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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 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 

 

 

VOTO 

 

 

I. Introdução 

1. Trata-se de PAS1 instaurado pela SRE em face de Construtora Sotrin Ltda., na 

qualidade de ofertante, e de Jorge Sobrosa, 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. 192 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º3 da 

 
1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o 

significado que lhes foi atribuído no Relatório. 
2 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio 

registro na Comissão.” 
3 “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.” 
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Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I4, do §5º do art. 19 da Lei 

nº 6.385/76 e no art. 4º5 da Instrução CVM nº 400/03. 

2. O presente PAS originou-se do Processo de Origem que tratou da investigação de 

atividades desenvolvidas pela Construtora, relacionadas a suposta oferta pública irregular 

de CICs. Conforme relatado, em 22.04.2019, o MPRS enviou Ofício6 à CVM, por meio 

do qual compartilhou os autos do Inquérito Civil instaurado para investigar as 

oportunidades de investimentos ofertadas pela Sotrin. 

3. Após o recebimento dos autos do Inquérito Civil e posterior instauração do 

Processo de Origem, a SRE encaminhou Ofícios7 aos Acusados, solicitando informações 

e documentos relacionados às oportunidades de investimentos, os quais nunca foram 

respondidos. Em 24.08.2020, a SRE formulou o Termo de Acusação8 em face dos 

Acusados. 

II. Contratos de Investimento Coletivo 

4. O teste aplicado para a determinação da existência de contrato de investimento 

coletivo segue a linha estabelecida Suprema Corte dos EUA no julgamento do caso 

Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Company9, em 1946.  

5. Na oportunidade, a Corte entendeu que a análise sobre a configuração de contratos 

de investimento coletivo deve privilegiar a substância econômica sobre a forma jurídica 

adotada, de forma a permitir uma tutela mais efetiva do mercado. Assim, o conceito de 

security deve alcançar "qualquer contrato, negócio ou arranjo por meio do qual uma 

pessoa investe seu dinheiro em um empreendimento comum e espera receber lucros 

originados exclusivamente dos esforços do empreendedor ou de terceiros"10. 

 
4 “§ 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: 

I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em 

que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor”. 
5 “Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM 

poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao 

investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos 

previstos nesta Instrução.” 
6 Ofício nº 01600.000.065/2018-0008 (doc. SEI 0924256). 
7 Ofícios nº 19/2020/CVM/SRE/GER-3 e nº 125/2020/CVM/SRE/GER-3. 
8 Doc. SEI 1081939. 
9 328 US 293 (1946). 
10 Cf. voto do Dir. Marcos Barbosa Pinto no Processo Administrativo CVM n° RJ2007/11.593, j. em 

15.01.2008. 
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6. No Brasil11, a incorporação do conceito de contratos de investimento coletivo à 

lista de definições de valores mobiliários prevista na Lei nº 6.385/1976 ocorreu somente 

após a promulgação da Lei nº 10.303/01, que expandiu o elenco do art. 2º ao prever que 

são considerados valores mobiliários “quando ofertados publicamente, quaisquer outros 

títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de 

parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos 

rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”. 

7. À luz da redação deste dispositivo, este Colegiado construiu o entendimento 

segundo o qual, para a caracterização de determinados arranjos como contratos de 

investimento coletivo sujeitos ao regime da Lei nº 6.385/1976, devem ser comprovados, 

(i) a existência de um investimento, (ii) a formalização do investimento em um título ou 

contrato, (iii) o caráter coletivo do investimento, (iv) o direito de participação em alguma 

forma de resultado econômico decorrente do investimento, (v) que essa remuneração 

tenha origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros, e (vi) a ocorrência de oferta 

pública de tais títulos ou contratos12. 

 
11 A preocupação para incorporar uma definição ampla e aberta de valores mobiliários decorreu de um dos 

casos de maior repercussão pública, conhecido como “Caso Boi Gordo”, em que os empreendedores 

captavam recursos de investidores sob o compromisso de adquirir e criar bovinos e, como consequência, 

distribuir aos investidores os lucros auferidos com a venda dos animais.  

