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RESUMO 

 

 

 Este trabalho consiste em uma pesquisa acerca do tratamento penal dispensado ao 

uso indevido de informação privilegiada no mercado de capitais – insider trading. Inicia-se 

com a abordagem dos aspectos mais relevantes do mercado de capitais e de seu impacto na 

economia. Na sequência, é estudado o valor da informação no mercado de capitais e a 

forma pela qual deve ser acessada pelos investidores – atuais ou potenciais –, além dos 

demais players do mercado.  

 Reunido este arcabouço de informações, passa-se a analisar o tema do Direito Penal 

Econômico, com as suas especificidades em relação à criminalidade tradicional para, então, 

verificar a forma pela qual a prática do insider trading foi criminalizada no ordenamento 

jurídico brasileiro, apontando-se os erros e acertos do legislador. Por fim, é feita uma breve 

análise da legislação estrangeira correlata ao tema.  

Com isso, pretende-se contribuir para a elucidação do tema e para o repúdio efetivo 

a tal prática.  
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ABSTRACT 

 

 

 This work aims at assessing the criminal treatment of the insider trading activities 

on the capital markets. It begins by assessing the most relevant aspects of capital markets 

and their impact for the economy. Subsequently, it studies the value of the information and 

the way it should be dealt with by current and potential market participants and any other 

stakeholder.  

 Following the information collection phase, the differences between white collar 

crimes and conventional crimes are scrutinized. Then, the work is performed by 

verifyingand describing how the insider trading has been defined as a crime in the Brazilian 

legal system and by pointing out the pros and cons of the current legislation. There is also a 

brief analysis of the international legislation linked to the subject.  

 Ultimately, this work intends to contribute to the elucidation of the insider trading 

subject and to the unequivocal elimination of that practice.  

 

 

Keywords: INSIDER TRADING; WHITE COLLAR CRIMES; CAPITAL MARKETS; 

INSIDER INFORMATION; MISUSE.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A globalização econômica, a rapidez e a facilidade de troca de informações e o 

incremento nas formas de acumulação de capital por uma maior parte da população 

colocaram o mercado de capitais, cada vez mais, no cotidiano global e, mais recentemente, 

brasileiro, como forma de impulsionar o crescimento econômico e social das nações.  

 

Apesar disso, muitas ainda são as dúvidas que permeiam seu regular 

desenvolvimento em nosso país, gerando alguma desconfiança por parte de potenciais 

investidores – em especial os pequenos ou minoritários – e também de algumas autoridades 

ainda pouco habituadas às suas nuances –  policiais, magistrados e membros do ministério 

público – e responsáveis, cada uma a sua maneira, pela lisura de seu funcionamento. 

 

Como meio mais apropriado de efetivar o aporte da poupança popular aos 

investimentos tomadores de capital, sem que seja obrigatório o recurso a instituições 

financeiras intermediárias, é deveras importante, no âmbito do mercado de capitais, o 

respeito a um mínimo de padrões éticos e legais previamente determinados. Só assim é 

assegurada a igualdade de condições entre todos os interessados no acesso às informações 

necessárias.  

 

Informações essas necessárias, especialmente, à formação da convicção dos 

investidores no processo de escolha em destinar sua poupança a determinadas operações e a 

determinadas companhias, bem como necessárias ao integral conhecimento dos riscos 

envolvidos em cada uma dessas operações. Sem essas informações não há possibilidade de 

existir qualquer operação envolvendo valores mobiliários no mercado de capitais. 

 

O Direito Penal, na mesma toada, vem sendo influenciado pela mudança verificada 

no plano econômico mundial, sendo muitas vezes chamado a tutelar bens jurídicos até 

então desconhecidos, não imaginados tradicionalmente, ampliando cada vez mais seu 
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âmbito de atuação. O legislador brasileiro, nesse ímpeto, passou a tutelar penalmente o uso 

indevido de informação privilegiada no mercado de capitais, o insider trading, seguindo 

tendência verificada em diversos países, em especial os Estados Unidos e parte dos 

integrantes da União Européia. 

 

Considerando que muitas das situações que dão ensejo à criminalização de condutas 

inseridas no contexto econômico são produto da proliferação legislativa e da questionável 

administrativização do Direito Penal, mister a compreensão da conduta tipificada, 

fornecendo fundamentos suficientes a justificar a incursão do Direito Penal no caso 

específico e a consequente aplicação da norma. Também deve ser verificado se há 

adequação e necessidade desse ramo do Direito para a efetiva proteção do bem jurídico 

tutelado no caso concreto. 

 

Estando o crime de insider trading inserido no Direito Penal Econômico, necessária 

também a análise do contexto em que se desenvolve tal criminalidade e das suas 

especificidades em relação à chamada criminalidade clássica ou tradicional. Para tanto, 

além de ser necessário explorar o conceito jurídico-econômico de informação privilegiada 

no mercado de capitais, seu uso indevido e o respectivo tratamento no Direito Penal, 

sobretudo na Lei nº 6.385/76, alterada pela Lei nº 10.303 de 31 de outubro de 2001, para 

que seja possível uma conclusão acerca da intervenção do Direito Penal, a justificar a tutela 

do bem jurídico, é também imprescindível um estudo da Constituição Federal, legitimadora 

e limitadora da intervenção penal em um Estado Democrático de Direito. 

 

Além de um panorama geral do funcionamento do mercado de capitais e seus 

componentes e das nuances da criminalidade econômica e do papel do Direito Penal nessa 

conjuntura, em especial no uso indevido de informação privilegiada no mercado de capitais, 

serão analisadas importantes questões jurídicas ainda em aberto e que permeiam o crime de 

insider trading. Dentre elas, os meios de prova e de verificação da autoria no crime previsto 

no artigo 27-D, da Lei nº 6.385/76, buscando-se os elementos probatórios do uso indevido 

da informação privilegiada, bem como de identificação dos eventuais insiders; a eficácia ou 

não da criminalização dessas condutas na repressão do uso indevido de informação 
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privilegiada; a competência para processar e julgar o crime; e de que maneira as instancias 

administrativa, cível e penal interferem umas nas outras. 

 

A fim de se determinar, em primeiro lugar, se justifica-se o tratamento penal do 

insider trading e, posteriormente, se o tratamento atualmente conferido no Brasil é o mais 

adequado, esses temas serão percorridos ao longo dos cinco capítulos do presente trabalho. 

O primeiro capítulo trata da relação entre Direito e mercado de capitais, fazendo uma 

introdução conceitual dos aspectos mais relevantes do mercado de capitais e de que 

maneira estão relacionados com o Direito. No segundo capítulo, é abordado o valor da 

informação no mercado de capitais e a sua importância para o estudo do insider trading, 

passando pelo conceito da prática propriamente dita e das pessoas que podem estar 

envolvidas.  

 

O terceiro capítulo, por sua vez, introduz o conceito de Direito Penal Econômico, 

suas origens e a questão do bem jurídico por si tutelado. Especificamente sobre o tema do 

insider trading, o quarto capítulo busca esclarecer questões atinentes ao delito em si, 

abordando, especialmente, toda a estrutura do crime, enquanto o quinto capítulo, 

finalmente, traça um paralelo com relação ao tratamento dispensado ao tema em outros 

países. 

 

Espera-se, desta forma, contribuir para o estudo e a elucidação do insider trading no 

Brasil, para o repúdio à sua prática e, especialmente, para a definição das bases em que 

deve ser tratado no Direito Penal.  

