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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.005011/2020-67 

Reg. Col. 2049/21 

Acusados: Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. 

 Lucas Izoton Vieira 

Assunto: Oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro, sem a prévia 

obtenção de registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19 

da Lei n° 6.385/1976 e dos arts. 2º e 4° 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 Vista 

Azul Negócios Imobiliários Ltda. (“Vista Azul”, “Incorporadora” ou “Ofertante”) e Lucas Izoton 

Vieira (“Lucas Izoton” e, em conjunto com Vista Azul, “Acusados”), para apurar 

responsabilidades por alegada oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro (“CIC 

Hoteleiro”), relativos ao empreendimento hoteleiro denominado Vista Azul Residencial e Meeting 

Center (“Empreendimento”), localizado no município de Domingos Martins-ES, sem a obtenção 

de prévio registro perante a CVM ou sua dispensa, nos termos do art. 19, caput e §5°, I, da Lei nº 

6.385, de 15.12.19761, e os arts. 2º e 4° da Instrução CVM (“ICVM”) nº 400, de 29.12.20032, o 

que constitui infração grave consoante o disposto no art. 59, II, da referida Instrução3. 

                                                
1 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na 
Comissão. (...) § 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; (...). 
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. 

Art. 4° 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. 
3 Art. 59.  Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º do Art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, sem prejuízo da 
multa de que trata o § 1º do mesmo artigo, a distribuição: (...) II - realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM; 

(...) 
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2. Este PAS é oriundo do Processo Administrativo CVM SEI nº 19957.004078/2019-41, 

instaurado a partir de denúncia/consulta feita à CVM, em 13.03.2019, por D.T.B. (“Denúncia”)4, 

na qual informou ter investido no referido empreendimento de condo-hotel da Vista Azul e, 

posteriormente, ter percebido se tratar de CIC Hoteleiro, sem que a Vista Azul tivesse solicitado a 

dispensa de registro à CVM para realizar a oferta pública. O denunciante também encaminhou o 

Anexo ao contrato de compra e venda referente à unidade 2405, firmado entre ele próprio, como 

promitente comprador, e a Vista Azul, como promitente vendedora, datado de 22.09.2015, assim 

como o material publicitário relativo ao Empreendimento6.  

II. APURAÇÃO DOS FATOS 

3. A CVM foi informada de que a Vista Azul divulgava no site do Empreendimento7 que (i) 

esse abrange unidades hoteleiras e residenciais; (ii) a promessa de que “a operadora gerencia o 

negócio para você” e que o investidor “recebe o resultado proporcional à operação de todo o 

hotel e proporcional à fração ideal de suas unidades”; e (iii) “[o]s Hotéis do Grupo ALLIA / Rede 

Bristol estão sistematicamente distribuindo resultados hoteleiros entre 0,8% e 1,5% ao mês, o 

que, anualizado, representam aproximadamente, 10% a 19% ao ano”.8 

4. A partir das informações constantes do referido site e da Denúncia, a Gerência de 

Orientação de Investidores (“GOI”) da Superintendência de Proteção e Orientação aos 

Investidores (“SOI”) avaliou9 que o caso apresentava características próprias de oferta pública de 

CIC Hoteleiro, patrocinada pela Vista Azul no ano de 2016, nos moldes posteriormente refletidos 

na ICVM nº 602, de 27.08.2018; entretanto, não constavam como CICs Hoteleiros dispensados de 

registro na CVM. Apurou, ainda, que a Vista Azul constava como "promitente vendedora" nos 

contratos firmados e que a [O.B.L.] seria a responsável pela administração e os serviços de 

hospedagem relativos às unidades hoteleiras. 

5. Em 10.09.2019, a SOI recebeu outra denúncia acerca de oferta pública relacionada ao 

Empreendimento, encaminhada por E.S.C.10, na qual consignou que fora ofertado pela Vista Azul 

como “negócio imobiliário”, com “promessa de rentabilidade”, sem que tivesse sido explicado ao 

investidor que se tratava de CIC Hoteleiro com todos os riscos inerentes a esse tipo de 

                                                
4 Doc. SEI 1060188, p. 1. 
5 Doc. SEI 1060188, p. 10-12. 
6 Doc. SEI 1060188, p. 13-58. 
7 Doc. SEI 1060188, p. 4-7. 
8 Doc. SEI 1060188, p. 2. 
9 Idem. 
10 Doc. SEI 1060188, p. 8-9. 
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investimento. Segundo o investidor, “[f]oi explicado tão somente que se tratava de um imóvel, o 

qual poderia ser escriturado, que renderia o valor prometido pelo incorporador e que seria 

disponibilizado para a [operadora hoteleira] administrar em regime de pool.” Além disso, esse 

denunciante encaminhou à CVM cópia de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em 

construção (unidade 436), firmada entre a Vista Azul (como promitente vendedora) e E.S.C (como 

promitente comprador) em 13.10.2014, assim como seus anexos11.  