Inicialmente, o conceito de “contratos de investimento coletivo” foi inserido no ordenamento jurídico 

brasileiro pela promulgação da Medida Provisória nº 1.637, de 8 de janeiro de 1998, cujo texto foi reeditado 

até a promulgação da Lei nº 10.303/2001. A Exposição de Motivos desta Medida Provisória esclarece, 

expressamente, que a motivação legislativa para inclusão de “contratos de investimento coletivo” no rol de 

valores mobiliários previsto na Lei nº 6.385/1976 sujeitos ao regime desta Lei, ocorreu em virtude dos 

contornos graves envolvendo o “Caso Boi Gordo”. A Exposição de Motivo explica o seguinte: “Os 

mercados financeiro e de capitais, devido a seu dinamismo, apresentam incessantes inovações, exigindo 

das autoridades governamentais a criação ou o aperfeiçoamento tempestivos de instrumentos regulatórios. 

É o caso recente dos contratos de investimento relativos à criação ou à engorda de animais. (...) Trata-se 

de instrumento de captação antecipada de poupança junto ao público, com promessa de remuneração 

futura, constante de um contrato formal a particular, com prazo pactuado, em geral de dezoito meses, em 

que é fixada uma rentabilidade mínima ao investidor. O objeto do contrato é, exemplificadamente, a 

aquisição de boi magro, cuja engorda possibilita a rentabilidade necessária e o resgate futuro do título 

expresso em quantidade de arrobas”. (grifei). (Disponível em 

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=J&Datain=11/11/1998&txpagina=12184&alt

ura=700&largura=800#/)  
12 Já manifestado, por exemplo, nos seguintes processos: Processo Administrativo CVM nº RJ2007/11593, 

j. em 15.01.2008; Processo Administrativo CVM nº 19957.009524/2017-41, j. em 22.04.2019; Processo 

Administrativo Sancionador CVM nº 19957.008445/2016-32, j. em 18.02.2020; Processo Administrativo 

Sancionador CVM nº 19957.006343/2017-63, j. em 26.02.2019; Processo Administrativo Sancionador 

CVM nº 19957.007994/2018-51, j. em 09.06.2020; Processo Administrativo Sancionador CVM nº 

19957.010628/2019-61, j. em 01.09.2020; Processo Administrativo Sancionador CVM n° 

19957.000238/2019-82, j. em 08.12.2020; Processo Administrativo Sancionador CVM n° 

19957.009925/2017-00, j. em 09.03.2021. 
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8. Passo, portanto, à análise do caso concreto. 

III. Materialidade 

9. No presente caso, a Sotrin ofertava oportunidades de investimentos por meio de 

“cotas de construção”, lastreadas em empreendimento imobiliário, ainda em fase de 

construção, nomeado “Recanto Barão”. Ao demonstrarem interesse no empreendimento, 

os investidores eram convidados a adquirir cotas mediante promessa de rendimentos de 

1% ao mês sobre o valor total do investimento. Os valores seriam pagos trimestralmente, 

nas respectivas contas bancárias dos investidores.  

10. Adicionalmente, a Construtora oferecia, ao final do período de construção, um 

rendimento adicional, no valor correspondente a 15%-20% do valor total investido13. 

Ainda, após o período de 180 dias contados a partir da celebração do “Contrato - Cotas 

de Investimento”, ao investidor era facultado solicitar o resgate antecipado dos recursos 

aportados, à custa da perda do direito ao rendimento adicional14.  

11. O investimento era formalizado por meio da celebração do “Contrato - Cotas de 

Investimento”, segundo o qual as “cotas de construção” adquiridas eram garantidas por 

“40% do Edifício Recanto Barão, sendo 10 (dez) apartamentos de 01 dormitório e 10 

(dez) apartamentos de 02 dormitórios com Box incluído” 15. 

12. Conforme será demonstrado, entendo serem suficientes os elementos 

identificados pela Acusação para configurar a oportunidade de investimento apresentada 

pela Sotrin por meio de autêntica oferta pública de valores mobiliários, na forma do inciso 

IX do Art. 2º da Lei nº 6.385/76.  