  



 16

 

CAPÍTULO 1 

DIREITO E MERCADO DE CAPITAIS 

 

 

1.1 ACUMULAÇÃO DE CAPITAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Observando o mundo hoje, é possível afirmar que quase todas as nações, 

independentemente do sistema, da forma ou do regime de governo adotados, da religião 

predominante ou da localização geográfica, partilham pelo menos um ideal: a busca pelo 

crescimento econômico1. Esse crescimento econômico proporciona, em última análise, um 

ciclo benéfico consistente na geração de mais empregos para sua população e no aumento 

da sua renda, fatores que levam ao incremento do consumo e, consequentemente, dentro 

dos sistemas econômicos e sociais vigentes, trazem maior bem-estar.  

 

Para que o almejado crescimento econômico seja possível, entretanto, são 

necessários constantes investimentos na economia, de forma a viabilizar a acumulação de 

capital e o aumento da produção de bens e da oferta de serviços. É imperioso, ainda, que 

esses investimentos sejam aplicados da maneira mais rentável possível. Dessa forma, passa 

a ser essencial a formação de uma poupança que torne viável o acúmulo de capital a ser 

investido na economia e, mais ainda, que tal poupança, ou a “parcela da renda que não é 

                                                 
1 “É certo que o crescimento econômico não se processa simplesmente pelo aumento do PNB. Muitas vezes, 
para que isso ocorra, todo um conjunto de fatores são fundamentais para que uma economia obtenha 
resultados positivos. Essas mudanças de cunho quantitativo, nos níveis do produto (Y), podem estar 
associadas ao estoque de capital (K), à força de trabalho (N) e ao próprio período de tempo (t). Segundo a 
teoria macroeconômica, podemos expressar esse modelo por: Y = f (K, N, t). Entretanto, nos dias de hoje, 
sabemos que não bastam apenas essas variáveis para explicar o fenômeno do crescimento. A elas pode-se 
associar a questão da melhoria na qualidade da mão-de-obra (obtida pela melhoria nos níveis educacionais, de 
treinamento e de especialização), na melhoria tecnológica (por meio do aumento da eficiência na utilização do 
estoque de capital) e na eficiência organizacional (maximização na utilização dos recursos disponíveis). 
Finalizando, podemos conceituar o crescimento econômico como o processo de crescimento do PNB per 
capita, em função da melhoria no padrão de vida da sociedade e pelas alterações essenciais que possam 
ocorrer na estrutura da atividade econômica. Do ponto de vista técnico, podemos associar a questão do 
crescimento econômico a um conjunto de fatores que deixam de ser primordiais para o perfeito entendimento 
dessa conceituação, quais sejam: a questão do crescimento populacional, a capacidade de acumulação de 
capital e o grau de desenvolvimento tecnológico.” NOGAMI, Otto; PASSOS, Carlos Roberto Martins. 
Princípios de Economia. São Paulo: Cengage Learning, 2009, p. 551-552.  
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consumida em um dado período”2, seja bem intermediada de maneira a garantir a 

continuidade dos investimentos na economia3.  

 

Isso significa dizer que “a medida que cresce o nível de poupança, maior é a 

disponibilidade para investir. A poupança individual e a poupança das empresas (lucros) 

constituem a fonte principal do financiamento dos investimentos de um país. Esses 

investimentos são o motor do crescimento econômico, que, por sua vez, gera aumento de 

renda com conseqüente aumento da poupança e do investimento. E assim por diante”4. 

 

Todavia, necessário ter em conta o alerta que fazem os economistas com relação à 

geração de recursos para formação de poupança e o consumo de uma população, já que 

“como os recursos são escassos, destinar mais recursos à produção de capital exige a 

destinação de menos recursos para a produção de bens e serviços de consumo corrente. Isto 

é, para que uma sociedade possa investir mais em capital, ela precisa consumir menos e 

poupar mais de sua renda corrente.”5 

 

Nesse sentido e já que o mero ato de poupar não implica, necessariamente, que os 

recursos sejam empregados de forma a contribuir com o crescimento econômico, são 

comumente identificadas na doutrina econômica três principais formas para investimento 

do capital já acumulado, ou seja, de alocação da poupança popular: o autofinanciamento, 

pelo qual as próprias pessoas físicas ou jurídicas investem os resultados de suas poupanças 

da maneira e nos setores que lhes melhor aprouverem; o intermédio do governo, que, por 

meio de suas decisões discricionárias, direciona os recursos arrecadados pela sociedade 

para os investimentos mais adequados às suas políticas públicas; e o intermédio do mercado 

de capitais, considerado atualmente a forma mais eficiente de direcionamento de poupança 

                                                 
2 Conceito apresentado em OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. Moeda, juros e instituições financeiras – 
regime jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 23.  
3 A doutrina econômica ensina que é verificada, em verdade, uma influência mútua entre crescimento 
econômico e poupança, sendo que um induz ao outro. 
4 BM&FBOVESPA. Cartilha Introdução ao Mercado de Capitais, p. 15. 
5 MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: princípios de micro e macroeconomia. Trad. Maria José 
Cyhlar Monteiro. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 528.  
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às atividades produtivas, já que canaliza diretamente o fluxo de capital entre quem poupou 

e pretende investir e quem necessita de capital para produzir. 

 

Notadamente, é a soma da formação da poupança popular com a demanda por 

recursos para investimento e a intermediação financeira que induz à institucionalização das 

operações econômicas e à formação de um mercado organizado. Nesse contexto, a 

globalização e as novas tecnologias para troca de informação impulsionam o sistema 

econômico e a sofisticação das economias, facilitando o acesso de mais investidores aos 

mercados e reduzindo os custos de intermediação das operações financeiras em nível 

mundial6.  

 

A mais importante função do mercado de capitais nos países capitalistas é, 

justamente, aproximar o poupador de recursos do tomador dos investimentos, viabilizando 

a transferência do capital e aumentando, ainda que indiretamente, a eficiência da produção 

e da circulação de bens e serviços, contribuindo, assim, para o funcionamento do ciclo 

emprego-renda-consumo e incrementando, ao menos em tese, o bem-estar da sociedade 

como um todo7. 

                                                 
6 Tratando no aumento do fluxo de investimentos no mundo, notícia veiculada pela área de Economia do 
provedor UOL, em 27 de abril de 2011, “Investimentos estrangeiros diretos no mundo cresceram 13% em 
2010”: Genebra, 27 abr.- Os investimentos estrangeiros diretos no mundo cresceram 13% em 2010 com 
relação ao ano anterior, com fluxos maiores na América Latina, Caribe e Ásia, segundo o último relatório 
parcial da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) divulgado nesta 
quarta-feira. Em 2010, os investimentos estrangeiros diretos chegaram a US$ 1,356 trilhão, enquanto em 2009 
foram de US$ 1,189 trilhão. Só os investimentos estrangeiros diretos dos países em desenvolvimento 
alcançaram os US$ 316 bilhões em 2010, 23% a mais do que em 2009, aponta o relatório. O estudo destaca 
que grande parte desses investimentos estrangeiros diretos teve origem nos países em desenvolvimento ou nas 
economias em transição, com 28% do total, quase o dobro do registrado em 2007, quando representavam 
15%. Além disso, a maioria dos investimentos originados nos países emergentes - cerca de 70% - têm como 
destino outras nações em vias de desenvolvimento, o que contribui como efeito multiplicador da reativação 
econômica, indica o relatório. "Os investimentos estrangeiros diretos dos países em desenvolvimento e em 
transição aumentaram consideravelmente, refletindo a força de suas economias, o dinamismo de suas 
corporações transnacionais e seu desejo crescente de competir em novos mercados", avalia o relatório. "No 
entanto, o crescimento não foi semelhante em todas as regiões. Os fluxos da América Latina, Caribe e Ásia 
foram muito maiores do que os das outras áreas", especifica o texto. "Todos os grandes países investidores, 
como o Brasil, Chile, Colômbia e México registraram um aumento em investimentos diretos e aquisições. O 
caso mais destacado é o do Brasil, onde os investimentos saltaram de um valor negativo (-US$ 10 bilhões) 
para US$ 11,5 bilhões em 2010".  
7 Nesse sentido, “quanto mais um país poupa uma parcela substancial de seu PIB, mais recursos se tornam 
disponíveis para o investimento em capital, e mais capital aumenta a produtividade e o padrão de vida do 
país.” MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: princípios de micro e macroeconomi. Cit., p. 546. 
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1.2 MERCADO DE CAPITAIS 

 

O mercado de capitais, integrante do Sistema Financeiro Nacional – SFN, é “um 

sistema de distribuição de valores mobiliários que visa proporcionar liquidez aos títulos de 

emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização”8, sendo consenso que 

quanto mais desenvolvida a economia de um país, mais eficiente e ativo será seu mercado 

de capitais. Dentre as suas características, a doutrina costuma destacar a função 

transformadora9 como a mais importante e informadora do sistema. Esse mercado é 

integrado por bolsas de valores, corretoras e demais instituições financeiras autorizadas. 