6. Em 13.04.2020, a SRE enviou o Ofício nº 29/2020/CVM/SRE/GER-312 aos Acusados, no 

qual alertou para o possível enquadramento do investimento como valor mobiliário/CIC 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 manifestações a respeito do assunto13 e de uma 

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

7. Não tendo havido resposta ao referido Ofício, a SRE enviou aos Acusados o Ofício nº 

172/2020/CVM/SRE/GER-314, de 20.05.2020, reiterando as solicitações anteriores, as quais, mais 

uma vez, não foram atendidas.  

III. ACUSAÇÃO  

8. A Acusação entendeu dispor de elementos suficientes de autoria e materialidade quanto à 

existência da infração, por reputar presentes todos os seis elementos caracterizadores de CIC, nos 

termos do art. 2°, IX15, da Lei n° 6.385/1976, consoante refletidos no julgamento do PAS CVM 

n° RJ-2007-1159316, reiteradamente utilizado como paradigma desde então. Segundo a SRE:  

Há investimento? Sim. Os investidores aplicam recursos financeiros, através 
da aquisição de uma unidade autônoma hoteleira, conforme comprovado pelos 

documentos enviados pelos investidores denunciantes: “Anexo ao contrato de 

compra e venda referente a unidade 240 do empreendimento Vista Azul 
Residencial e Meeting Center”17, “Anexo ao contrato de compra e venda 

referente ao apartamento 436 do empreendimento Bristol Vista Azul” e 

“Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção”18. 

                                                
11 Doc. SEI 1060191. 
12 Doc. SEI 1060188, p. 59-61. 
13 Nos termos do art. 5º da então vigente Instrução CVM nº 607/2019: Art. 5º Previamente à formulação da acusação, 

as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter diretamente do investigado esclarecimentos sobre os 

fatos que podem ser a ele imputados. 
14 Doc. SEI 1060188, p. 62-64. 
15 Art. 2° São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - 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.           
16 Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto, j. em 15.01.2008. 
17 Doc. SEI 1060188, p. 10-12. 
18 Doc. SEI 1060191. 



 
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 19957.005011/2020-67 – Relatório – Página 4 de 7 

 

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

como foi comprovado por meio dos dois documentos citados anteriormente. 

O investimento foi coletivo? Sim, na medida em que foi oferecido 

indistintamente ao público em geral por meio de anúncio publicado em sítio 

eletrônico na internet que poderia ser adquirido por investidores 
indeterminados. Ademais, foi obtido material que comprova a ampla divulgação 

do empreendimento para o público em geral19. 

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

propaganda do empreendimento é prometida remuneração20 bem como foi 
comprovado na cláusula quarta do “Anexo ao contrato de compra e venda 

referente a unidade 240 do empreendimento Vista Azul Residencial e Meeting 

Center”.  

A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de 

terceiros? Sim. Os investidores recebem remuneração sem realizar qualquer 

esforço, além da aquisição da unidade autônoma. Conforme previsto no item 57 
do documento intitulado “Promessa de Compra e Venda de Unidade 

Imobiliária em Construção” os proprietários entregam suas unidades autônomas 

à exploração hoteleira pela [O.B.L.], no contrato assinado pelo investidor. Tal 

empresa é a operadora hoteleira do empreendimento e desenvolve atividades 
visando à obtenção de lucro. Os proprietários das unidades autônomas têm 

participação proporcional ao resultado operacional do empreendimento 

hoteleiro. Portanto, fica claro que o rendimento oferecido ao investidor advém 

de esforço de um empreendedor, que no caso é o operador hoteleiro. 

Os contratos foram ofertados publicamente? Sim. Nos autos do processo 

constam materiais publicitários veiculados em sítio eletrônico na internet21 com 

a divulgação de oferta de investimento no empreendimento hoteleiro em tela.22 

9. Assim, a Acusação apontou se tratar de caso típico de oferta de CIC hoteleiro, regulado 

pela ICVM nº 602/2018, no qual há valores mobiliários ofertados publicamente, contendo 

promessa de remuneração vinculada à participação em resultado de empreendimento hoteleiro 

organizado por meio de condomínio edilício. 