13. Em relação à existência do investimento, não há dúvidas sobre a necessidade de 

aplicação de recursos para adquirir as “cotas de construção”. De acordo com o conteúdo 

do folder de divulgação do investimento16, do Contrato - Cotas de Investimento17, matéria 

 
13 “Lucro Final: 15 a 20% do valor investido, após 36 meses” (doc. SEI 0924256, p. 26). 
14 De acordo com o contrato “Contrato – Cotas de Investimento”, “[s]omente após o prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias a contar da data da assinatura do contrato, o capital inicial investido poderá ser retirado, 

porém o SEGUNDO CONTRATANTE perde o direito ao rateio do lucro total, o juro de 1% mensal até a 

data da retirada do investimento será preservado” (doc. SEI 0924256, p. 54). 
15 “6. A garantia das Cotas de Investimento será de 40% do Edifício Recanto Barão, sendo 10 (dez) 

apartamentos de 01 dormitório e 10 (dez) apartamentos de 02 dormitórios com Box incluído” (doc. SEI 

0924256, p. 54). 
16 “Valor inicial: Cotas a partir de R$10.000,00” (doc. SEI 0924256, p. 26). 
17 “Cláusula 1. A PRIMEIRA CONTRATANTE é proprietária e legítima possuidora de forma livre e 

desembaraçada, do imóvel em construção localizado na Rua Barão do Cerro Largo, com terrenos 

matriculados no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 4.883, 4.884, 4.885, denominado Recanto Barão. 

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 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº SEI 19957.003732/2020-32 

Voto – Página 5 de 10 

 

publicada no dia 31.08.2017, na página da internet do “Jornal em Questão”18, bem como 

em diligência realizada por Oficial de Justiça por determinação exarada pela Promotora 

de Justiça19, os investidores deveriam desembolsar recursos para adquirir as “cotas de 

construção”, cujo valor inicial era de R$ 10.000,0020. 

14. No que diz respeito à formalização do investimento, a captação dos recursos era 

formalizada por meio da celebração dos “Contratos - Cotas de Investimento”21, segundo 

o qual a Sotrin se comprometia a (i) vender determinado número de cotas; e (ii) pagar o 

valor de 1% ao mês trimestralmente22, sendo que, caso permanecesse até a conclusão do 

empreendimento, o investidor teria o direito de participar de um “rateio do lucro total”23. 

Adicionalmente, o folder de divulgação24, a matéria publicada no “Jornal em Questão”25, 

e as informações obtidas na mencionada diligência realizada por Oficial de Justiça26 

apresentavam oferta de rentabilidade ao investidor, sendo certo que o investimento 

oferecido pela Sotrin possuía caráter remuneratório. 

15. Em relação aos esforços de empreendedor ou de terceiros, é incontroverso que o 

empreendimento imobiliário, que supostamente produziria os resultados econômicos a 

serem repartidos com os investidores, estaria a cargo da Sotrin. Também de acordo com 

 
Que deste edifício, se compromete a venda da Cota nº__ no valor de R$ _______________” (doc. SEI 

0924256, p. 54 – os destaques foram omitidos). 
18 “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” (doc. SEI 0924256, p. 7). 
19 De acordo com os autos do Inquérito Civil compartilhados com a CVM, a Oficial de Justiça cumpriu 

diligência exarada pela Promotora de Justiça com o objetivo de obter informações sobre a modalidade de 

investimento oferecida pela Construtora. De acordo com as informações obtidas, “[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” (doc. SEI 0924256, p. 24). 
20 “Valor inicial: Cotas a partir de R$10.000,00” (doc. SEI 0924256, p. 26). 
21 Doc. SEI 0924256, p. 54 e 55. 
22 “Cláusula 2. Será pago ao investidor o valor de 1,0% ao mês trimestralmente, sobre o valor total do 

investimento” (doc. SEI 0924256, p. 54). 
23 “Cláusula 3. Após 36 (trinta e seis) meses será devolvido o capital inicial, além da porcentagem aferida 

do rateio do lucro do investimento” (doc. SEI 0924256, p. 54). 
24 “Rendimento: 1% ao mês no valor investido; (...) Lucro Final: 15 a 20% do valor investido, após 36 

meses” (doc. SEI 0924256, p. 26). 
25 Em tal matéria, Jorge Sobrosa, administrador da Construtora, explicou como funcionava 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. (...) No final da obra o mais importante 

será o rateio na venda, que poderá ficar em torno de 20%” (doc. SEI 0924256, p. 6-8). 
26 “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%” (doc. SEI 0924256, p. 24). 
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o folder de divulgação da oportunidade de investimento27 e a matéria publicada no “Jornal 

em Questão”28, a Construtora era a única responsável pela construção e venda de unidades 

do empreedimento imobiliário “Recanto Barão”.  