 

O mercado de capitais se consolida como o ambiente em que são negociados os 

valores mobiliários, especialmente por meio do aporte da poupança popular – dos 

investidores. Ou seja, diferentemente do sistema bancário, em que há a intermediação de 

uma instituição financeira, no mercado de capitais o tomador de recursos negocia, em um 

primeiro momento, diretamente com os que pretendem mobilizar sua poupança, atuando as 

instituições financeiras somente como intervenientes nas operações, sem que realizem o 

empréstimo propriamente dito, o aporte de recursos. 

 

                                                 
8 BM&FBOVESPA, Introdução ao Mercado de Capitais.  
9 Para José Marcelo Martins Proença a atividade transformadora de: “a) conversão de ativos líquidos em 
investimentos fixos – um poupador pode desejar aplicar seu dinheiro por um certo período (seis meses ou 
cinco anos), mas ele pode não estar inclinado a optar por investimentos fixos e sem liquidez, a exemplo do 
investimento direto em uma fábrica; um mercado de capitais bem organizado permite, exatamente este tipo de 
intercâmbio de oportunidade de investimento; b) transformação de prazos – um mercado de capitais é 
planejado para transformar empréstimos tomados possivelmente em longo prazo; o emprestador original pode 
resolver liquidar seu investimento quando assim o desejar, enquanto o tomador recebe recursos de longo 
prazo, aplicáveis em investimento de longo prazo, por um período de tempo definido e sob acordos fixados de 
retorno e reembolso; c) transformação de magnitude de capital – representadas pela transformação de 
pequenos e médios montantes de capital em grandes montantes; isso se verifica porque, no mercado capitais, 
o capital, via de regra, é acumulado gradativamente, ou seja, pequenas quantias, surgindo umas após as 
outras, acabam tornando-se grandes investimentos, somente viáveis por meio dos serviços de captação do 
mercado de capitais; d) transformação de riscos – o risco, ao se investir dinheiro, significa tanto o risco de 
retorno, e reembolso, como o risco provocado pela existência de liquidez no caso de o investidor querer 
resgatar o seu investimento; ambos são, de fato, reduzidos quando se dispõe de um mercado de capitais bem 
organizado”. Insider Trading. Regime Jurídico do uso de informações privilegiadas no mercado de capitais. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 73-74.  
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Assim, o mercado de capitais “representa o conjunto de operações, realizadas entre 

pessoas físicas, jurídicas e demais entidades equiparadas, consistentes na transferência de 

recursos financeiros de forma direta entre detentores e tomadores de capital, no qual as 

entidades financeiras participam, em regra, como intervenientes obrigatórias nos negócios 

realizados.”10 

 

Para que o mercado de capitais desenvolva-se de maneira escorreita, sendo capaz de 

bem funcionar como ambiente de conexão entre as poupanças dos investidores e os projetos 

de expansão e aperfeiçoamento dos tomadores de recursos, é indispensável que seja digno 

de confiança, cuja tutela deve ser um dos principais vetores do Direito nesse contexto. 

Devem ser observados, pois, padrões éticos e legais previamente determinados, sendo 

necessária, também, certa estabilidade monetária, além de estabilidade social e política e 

estrutura e regulação suficientes para a atuação escorreita das instituições financeiras e dos 

demais intermediários. 

 

O mercado de capitais, de maneira geral, “contribui para promover a formação de 

capital, para ligar poupança e investimento e para aumentar a eficácia da aplicação 

econômica do capital disponível.”11 Dessa maneira, conforme a necessidade de 

investimentos para o crescimento econômico de um país, o bom e, acima de tudo, 

transparente funcionamento do mercado de capitais acaba por incentivar a formação de 

poupança popular a ser investida, trazendo consigo, o esperado e necessário crescimento 

econômico. A decorrente democratização do capital auxilia, também, o crescimento social. 

 

1.2.1 O Mercado de Capitais no Brasil 

 

É atribuído ao movimento de vinda da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, 

advindo da invasão do território português pelas tropas napoleônicas, o surgimento do 

ainda incipiente Sistema Financeiro Nacional. Nesse mesmo ano, foram criados o primeiro 

                                                 
10 QUIROGA MOSQUEIRA, Roberto. Os princípios informadores do Direito do Mercado Financeiro e de 
Capitais. Aspectos atuais do Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Dialética, 1999, p. 270.   
11 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do uso de informações privilegiadas 
no mercado de capitais. Cit, p. 76. 
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banco e a primeira seguradora no Brasil e, em 1845, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. 

Logo em seguida, foi editado o Código Comercial brasileiro, de 1850. 

 

A proclamação da República, em 1891, foi permeada no setor econômico, dentre 

outros fatores, por uma crise financeira resultante da política de emissão descontrolada de 

títulos usados como forma de pagamento, gerando endividamento e insolvência financeira 

da população. Essa política econômica da época ficou conhecida como “encilhamento”.12 

 

Desde então e até o período posterior à Segunda Guerra Mundial, o mercado de 

capitais nacional ficou bastante fragilizado e pouco consistente, tendo baixa importância 

prática para a economia do país. Até a década de 196013, os brasileiros possuidores de 

excedentes em suas poupanças costumavam investí-los somente em ativos reais – os 

imóveis –, evitando investimentos em títulos públicos ou privados, especialmente por conta 

da inflação crescente que assolava o país. 

 

Em 1964, no entanto, foi iniciado um programa de mudanças na economia nacional 

– o que incluiu a reforma do mercado de capitais –, ilustradas especialmente pela edição da 

Lei 4.537, de 09 de dezembro de 1964, instituidora da correção monetária, da Lei 4.595, de 

31 de dezembro de 1964, Lei da Reforma Bancária, que reformulou todo o sistema nacional 

de intermediação financeira e criou o Conselho Monetário Nacional – CMN e o Banco 

Central e, principalmente, da Lei 4.728, de 14 de abril de 1965, primeira Lei de Mercado de 

Capitais no país. 

