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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR nº 19957.008782/2016-20 

 

Acusados Advogados 

Riobarra Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. 

Fernando Queiroz Moreira – OAB/RJ nº 

165.245 

Renaissance do Brasil Hotelaria Ltda. 
Marcus Vinicius Gomes Bitencourt – 

OAB/RJ nº 119.303 

Diretor Relator: Pablo Renteria 

DESPACHO 

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de 

Registro de Valores Mobiliários – SRE (“SRE”) para apurar eventual responsabilidade da 

Riobarra Empreendimentos Imobiliários Ltda. e da Renaissance do Brasil Hotelaria Ltda., 

empreendedora e operadora hoteleira, respectivamente, do empreendimento AC Marriot Barra 

da Tijuca, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto 

no art. 19, caput, 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 § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º, 

caput, da Instrução CVM nº 400/03. 

2. De acordo com as informações constantes dos autos, contratos de investimento 

coletivo relativos ao empreendimento hoteleiro continuaram a ser comercializados mesmo 

após o envio do OFÍCIO/CVM/SRE/Nº486/2014, em 2.9.2014, por meio do qual a área 

técnica da CVM manifestou o entendimento de que estava em curso oferta pública irregular 

de valores mobiliários, que não contava com a prévia autorização da CVM. 

3. Nada obstante, com vistas a uma melhor instrução processual, entendo que ainda 

podem ser adotadas diligências adicionais para evidenciar a prática, no período posterior ao 

recebimento do aludido OFÍCIO/CVM/SRE/Nº486/2014, de atos de distribuição pública 

relacionados à comercialização dos contratos de investimento coletivo. 

4. Assim, com base nos arts. 20 e 21 da Deliberação CVM nº 538/2008, encaminho os 

autos à SRE para a realização das diligências acima referidas. Posteriormente, os autos 
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deverão retornar a este Diretor Relator para o devido andamento deste processo 

administrativo sancionador. 

5. Tendo em vista o tempo necessário à realização das diligências acima determinadas, 

decido adiar sine die o julgamento, que se encontrava pautado para o dia 27 de junho de 2017. 

6. Encaminhem-se os autos à CCP para que proceda com a intimação dos acusados e de 

seus advogados por meio de publicação no Diário Oficial da União, de acordo com o art. 40 

da Deliberação CVM nº 538/08. 

 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2017 

 

 

Pablo Renteria 

Diretor 

 