16. Por fim, conforme apontado pela Acusação, o investimento foi oferecido 

indistintamente ao público e poderia ser adquirido por quaisquer investidores, 

demonstrando, assim, o caráter coletivo do investimento. Constata-se, ainda, o caráter 

público da oferta, nos termos do §3º do art. 19 da Lei nº 6.385/7629 e do art. 3°, IV da 

Instrução CVM n° 400/200330, a qual foi realizada através de propaganda em rádio, folder 

de divulgação e matéria na página da internet de jornal local31. 

17. Em suas razões de defesa em conjunto, os Acusados alegaram, em resumo, que (i) 

a modalidade oferecida ao mercado não se caracterizaria como investimento coletivo, 

tendo em vista que (a) se trata de pequeno empreendimento imobiliário, com número 

restrito de cotas para investidores e (b) o próprio empreendimento foi outorgado em 

garantia aos investidores; (ii) o empreendimento imobiliário em execução pela 

Construtora se tratava de edifício residencial; e (iii) não teria havido dolo por parte dos 

Acusados, tampouco prejuízo aos investidores, já que houve restituição integral dos 

recursos investidos.  

18. Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar. 

19. Em primeiro lugar, e como visto, o conceito de contrato de investimento coletivo 

refletido na Lei nº 6.385/76 é aberto e centrado no aspecto instrumental32, com o objetivo 

 
27 “Segurança: Garantia de entrega Construtora Sotrin. 38 anos de história sólida concretizada em obras” 

(doc. SEI 0924256, p. 25). 
28 “São 38 anos da Construtora, entregando obras em Alegrete, o que é uma garantia à parte para os 

investidores” (doc. SEI 0924256, p. 8). 
29 “§ 3º - Caracterizam a emissão pública: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, 

folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; II - a procura de subscritores ou adquirentes para 

os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores; III - a negociação feita em loja, escritório ou 

estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.” 
30 “Art. 3º São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, 

assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer 

um dos seguintes elementos: (...) IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, 

especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede 

mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer 

forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de 

terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores 

mobiliários.” 
31 Doc. SEI 0924256, p. 6-8. 
32 Conforme explicado pelo Dir. Rel. Gustavo Gonzalez no PAS CVM SEI nº 19957.007994/2018-51, j. 

em 09.06.2020, no PAS CVM no 19957.006343/2017-63, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 
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de alcançar diferentes arranjos jurídico-contratuais. Portanto, o fato de se tratar de 

empreendimento residencial e de o empreendimento ter sido outorgado em garantia aos 

investidores, como alegado pela defesa, em nada influencia esta análise. 

20. Por fim, no que diz respeito à alegação de ausência de dolo e de prejuízos aos 

investidores, destaco que, para os estritos fins de configuração da infração analisada no 

presente caso, não se faz necessária a constatação de dolo na conduta dos acusados, nem 

tampouco a existência de prejuízos para os investidores. Além disso, os Acusados não 

tiveram êxito em apresentar documentos ou informações, mesmo após a solicitação de 

produção de provas, que comprovassem a alegação sobre a restituição integral dos 

investimentos. 

IV. Responsabilidade dos Acusados 

21. Também entendo que a Acusação logrou demonstrar a responsabilidade dos 

Acusados pela oferta pública irregular de CICs. 

22. No que diz respeito à Sotrin, a realização de atos de distribuição pública é 

indiscutível. A Construtora 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.  

23. Nesse sentido, 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 oportunidade de investimento oferecida33. Além disso, os contratos 

“Contrato – Cotas de Investimento”34, compartilhados nos autos do Inquérito Civil 

conduzido pelo MPRS, foram celebrados com a Sotrin, a qual era parte do contrato e 

garantidora do investimento ofertado. 