 

                                                 
12 Encilhar, de acordo com o dicionário Houaiss, significa “apertar (o cavalo) com cilhas”, “colocar arreios 
em (animal)”. É uma forma de preparar o cavalo para ser montado. O “encilhamento” ocorreu no governo 
provisório de Deodoro da Fonseca, tendo Rui Barbosa como Ministro da Fazenda, que, em linhas gerais, 
buscava estimular o crescimento econômico do país via aquecimento da indústria brasileira em detrimento da 
dominação agrária até então reinante no país. Para tanto, permitiu-se que os bancos emitissem grande 
quantidade de moeda, o que levou a um aumento da inflação e da dívida externa, gerando grande crise na 
economia. Isso gerou, também, a formação de empresas “fantasmas” em busca de crédito, que teve como 
conseqüência lógica o aparecimento de especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.  
13 Grande parte das informações referentes a este item está disponível, de maneira mais ampla, no website da 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ao tratar da “História do Mercado de Capitais no Brasil”, em 
<www.portaldoinvestidor.gov.br>. 
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As diversas medidas de incentivo, inclusive fiscais, criadas pelo governo ao 

mercado de capitais fizeram com que grande monta de recursos dos investidores fosse 

aportada à crescente demanda por ações, sem, contudo, que as companhias emissoras dos 

valores mobiliários aumentassem a quantidade de ações disponíveis, o que acarretou uma 

onda especulativa até então desconhecida no país. Com isso, houve sensível aumento no 

valor das ações negociadas na então Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, especialmente 

entre dezembro de 1970 e julho de 1971, período que ficou conhecido como o “boom de 

1971”, o que gerou vultosos prejuízos aos investidores, maculando a reputação do já 

incipiente mercado acionário nacional. 

 

A partir de 1975, entretanto, esse quadro foi sendo modificado, passando a ser 

possível observar certa recuperação nas cotações das ações, graças a novos aportes de 

recursos da população – como os recursos provenientes do PIS/PASEP14 –, novos 

investimentos advindos dos Fundos de Pensão e outros incentivos governamentais, como a 

isenção fiscal das rendas obtidas em bolsa de valores à época.  

 

Nesse contexto de tentativa de recuperação do mercado de capitais, foram editadas 

duas novas e importantes leis, ainda em vigor e de suma importância para o estudo do 

insider trading: a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nova Lei das Sociedades 

Anônimas – LSA, com o intuito principal de modernizar o regramento das sociedades 

anônimas, previsto no então Decreto-Lei de 1940, e a Lei 6.385, de 07 de dezembro de 

1976, segunda Lei do Mercado de Capitais que, dentre outras disposições, criou a Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM. 

 

                                                 
14 De acordo com informações fornecidas pelo Tesouro Nacional, componente do Ministério da Fazenda, “o 
Fundo PIS-PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do Programa de 
Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Esta 
unificação foi estabelecida pela Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 
1º de julho de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 78.276/1976, e hoje gerido pelo Decreto nº 4.751 de 17 de 
junho de 2003. Os objetivos originais do PIS e do PASEP são: - Integrar o empregado na vida e no 
desenvolvimento das empresas; - Assegurar ao empregado e ao servidor público o usufruto de patrimônio 
individual progressivo; - Estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição de renda; e - Possibilitar a 
paralela utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social”, disponível no 
website do Tesouro Nacional, em <www.tesouro.fazenda.gov.br>. 
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Em que pese todos estes esforços no sentido de ampliar e fortalecer o mercado de 

capitais nacional, foi apenas a partir da década de 1990, marcada pela abertura e pela 

estabilização da economia brasileira, especialmente a partir da implementação do Plano 

Real, que a procura de investidores estrangeiros pelo mercado de capitais passou a ter mais 

relevo no Brasil. Ademais, também as companhias brasileiras começaram a acessar o 

mercado externo, listando suas ações em bolsas de valores estrangeiras, especialmente a de 

Nova York, no intuito de se capitalizar por meio do lançamento de valores mobiliários fora 

do país.  

 

Com o decorrer do tempo, entretanto, o mercado de capitais brasileiro, então 

permeado de incertezas, de ausência de transparência e de pouca ou nenhuma proteção aos 

acionistas minoritários, foi perdendo seu espaço, a ponto da quantidade de companhias 

listadas na Bolsa de Valores cair de 550 em 1996, para 440 em 2001 e o volume de 

negociação de US$ 191 bilhões em 1997, para US$ 65 bilhões em 200115, tornando 

necessário que a regulamentação fosse revista16. Foi necessário ampliar os mecanismos de 

controle das atividades, assegurando maior proteção aos investidores – em especial os 

pequenos investidores e os acionistas minoritários – e incrementando a confiança 

institucional no mercado como um todo. 

 

Aliado a isso, ao entrar em contato com as bolsas de valores estrangeiras, as 

companhias brasileiras passaram a lidar com novas exigências e com investidores mais 

experientes e conscientes de seus direitos. Viram-se, então, obrigadas, gradualmente, a 

seguir novas regras de controle, de divulgação de informações e de transparência.  

 

Também a regulamentação jurídica do mercado de capitais foi obrigada a seguir tais 

adaptações, sendo editadas a Lei 9.457, de 05 de maio de 1997, que buscou reforçar os 

poderes fiscalizatórios da CVM, recrudescendo as sanções administrativas e a Medida 

                                                 
15 Esses dados estão também disponíveis no website da CVM: <www.portaldoinvestidor.gov.br>, o qual 
acreditamos ser a fonte mais confiável de informações relacionadas ao mercado de capitais brasileiro, motivo 
pelo qual foi bastante consultado nas pesquisas para o presente trabalho.  
16 A vertiginosa queda foi também impulsionada pelo chamado estouro da “bolha da internet”, em 2000, 
decorrente da supervalorização artificial dada então às companhias “pontocom”, o que acabou afetando o 
mercado de ações no mundo todo. 
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Provisória 1.637, de 08 de janeiro de 1998, reeditada inúmeras vezes, até sua conversão na 

Lei 10.198, em 14 de fevereiro de 2001, ampliando o conceito de valor mobiliário. 

 

Ainda mais significativa e essencial para o presente trabalho, foi a edição da Lei 

10.303, de 31 de outubro de 2001, que alterou a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e a 

Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, ampliando ainda mais as competências da CVM e 

introduzindo tipos penais, de modo a tutelar criminalmente o mercado de capitais.  

 

1.2.2 Valores Mobiliários 

 

Para o estudo dos valores mobiliários, é essencial ter em vista a Lei 6.385/76, que 

dispôs sobre o mercado de capitais, criou a CVM, tratou de cuidar das atividades que 

envolvem valores mobiliários por si disciplinadas e fiscalizadas, definir valores mobiliários, 

delimitar as funções exercidas pela CVM e pelo Conselho Monetário Nacional, órgão 

deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, e dispôs sobre o funcionamento do 

mercado de capitais como um todo. 

 

A conceituação de valores mobiliários nos é de suma importância, pois, como será 

visto mais adiante, é elemento integrador da norma penal relativa à conduta de insider 

trading.  

 

Com o advento da Lei 10.303/01, passou a redação do artigo 2° da 6.385/76 a 

definir como valores mobiliários: (i) as ações, debêntures e bônus de subscrição; (ii) os 

cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos 

valores mobiliários; (iii) os certificados de depósito de valores mobiliários; (iv) as cédulas 

de debêntures; (v) as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes 

de investimento em quaisquer ativos; (vi) as notas comerciais; (vii) os contratos futuros, de 

opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; (viii) 

outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e (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 
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prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de 

terceiros. 

 

Em que pese a cláusula geral prevista ao final do sobredito artigo, a demonstrar que 

outros podem ser os valores considerados mobiliários, sendo os previstos meros exemplos, 

trata-se de “um sistema exclusivamente de lista”17, desprovido de conceituação precisa. Ou 

seja, embora haja enumeração não taxativa dos valores mobiliários, a lei não cuidou de 

estabelecer um conceito propriamente dito. 