10. Segundo a Acusação, de acordo com a Promessa de compra e venda de unidade imobiliária 

em construção23, trazida aos autos por E.S.C., o Empreendimento era constituído por 125 unidades, 

sendo 104 dessas destinadas ao Pool Hoteleiro24 a ser administrado pela operadora hoteleira. 

Consta, também, do termo de acusação (“Termo de Acusação” ou “TA”) que, segundo as 

                                                
19 Doc. SEI 1060188, p. 4-7/p. 13-58. 
20 Doc. SEI 1060188, p. 6. 
21 Doc. SEI 1060188, p. 4-7. 
22 Item 6 do Termo de Acusação (Doc. SEI 1071358). 
23 Doc. SEI 1060191, anexo 3. 
24 No contrato há referência de que o empreendimento é constituído por 125 unidades residenciais e 104 unidades 
hoteleiras (Doc. SEI 1060191, anexo 3, item 02.1), ou seja, ao todo 229 unidades. Segundo a defesa da Vista Azul, 

eram 116 unidades de uso residencial e 113 unidades hoteleiras (o que também totaliza 229 unidades autônomas). 
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informações apresentadas pelo denunciante, o valor por esse investido para compra do CIC 

hoteleiro foi de R$ 359.697,98, pelo que calculou a SRE, multiplicando esse valor pelas 104 

unidades ofertadas, a oferta totalizaria um montante aproximado de R$ 37.408.589,9325. 

11. Em relação ao lapso temporal em que as vendas das unidades do Empreendimento 

ocorreram, a Acusação afirmou que não foi possível definir quando a oferta irregular teve seu 

início e fim, tampouco o número de unidades vendidas, uma vez que não houve resposta aos ofícios 

enviados pela SRE aos Acusados. Contudo, apontou que, pela leitura do documento enviado por 

E.S.C., verificou que “os esforços públicos de venda ocorriam em 03.10.2014, sendo que até 

19.06.2019 o site na internet com a oferta de investimento no empreendimento ainda se encontrava 

disponível”26. 

12. A peça acusatória destacou, ainda, trecho do voto do Diretor Relator Henrique Machado, 

no julgamento do PAS CVM SEI nº 19957.003593/2018-22, em 29.01.2019, que tratou de caso 

de realização de oferta irregular de valores mobiliários sob a forma de CIC Hoteleiro, indicando 

que, naquele PAS, o Diretor Relator pontuou que a “primeira manifestação da CVM no que se 

refere à natureza jurídica dos CIC hoteleiros ocorreu em 12 de dezembro de 2013”, quando foi 

emitido Alerta ao Mercado, de forma que “ao final de abril de 2014 já havia sido dada publicidade 

suficiente ao posicionamento da Autarquia”, sendo informação de conhecimento do setor 

imobiliário, segundo aduziu a Acusação. 

13. A SRE transcreveu no TA o seguinte trecho do referido voto:  

(…) 36. A Deliberação CVM nº 734/15 apenas veio consolidar o entendimento 

da CVM sobre o tema e, principalmente, orientar a área técnica quanto aos 
requisitos a serem observados e procedimentos a serem seguidos, quando do 

recebimento de um pedido de dispensa de registro de CICs hoteleiros. Bem antes 

de sua emissão, porém, os participantes de mercado já tinham conhecimento da 

atuação da Autarquia e amplas condições de sustarem as práticas irregulares. 

14. Com base nessas informações, a Acusação propôs a responsabilização da Vista Azul, na 

qualidade de incorporadora do Empreendimento e ofertante dos CICs a esse relacionados, e de 

Lucas Izoton, na qualidade de administrador da Vista Azul à época, pela realização de oferta 

pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 

e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º, do art. 19 da Lei 

nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003, o que constitui infração grave consoante o 

disposto no inciso II do art. 59 da mesma Instrução. 

                                                
25 Doc. SEI 1060191, anexo 2. 
26 Item 10 do Termo de Acusação. Doc. SEI 1071358. 
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IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF  

15. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou27 pela 

adequação do Termo de Acusação, entendendo que atendeu ao disposto no art. 6º da ICVM nº 607, 

de 17.06.2019, vigente à época, bem como destacou que foi dada a oportunidade de manifestação 

prévia aos Acusados, nos termos do art. 5º da mesma Instrução. 

