferi17 o pedido de produção de provas requerido pelos 

Acusados, tendo em vista que se tratava de pedido genérico que, consoante jurisprudência 

pacífica desta CVM, não mereceu ser acolhido. 

26. No mesmo despacho, com fundamento no art. 42 da Instrução CVM n° 607/1918, 

decidi pela condução de diligências adicionais, com o objetivo de esclarecer o valor total 

captado pela Construtora, bem como o modo pelo qual tais investimentos foram 

realizados, se aplicável. 

27. Ainda, tendo em vista que os Acusados alegaram, em suas razões de defesa, que 

os recursos foram integralmente devolvidos aos investidores, também solicitei a juntada 

de documentos que comprovassem a devolução integral dos recursos, já que tal situação 

poderia ser considerada para a dosimetria da pena, no caso de condenação. 

28. Os Acusados, contudo, jamais se manifestarem a respeito do pedido de produção 

de provas. 

VII. Distribuição do Processo 

29. Em reunião do Colegiado realizada em 16.03.2021, fui sorteado relator deste 

processo. 

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2021. 

 

Marcelo Barbosa  

Presidente Relator 

 

 
17 Doc. SEI 1244370. 
18 “Art. 42. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao Relator determinar, 

a qualquer tempo, a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado em 

sua defesa.” 
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