 

Atualmente, os principais valores mobiliários negociados no mercado de capitais do 

Brasil são tanto os representativos do capital social das companhias – as ações –, quanto os 

títulos representativos de dívidas das companhias, como as debêntures18, os bônus de 

subscrição19 e as partes beneficiárias20. Subsidiariamente, são também negociados outros 

valores como os commercial papers21, os american depositary receipts22 – ADR (listados 

                                                 
17 VEIGA da ROCHA, Jean Paul C. As conseqüências institucionais do novo conceito de Valor Mobiliário: as 
competências do CMN, do Bacen e da CVM. Aspectos atuais do Mercado Financeiro e de Capitais, 2° 
volume. Coord. Roberto Quiroga Mosquera. São Paulo: Dialética, 2000, p. 71. 
18 Ao tratar das debêntures, principais valores mobiliários representativos do direito de crédito dos 
investidores com a companhia emissora, Fábio Ulhoa Coelho leciona que: “A lei não define debêntures, 
limitando-se a especificar que eles conferem aos seus titulares direito de crédito, nas condições mencionadas 
pela escritura de emissão e certificado (LSA, art. 52). (...) Agora, se quem precisa do dinheiro é sociedade 
anônima, ela pode valer-se de um expediente específico de capitação, que é a emissão de debêntures. Cada 
investidor, ao subscrever esse valor mobiliário e pagar à sociedade emissora o preço correspondente, está 
como que emprestando dinheiro a ela. No vencimento das debêntures, postam-se, perante a companhia 
emissora, do mesmo modo que o mutuante diante do mutuário, e vice-versa. Os valores, as garantias, os 
prazos e as obrigações das partes são estabelecidos no certificado, quando houver, e na escritura de emissão”. 
ULHOA COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial. 6a. edição revisada e atualizada. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 139-140.  
19 Ao tratar dos bônus de subscrição, Antonio Jacinto Caleiro Palma estabelece serem “títulos negociáveis que 
conferem direito de subscrever ações. Podem ser emitidos até o limite de aumento do capital autorizado no 
estatuto (artigo 168 da Lei das S/As). Os bônus de subscrição podem ter a finalidade de facilitar a venda de 
ações ou de debêntures, contribuindo em todos os casos para uma melho programação do aumento de 
capital”. PALMA, Antonio Jacinto Caleiro. Manual de Direito Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2006, 
p. 72. Fica claro, pois, que se trata de valor mobiliário típico de mercado de capitais fortalecido. 
20 As partes beneficiárias, de acordo com Antonio Jacinto Caleiro Palma são “títulos negociáveis, sem valor 
nominal, e estranhos ao capital social. Dão direito de crédito eventual, consistente na participcação nos lucros 
anuais, até o limite de 10% (artigo 46 da Lei das S/As)”. PALMA, Antonio Jacinto Caleiro. Manual de 
Direito Empresarial. Cit., p. 71. Note-se que somente as companhias fechadas podem emitir partes 
beneficiárias. 
21 “Os commercial papers são notas promissórias com certas particularidades, justificáveis em função de sua 
negociabilidade em mercados de capitais”. ULHOA COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial. Cit., p. 
153.  



 26

em bolsas de valores fora do país) e os brazilian depositary receipts23 – BDR, dentre 

outros. O mercado de valores mobiliários é um “subsistema do mercado de capitais, no qual 

se realizam operações de compra e venda de ações e outros valores mobiliários de emissão 

das sociedades anônimas.”24 

 

As ações, como principal valor mobiliário de uma companhia, merecem especial 

destaque. Também as debêntures, que vêm ocupando cada vez mais lugar nas negociações 

brasileiras, vez que sua emissão, além de não trazer novos acionistas às companhias ou 

aumentar a participação dos já existentes – muito embora, em alguns casos, possam ser 

convertidas em ações –, costumam ser uma forma de captação de recursos muito menos 

onerosa para a companhia do que a tomada de empréstimos em uma instituição financeira, 

por exemplo. 

 

1.2.3 Mercado Primário 

 

O mercado de capitais subdivide-se em mercado primário e mercado secundário, 

conforme a novidade ou não dos valores negociados. Somente as companhias abertas 

(sociedades anônimas – S/As abertas) estão autorizadas a negociar seus valores em 

mercado. As companhias fechadas, que não negociam no mercado de capitais, a seu turno, 

não desejando recorrer às instituições financeiras para capitalizarem-se, devem obter novos 

recursos perante os seus próprios acionistas ou admitir novos. 

 

O mercado primário pode ser entendido como o ambiente no qual os valores 

mobiliários advindos de novas emissões de uma companhia são negociados diretamente 

com os investidores interessados em sua compra. Para adquirir ações no mercado primário 

é necessário, no entanto, que o investidor seja intermediado por um banco de investimentos, 
                                                                                                                                                     
22 “São valores mobiliários, emitidos por bancos norte-americanos, que possibilitam a captação de recursos, 
no mercado de capitais dos Estados Unidos, por sociedades anônimas sediadas fora desse país”. ULHOA 
COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial. Cit., p. 154. 
23 Os BDRs funcionam da mesma maneira que os ADRs, porém em sentido inverso, ou seja, são os valores 
mobiliários representativos do direito de crédito de investidores brasileiros contra companhias norte-
americanas.   
24 PAPINI, Roberto. Sociedade anônima e mercado de valores mobiliários. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 
09.  
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uma corretora ou uma distribuidora de valores mobiliários, que recebe suas ordens de 

compra e realiza a operação.  

 

No caso de uma oferta pública inicial de ações (Initial Public Offering – IPO), ou 

seja, de ações provenientes de uma companhia que decide abrir seu capital ao público, por 

exemplo, os recursos obtidos dirigem-se à própria emissora, com vistas à capitalizar-se. 

Após todo o procedimento do IPO, a companhia passa de fechada a aberta, tendo suas 

ações listadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão. 

 

Conforme parte da doutrina, é por meio do mercado primário que se oferece às 

companhias “uma fonte de acesso a recursos mais baratos do que os que poderiam ser 

obtidos por meio de empréstimos e outras operações bancárias.”25 Apresentada aqui, 

portanto, uma das principais vantagens do mercado de capitais, especificamente o primário, 

para as companhias.  

 

Todavia, pouco ou nenhum interesse teriam os investidores em adquirir valores 

mobiliários de baixa ou nenhuma liquidez26, ou seja, sem posterior capacidade de 

negociação entre esses investidores em si, ou com terceiros, de maneira que foi também 

criado o mercado secundário. 

 

1.2.4 Mercado Secundário 

 

No mercado secundário, por sua vez, os investidores, já titulares de ações ou de 

outros valores mobiliários previamente emitidos pelas companhias, os negociam entre si 

e/ou com terceiros. Nesse caso, o lucro é obtido pelo próprio detentor dos valores 

mobiliários e não mais pela companhia, que participa das negociações somente de maneira 

                                                 
25 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna; Parente, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais – Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 193. 
26 Para OLIVEIRA, liquidez é “a capacidade de um ativo converter-se rapidamente em poder de compra de 
bens e serviços sem perda substancial do seu valor”. Em OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. Moeda, juros e 
instituições financeiras – regime jurídico. Cit., p. 26. 
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formal, como para registrar a operação com os valores mobiliários de sua emissão em seus 

livros. 

 

O que vai conferir a desejada liquidez aos valores mobiliários já emitidos e 

negociados no mercado primário é o bom andamento do mercado secundário que, caso não 

existisse, faria com que os valores mobiliários tornassem-se ilíquidos27 após sua emissão, 

desestimulando sua aquisição por quem quer que fosse. 

 

As responsáveis no mercado secundário pela negociação dos valores mobiliários 

emitidos no mercado primário são as entidades de balcão, que pode ser não organizado ou 

organizado, e cuja função mais relevante é “organizar, manter e fiscalizar um local ou 

sistema adequado e seguro para a realização de operações de compra e venda de valores 

mobiliários”28 e, especialmente, as bolsas de valores. 