24. Em relação a Jorge Sobrosa, lembro que o art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03 

dispõe que “os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e 

estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante 

por esta Instrução”, dentre as quais se inclui a obrigação de registro de oferta pública de 

 
07.05.2019 e pela Dir. Rel. Flavia Perlingeiro no PAS CVM SEI nº 19957.010328/2018-09, j. em 

04.05.2021. 
33 Nos autos do Inquérito Civil compartilhados com a CVM, a Rádio Minuano, após solicitação do MPRS, 

encaminhou os textos da propaganda veiculada sobre a modalidade de investimento oferecida pela Sotrin 

(doc. SEI 0924256, p. 17-19). 
34 Doc. SEI 0924256, p. 54 e 55. 
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distribuição ou de requerer a dispensa do registro, nos termos dos arts. 2º e 4º da 

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

25. Conforme já me manifestei nos PAS CVM SEI 19957.010212/2017-81, PAS 

CVM SEI 19957.008274/2018-11 e PAS CVM SEI 19957.010628/2019-61, a Instrução 

CVM nº 400/03 não busca a responsabilização do administrador da ofertante em razão da 

sua posição na sociedade ou somente por representá-la nos contratos que deram origem à 

oferta irregular. Trata-se de responsabilidade atribuída ao administrador por assegurar o 

cumprimento das regras previstas na Instrução CVM nº 400/03, podendo ser afastada caso 

o administrador demonstre que agiu com diligência e tomou providências que 

garantissem o cumprimento das disposições legais ou regulamentares, mesmo que, apesar 

de seu esforço, tais obrigações não tenham sido observadas35.  

26. Não é o que ocorre neste caso. 

27. Além de ter contribuído para a disseminação das informações a respeito das 

oportunidades de investimento ofertadas pela Construtora, Jorge Sobrosa é, de acordo 

com o Cadastro da Receita Federal da Sotrin36 e a “Alteração Contrato Social – Nº 19”37 

da Construtora, administrador da Sotrin. 

28. Portanto, considerando o exposto acima, entendo que Sotrin e Jorge Sobrosa 

devem ser responsabilizados por realização de oferta pública 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. 

V. Dosimetria 

29. Para fins de dosimetria, lembro que o descumprimento do disposto no art. 2º da 

Instrução CVM nº 400/03 configura infração de natureza grave, nos termos da 

mencionada Instrução. 

30. Por outro lado, considero como circunstâncias atenuantes os bons antecedentes 

dos Acusados e o reduzido número de investidores que participaram da oferta. 

 
35 Também nessa direção, o PAS CVM SEI nº 19957.0003266/2017-90, Diretor Relator Gustavo Borba, j. 

em 10.04.2018. 
36 Doc. SEI 0933023. 
37 Doc. SEI 0924256, p. 40-43. 

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 
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 

SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 
www.cvm.gov.br 

 

Processo Administrativo Sancionador CVM nº SEI 19957.003732/2020-32 

Voto – Página 9 de 10 

 

31. Tendo em vista que não foi possível apurar o valor total da oferta, entendo que a 

sanção deve ser fixada com base no inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76. Assim, 

consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, proponho a fixação da 

pena-base em R$ 150.000,00 para a Sotrin, sobre a qual deverão incidir as atenuantes 

mencionadas acima, no percentual de 15% cada.  

32. Em relação a Jorge Sobrosa, voto pela aplicação da pena-base em R$ 75.000,00, 

equivalente à metade da penalidade pecuniária acima referida38, sobre a qual deverão 

incidir igualmente as atenuantes acima, no percentual de 15% cada. 

33. Portanto, considerando a pena-base dos Acusados e as atenuantes mencionadas 

acima, voto: 

i. Pela condenação da Construtora Sotrin Ltda. à pena de multa pecuniária no 

valor de R$ 105.000,00 pela realização de oferta pública de distribuição de 

CICs 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; e 

ii. Pela condenação de Jorge Alberto Prestes Sobrosa à pena de multa pecuniária 

no valor de R$ 52.500,00 pela realização de oferta pública de distribuição de 

CICs 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, conforme 

responsabilidade prevista no art. 56- B da mesma Instrução. 

34. Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao 

Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado do Rio 

Grande do Sul, e ao MPRS, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete, 

nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/01, em complemento aos Ofícios nº 

529/2020/CVM/SGE39 e nº 530/2020/CVM/SGE40, para as providências que julgarem 

cabíveis.  

É como voto. 

 
38 Conforme os PAS CVM SEI 19957.008274/2018-11 e PAS CVM n° 19957.010628/2019-61 e a 

manifestação de voto apresentada pelo Diretor Henrique Machado, e acompanhada pela maioria do 

Colegiado, no âmbito do PAS CVM SEI 19957.0003266/2017-90. 
39 Doc. SEI 1094438. 
40 Doc. SEI 1094455. 
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Rio de Janeiro, 15 de junho de 2021. 

 

Marcelo Barbosa  

Presidente Relator 
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