16. À luz do disposto no art. 9º, caput e § 2º, da Lei Complementar n° 105, de 10.01.200128, 

foi feita comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo (“MPF”), por 

meio do Ofício nº 611/2020/CVM/SGE29, em 15.10.202030, diante de indícios da ocorrência da 

conduta do tipo penal previsto no inciso II, do art. 7º, da Lei n° 7.492, de 16.06.198631. 

V. RAZÕES DE DEFESA 

17. Vista Azul apresentou defesa32-33, tempestivamente, alegando, em síntese, que: 

a) houve prescrição da pretensão punitiva estatal com base no disposto no art. 1º da 

Lei nº 9.873, de 23.11.1999, considerando que, entre a data dos fatos (quanto ao que se refere 

a 2014) e o primeiro ato inequívoco de apuração apto a interromper a prescrição (Termo de 

Acusação, em 2020), transcorreu prazo superior a cinco anos; 

b) o edifício em questão foi idealizado, construído e comercializado sob o regime de 

incorporação imobiliária, de acordo com o que prevê a Lei nº 4.591, de 16.12.1964, de forma 

que não se trata de hipótese de CIC. Isso é comprovado pelo que consta no contrato de 

compra e venda referente às unidades imobiliárias34 e na certidão de ônus reais do imóvel35; 

c) “(...) a comercialização deflagrada envolveu apenas a negociação de unidades 

                                                
27 Doc. SEI 1108353. 
28 Art. 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. (...) § 2º Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de 

Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de 

que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos pertinentes. 
29 Doc. SEI 1119357. 
30 Doc. SEI 1119964. 
31  Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...) II - sem registro prévio 

de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente 

registrados; (...). 
32 Doc. SEI 1186842. 
33 O acusado Lucas Izoton Vieira protocolou a petição e parece ser o seu signatário, na qualidade de representante 

legal da Vista Azul, mas a assinatura não está suficientemente legível. O introito da petição de defesa faz referência 

apenas à Incorporadora como peticionante. Não foram juntados documentos de representação dos Acusados, 

tampouco foram constituídos advogados nos autos. De todo modo, não tendo havido outra manifestação de Lucas 

Izoton nos autos, os argumentos apresentados na defesa de Vista Azul são considerados em proveito de ambos.   
34 Doc. SEI 1186844. 
35 Doc. SEI 1186845. 
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autônomas, com efetiva transferência de propriedade imobiliária, com especificações 

detalhadas de área e planta”36; 

d) “(...) o adquirente das unidades imobiliárias comercializadas pode, ao seu critério, 

dar a ela a destinação que lhe convier, inclusive aderindo ao sistema hoteleiro promovido 

pela ora signatária, ou não”37; 

e) pela análise do site do Empreendimento38, não houve garantia de rentabilidade 

necessária à configuração de CIC Hoteleiro, não sendo aplicável o art. 2, IX, da Lei nº 

6.385/1976, pois não se trata de título ou contrato de investimento ofertado publicamente; 

f) “[a] mera possibilidade de o adquirente de uma unidade imobiliária autônoma 

optar pela entrega de seu imóvel para que a ora signatária o inclua no sistema hoteleiro 

que foi idealizado por ela não atrai a atuação da [CVM], tratando-se, apenas, de uma 

prestação de serviço individualizado, de modo que o retorno oferecido pela signatária se 

consubstancia em uma mera facilidade, de cunho promocional, para fomentar o negócio”39; 

g) a regulamentação da atividade desenvolvida pela Vista Azul se dá pela Lei das 

Incorporações Imobiliárias (Lei nº 4.591/1964), não existindo obrigação de obter registro 

perante a CVM do negócio que envolve o Empreendimento, observando, ainda, que o 

edifício está em consonância com a legislação recente, tendo sido devidamente aprovado 

pela municipalidade competente. 

18. Pelo exposto, pleiteou o afastamento das infrações administrativas imputadas. 

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO 

19.   Na reunião do Colegiado de 09.02.2021, o processo foi distribuído à minha relatoria, 

mediante sorteio40. Em 25.01.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da 

CVM41, em cumprimento ao disposto no art. 49 na Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021. 

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022. 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 

                                                
36 Doc. SEI 1186842, p. 4-5. 
37 Doc. SEI 1186842, p. 5. 
38 Para tanto, remete à imagem do site “atual” (i.e., de então) do Empreendimento na internet. 
39 Doc. SEI 1186842, p. 6. 
40 Doc. SEI 1193565. 
41 Doc. SEI 1430589. 
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