 

 

1.3 BOLSA DE VALORES 

 

 

Por tratar-se de expressão que comporta inúmeros significados, dependendo do 

contexo em que for empregado, o termo bolsa de valores pode referir-se ao ambiente em 

que são realizadas as operações envolvendo os valores mobiliários, à própria instituição que 

administra esse ambiente, ao mecanismo adotado para negociação ou, mais informalmente, 

ao estado das operações em determinado período de tempo29.  

 

Em que pese os diversos sentidos, é possível tratar bolsa de valores como “um 

sistema de negociação regularmente acessível, com períodos curtos entre o fechamento e a 

                                                 
27 De acordo com a BM&FBOVESPA financeiramente, um título mobiliário tem liquidez quando pode ser 
comprado ou vendido, em questão de minutos, a um preço justo de mercado, determinado pelo exercício 
natural das leis de oferta e demanda – em Introdução ao Mercado de Capitais. 
28 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna; Parente, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais – Regime Jurídico. Cit., p. 194.  
29 Conforme diferenciação encontrada na obra de YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de 
Capitais. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2009, p. 131. 
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abertura para negociação, no qual se possibilita a conclusão de negócios entre os 

participantes do mercado sobre os objetos nele negociados, com uma fixação neutra e 

transparente do preço.”30 

 

De qualquer forma, por meio da bolsa de valores é garantido o incentivo ao 

investimento das poupanças públicas em companhias previamente listadas, vital ao 

saudável crescimento econômico de um país. 

 

Em 23 de agosto de 1890, foi fundada, por Emilio Pestana, a Bolsa de Fundos 

Públicos de São Paulo, então uma entidade vinculada à Secretaria de Finanças do Governo 

Estadual e composta por corretores nomeados pelo poder público. A Bolsa passou a ser 

conhecida posteriormente como Bovespa e, atualmente, BM&FBOVESPA, o maior centro 

de negociações com valores mobiliários da América Latina. Importante notar que, com o 

advento da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, as bolsas de valores nacionais 

transformaram-se em associações civis sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, sendo os corretores de fundos públicos substituídos pelas 

sociedades corretoras.31 

 

Posteriormente, frente ao cenário de crise econômica vivenciada pelo Brasil no 

início da década de 1970, houve a necessidade da criação da Comissão de Valores 

Mobiliários32 - CVM, autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda e responsável 

por disciplinar e fiscalizar a atuação dos integrantes do mercado. 

 

                                                 
30 KUMPEL, Siegfried. Direito do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 93. 
31Histórico disponível no website da BM&F Bovespa: <www.bmfbovespa.com.br> e no website da CVM, 
<www.portaldoinvestidor.gov.br>. 
32 Cabe à CVM, entre outras, disciplinar as seguintes matérias: (i) registro de companhias abertas; (ii) registro 
de distribuições de valores mobiliários; (iii) credenciamento de auditores independentes e administradores de 
carteiras de valores mobiliários; (iv) organização, funcionamento e operações das bolsas de valores; (v) 
negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; (vi)  administração de carteiras e a custódia 
de valores mobiliários; (vii) suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações; e 
(viii) suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor mobiliário ou decretar recesso 
de bolsa de valores. 
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Recentemente, em maio de 2008, acompanhando o processo global de 

desmutualização33, surgido especialmente como resposta à competição entre as bolsas de 

valores mundiais, acirrada em função da proliferação de “atos de desregulação”34, do 

contínuo e crescente processo de globalização e de inúmeros avanços tecnológicos, foi 

criada, no Brasil, a BM&FBOVESPA, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, com a 

integração da Bolsa de Mercadorias & Futuros35 e da Bovespa Holding.  

 

O processo teve início em 28 de agosto de 2007, quando a Bovespa deixou de ser 

uma instituição sem fins lucrativos, transformando-se na Bovespa Holding S/A, que é 

atualmente integrada por duas subsidiárias integrais, a Bolsa de Valores de São Paulo – 

BVSP, incumbida das operações nos mercados de bolsa e de balcão organizado e a 

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, responsável pela liquidação, 

compensação e custódia dos valores negociados. 

 

Quando as bolsas de valores foram transformadas em entidades com fins lucrativos, 

criou-se, naturalmente, um incentivo para que aprimorassem as atividades por si 

desempenhadas, já que quanto mais eficientes e mais claros os serviços prestados, mais 

investidores têm interesse em negociar nessas entidades, aumentando seus lucros.  

 

                                                 
33 O objetivo principal de um processo de desmutualização é a transformação de entidades não lucrativas em 
lucrativas. 
34 De acordo com a doutrina, os atos de desregulação, “acts of deregulation”, visam reduzir a regulação nos 
mercados para estimular a competição entre os seus participantes.  
35 De acordo com o histórico da BM&F disponível no website da CVM: “Empresários paulistas ligados à 
exportação, ao comércio e à agricultura criaram, em 26 de outubro de 1917, a Bolsa de Mercadorias de São 
Paulo, a BMSP. Primeira no Brasil a introduzir operações a termo, ela alcançou, ao longo dos anos, rica 
tradição na negociação de contratos agropecuários, particularmente café, boi gordo e algodão. Em julho de 
1985, surge a Bolsa Mercantil & de Futuros, a BM&F. Seus pregões começam a funcionar em 31 de janeiro 
de 1986. Em pouco tempo, ela conquista posição invejável entre as principais commodities exchanges do 
mundo, negociando contratos futuros, de opções, a termo e a vista, referenciados em índices de ações, ouro, 
taxas de juros e taxas de câmbio. Em 9 de maio de 1991, BM&F e BMSP resolvem fundir suas atividades, 
aliando a tradição de uma ao dinamismo da outra. Surge então a Bolsa de Mercadorias & Futuros - também 
com a sigla BM&F - cujo objetivo é desenvolver mercados futuros de ativos financeiros, agropecuários e 
outros. Em 2007, a BM&F iniciou seu processo de desmutualização e, a partir de 1º de outubro de 2007, a 
BM&F se tornou uma sociedade por ações com fins lucrativos. Por meio da desmutualização, os direitos 
patrimoniais dos antigos associados da Companhia foram desvinculados dos Direitos de Acesso, e 
convertidos em participações acionárias. Em maio de 2008, a BM&F e a BOVESPA integraram-se, 
formando, assim, a BM&FBOVESPA S/A”.  
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Ciente desse incentivo natural que seria criado, porém receosa de que não fosse 

suficiente para corrigir eventuais falhas no mercado e garantir a transparência do manuseio 

da poupança popular, essencial para que seja mantida a confiança dos investidores no 

mercado de capitais, a CVM baixou a Instrução n° 461/07, precedida pelo edital de 

audiência pública n. 06/2007, que assim dispõe: 

 

“Num cenário como esse, o valor do negócio das bolsas para seus 
sócios dependerá essencialmente da credibilidade e reputação de 
integridade dos mercados que administrem, o que pode ser visto 
como um incentivo positivo gerado por toda essa mudança. Mas é 
claro que a necessidade de equilibrar os interesses em jogo para 
que se garanta o interesse público traz desafios ao regulador, que 
estão sendo enfrentados, na minuta, pelo estabelecimento de novos 
instrumentos para a supervisão da atividade auto-reguladora pela 
CVM.” 

 

 Percebe-se, claramente, a importância da integridade da atuação das bolsas de 

valores, da transparência e do estímulo às melhores práticas como forma de bem 

administrar a poupança popular a ser investida no mercado de valores mobiliários. Não há 

outra forma de garantir a sua tranparência. 

 

 

1.4 ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DE REPRESENTAÇÃO 

 

1.4.1 Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

 

O legislador brasileiro, inspirado na norte-americana Securities and Exchange 

Commission – SEC, órgão fiscalizador do mercado de capitais daquele país, criada em 

1934, após a Crise de 192936, que teve início com o crash da bolsa de valores e cuja missão 

                                                 
36 Conhecida também como a “Grande Depressão”, a Crise de 1929, fez com que vários investidores 
perdessem todo capital acumulado ao longo da vida, impulsionou o desemprego a níveis jamais imaginados e 
a queda pra produção industrial e do produto interno bruto dos Estados Unidos, levando diversas famílias à 
miséria e é tida como a maior crise econômica de todo o século XX. Iniciada com a queda drástica da Bolsa 
de Valores de Nova Iorque, New York Stock Exchange – NYSE, seus efeitos foram sentidos em diversos 
países, como Canadá, Austrália, Inglaterra, Alemanha, Holanda, França e Itália. Estendeu-se, em muitos 
lugares, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.  



 32

institucional declarada é proteger os investidores, manter os mercados justos, ordenados e 

eficientes e facilitar a formação de capital37, entendeu por bem, por meio da Lei nº 6.385, 

de 07 de dezembro de 1976, criar, em âmbito nacional, a Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM, autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda.  

 

Os poderes atribuídos à CVM são os de disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação 

dos integrantes do mercado de valores mobiliários, tais quais as companhias abertas, os 

intermediários financeiros e até mesmo os investidores. 

 

Inseridas na função disciplinadora da CVM, dentre outras, estão as seguintes 

matérias: registro de companhias abertas; registro de distribuições de valores mobiliários; 

credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores 

mobiliários; organização, funcionamento e operações das bolsas de valores; negociação e 

intermediação no mercado de valores mobiliários; administração de carteiras e a custódia 

de valores mobiliários; suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou 

autorizações e; suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor 

mobiliário ou decretar recesso de bolsa de valores. 

 

Pautada na sistemática dos processos administrativos, inclusive o contraditório e a 

ampla defesa, pode a CVM, imbuída do seu poder investigatório, caso conclua necessário, 

aplicar relevantes penalidades aos investigados, como advertência; multa; suspensão ou 

cassação da autorização ou registro para o exercício das atividades relacionadas; suspensão 

do exercício do cargo de administrador ou conselheiro fiscal em companhias ou entidades 

que necessitem de sua autorização ou registro; inabilitação temporária para os mesmos 

cargos, etc. Diferentemente da autoridade norte-americana, no entanto, o âmbito de atuação 

                                                                                                                                                     
Ao tratar da Grande Depressão NOGAMI e PASSOS apontam que “os números são assustadores: entre os 
anos de 1929 e 1932, a produção industrial contraiu-se, caindo cerca de 50% nos Estados Unidos, quase 10% 
na Inglaterra, aproximadamente 30% na França e cerca de 40% na Alemanha.” NOGAMI, Otto; PASSOS, 
Carlos Roberto Martins. Princípios de Economia. Cit., p. 361. 
37 Conforme tradução livre, a missão institucional da SEC pode ser encontrada em seu website oficial. 
<http://www.sec.gov>, mais uma vez , por nós reputado como fonte mais confiável de informação nesse 
contexto.  
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da CVM se dá tão somente na esfera administrativa, sem ingerência no âmbito civil ou 

criminal.  

 

Nos termos do artigo 2º da Instrução nº 400 da CVM, “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”. 

 

Cumpre também à CVM, no exercício de seu papel regulador, firmar as melhores 

práticas em âmbito empresarial a fim de resguardar os interesses do mercado como um 

todo, protegendo não só os investidores, mas o motivo que os leva a investir e dar 

continuidade ao mercado: a confiança depositada neste mercado como um todo, sem a qual 

não pode existir. Consequentemente, será responsável, por exemplo, por evitar o 

enriquecimento indevido dos atuantes no mercado de capitais (players), sejam eles 

investidores, administradores, conselheiros, acionistas, auditores independentes, analistas, 

gestores, consultores, etc, garantindo a almejada equidade entre todos no retorno de seus 

investimentos e a seriedade, atualidade e veracidade das informações por si obtidas e 

analisadas.  

 

A reforma legislativa, ilustrada especialmente pela edição da Lei 10.303, de 31 de 

outubro de 2001, fortaleceu os poderes regulatórios da CVM, concedendo-lhe autoridade 

administrativa independente, personalidade jurídica e patrimônio próprios, com autonomia 

financeira, orçamentária e autonomia política, estabilidade de seus dirigentes e ausência de 

subordinação hierárquica, ainda que esteja vinculada ao Ministério da Fazenda38. 

 

O Decreto 3.995/2001 alterou a Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, Lei de 

Valores Mobiliários – LVM, incrementando o poder regulamentar da CVM e, 

consequentemente, a fiscalização do mercado de capitais nacional. Todavia, vem sendo 

                                                 
38 CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A Nova Lei da S/A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 432.  
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alegada a sua inconstitucionalidade39 e, conforme a doutrina, “lamentavelmente, esse erro 

do Governo coloca em dúvida as competências da CVM, originárias dos diplomas sob 

análise, ameaçando o poder de que carece o órgão, para agir com mais desenvoltura e 

firmeza, em prol da credibilidade do nosso mercado de capitais.”40 

 

Ademais, a preocupação em regular o mercado de capitais vem sendo ampliada, já 

que, para além dos investidores institucionais, é cada vez mais frequente que, dentre a 

poupança popular investida, esteja a dos pequenos investidores, “como mais e mais 

investidores principiantes voltam-se para os mercados para ajudar a assegurar seus futuros, 

pagar por suas casas e enviar as crianças para a escola, nossa missão de proteção ao 

investidor é mais contundente do que nunca.”41 

 

1.4.2 Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID 

 

A Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBID, criada em 1967, 

inicialmente com o objetivo de representar e articular o conjunto de Bancos de 

Investimento existentes no país, passou, em 1990, a representar todas as instituições 

financeiras atuantes no mercado de capitais, figurando como a principal provedora de 

informações do mercado. Sua atuação se dá por meio da representação dos interesses de 

seus associados, desenvolvimento de base de dados das operações do mercado de capitais, 

auto-regulação de vários de seus setores e estabelecimentos de melhores práticas.  

 

                                                 
39 O argumento utilizado para justificar eventual inconstitucionalidade é a infração à hierarquia que deve ser 
observada entre as normas jurídicas, sendo que decreto não poderia pretender modificar normal superior, além 
de versar sobre matérias não autorizadas legalmente pelo artigo 84, VI, CF, que, ao tratar da competência do 
Presidente da República para editar decretos não prevê a alteração de lei federal. Ademais, ao dar nova 
redação aos artigos 22 e 24 da LVM, subordinando todos os particulares (e não tratando somente de sujeitos 
de direito público) ao exame de livros, registros contábeis e arquivos eletrônicos pela CVM, o decreto do 
Presidente da República teria desobedecido ao princípio da estrita legalidade do artigo 5°, inciso II, CF.  
40 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do uso de informações privilegiadas 
no mercado de capitais. Cit., p. 102.  
41 Tradução livre de trecho da Introdução sobre a SEC: “as more and more first-time investors turn to the 
markets to help secure their futures, pay for homes, and send children to college, our investor protection 
mission is more compelling than ever”, disponível em <http://www.sec.gov>. 
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No desenvolvimento da atividade de regulação e melhores práticas, iniciada em 

1998, a ANBID vem criando Códigos de Regulação e Melhores Práticas, que contribuem 

para elevar o padrão das práticas operacionais do mercado e proporcionar maior 

transparência ao investidor, incrementando a confiança geral no mercado de capitais. 

Dentre eles estão os Códigos ANBID de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de 

Investimento; Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais; Regulação e 

Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais; Regulação e 

Melhores Práticas do Programa de Certificação Continuada e; Regulação e Melhores 

Práticas da Atividade de Private Banking.  

 

Os objetivos permanentes listados pela ANBID são os de fortalecer o mercado de 

capitais como instrumento de financiamento do desenvolvimento; apoiar o fortalecimento 

da CVM como órgão regulador do mercado de capitais; aperfeiçoar os arcabouços legal, 

regulatório e tributário do mercado de capitais; incentivar a adoção de melhores práticas 

entre os associados e o respeito aos direitos dos investidores; aprimorar a infra-estrutura de 

serviços e a racionalização das práticas operacionais do mercado de capitais; aprimorar e 

divulgar a supervisão como mecanismo de aperfeiçoamento dos mercados; contribuir para a 

ampliação do conhecimento dos investidores e agentes relevantes do mercado sobre os 

produtos de investimento disponíveis no mercado de capitais; e dotar o mercado de 

informações relevantes sobre os segmentos da indústria financeira representados pela 

entidade. 

 

Em 2009, por decisão tomada em assembleia, a ANBID integrou suas atividades à 

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA, passando a 

existir a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – 

ANBIMA, que representa atualmente mais de 340 instituições42. 

 

A ANBIMA é, nesse sentido,  

 

                                                 
42 Conforme informações constantes do website oficial da ANBIMA: <www.anbima.com.br>. 
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“um dos principais provedores de pesquisas e estatísticas sobre os 
mercados que representa, produzindo e divulgando informações 
sobre os mercados de capitais, de fundos de investimento e de 
produtos de tesouraria. Visando estimular a transparência dos 
mercados secundários de títulos públicos e privados, a entidade 
divulga diariamente índices e taxas médias, utilizados como 
parâmetros de referência para os agentes destes mercados, cotações 
de fundos de investimento, além de publicar mensalmente boletins 
técnicos sobre seus mercados.”43 

 

 

1.5 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

No esteio das melhores práticas desenvolvidas no intuito de aprimorar o manuseio 

da poupança popular nos mercados e incentivar a participação dos acionistas meramente 

investidores – sem efetivo poder de decisão com relação à companhia –, o termo 

governança corporativa, do inglês corporate governance44, é “o conjunto de práticas que 

tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 

interessadas, tais como investidores, empregados e credores, tendo em vista a separação 

entre controle e propriedade, facilitando o acesso ao capital.”45 

 

E ainda, “a análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de 

capitais envolve, principalmente: transparência, eqüidade de tratamento dos acionistas e 

prestação de contas”46. 

 

As discussões em torno da governança corporativa tiveram início nos Estados 

Unidos, especialmente por conta do descompasso entre os interesses identificados no 

interior das companhias e decorrente da cisão entre a propriedade do capital social, disperso 

                                                 
43 Também essas informações estão disponíveis em <www.anbima.com.br>. 
44 Há na doutrina um entendimento de que o termo original “corporate governance” faça mais sentido no 
original, já que refere-se à “forma de governo” das companhiasamericanas. Arnold Wald, em O Governo das 
Empresas. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem,n° 15, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 53-78, afirma que “governo das sociedades” ou “governo das empresas” seriam 
termos mais adequados. 
45Definição constante da Cartilha Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, disponível em 
<www.cvm.gov.br> . 
46 Cartilha Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, disponível em <www.cvm.gov.br> .  
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nas mãos de inúmeros acionistas – interessados em que a companhia fosse se valorizando 

ao longo do tempo – e o controle das companhias, concentrado nos diretores – não 

acionistas da companhia e, portanto, visando a obtenção de lucro em curto prazo47. Essa 

enorme dispersão do capital social entre diversas pessoas, ou sua pulverização, também 

contribuía para dificultar a fiscalização da administração das companhias por parte dos 

acionistas. 

 

A lei norte-americana Sarbanes-Oxley Act – SOX, de 30 de julho de 2002, é tida 

como pioneira e uma das mais importantes manifestações das práticas de governança 

corporativa no mundo. Surgiu logo em seguida à ampla divulgação de diversas fraudes em 

balanços contábeis de algumas companhias, como a Enron e a WorldCom, que levaram 

uma expressiva retirada de investidores do mercado, seja pelas suas perdas financeiras, seja 

pelo consequente clima de desconfiança que passaram a permear os mercados. Ao assiná-

la, o então presidente George W. Bush afirmou tratar-se “das reformas das práticas 

negociais americanas com mais longo alcance, desde os tempos de Franklin Delano 

Roosevelt”48 

 

 Com o claro intuito de restabelecer a confiança dos investidores no mercado de 

capitais, a lei buscou, de forma bastante rígida, fixar “novos patamares de gestão 

empresarial, de controles e de transparência, bem como de responsabilidades e 

obrigações.”49 

 

A situação verificada no Brasil, entretanto, é diversa, já que a maior parte das 

companhias abertas, aquelas que já emitiram valores mobiliários na bolsa de valores ou no 

                                                 
47 Conforme ROSMAN, Luiz Alberto Colonna. Governança Corporativa. Revista de Direito Renovar. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 1995, p. 132. 
48 Tradução livre de “the most far reaching reforms of American business practices since the time of Franklin 
Delano Roosevelt”. Isso porque, foi no governo do presidente Roosevelt que a política do “New Deal” foi 
posta em prática, como tentativa de recuperação econômica dos Estados Unidos da Crise de 1929 e de 
assistência à população prejudicada. 
49 LEITE, Leonardo Barém. A Lei das Sociedades Anônimas, 30 anos depois! Uma breve análise da evolução 
da legislação e da realidade do mercado brasileira, chegando-se ao momento atual – em tempos de 
Governança Corporativa, “IPO” e “Sarbanes-Oxley Act”. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de. ARAGÃO, 
Leandro Santos (Coord.). Sociedade Anônima – 30 anos depois da Lei 6.404/76. São Paulo: Editora Quartier 
Latin do Brasil, 2007, p. 531-53. 
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mercado de balcão, possui acionistas controladores definidos, que fiscalizam e destituem os 

administradores conforme a sua conveniência50, sendo raras aquelas em que o controle 

acionário é amplamente pulverizado. Consequentemente, há dispositivos legais51 trazendo 

deveres e responsabilidade diferenciados ao acionista controlador. 

 

Nesse sentido é que a doutrina recorda que as empresas genuinamente brasileiras 

têm origem familiar, sendo que muitas delas ainda assim se mantém, já que “a tradição 

latina e o ideário da religião católica traçaram a regra da preservação da família e do seu 

patrimônio, reservando para o acionista minoritário o papel de intruso e atribuindo à 

abertura do capital apenas a desvantagem incômoda da prestação contínua de contas ao 

mercado e à imprensa.”52 

 

O que se objetiva no Brasil com a adoção das práticas de governança corporativa, 

como, por exemplo, a proteção ao acionista minoritário e o incentivo à dispersão do capital, 

portanto, é diferente do que se pretende nos Estados Unidos. O Brasil, como mercado em 

amplo e crescente desenvolvimento, visa fazer com que as companhias listadas no país e a 

bolsa de valores nacional sejam mais atraentes ao novo investidor, inclusive o estrangeiro, 

que pretenda aplicar seus recursos.53 

 

É essencial que o mercado de capitais seja confiável, transparente e atrativo, não só 

para os investidores, mas também para as companhias que nele buscam recursos, pois, se 

                                                 
50Nos termos do art. 122 da Lei das S.A., a assembleia geral pode destituir os administradores e fiscais a 
qualquer tempo, excetuados diretores que, nos termos do art. 142, II, serão eleitos e destituídos pelo conselho 
de administração. 
51 A exemplo dos artigos 116 e 117 da Lei das Sociedades Anônimas. 
52 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime jurídico do uso de informações privilegiadas 
no mercado de capitais. Cit., p. 84.  
53 Nesse sentido é que José Marcelo Martins Proença defende que “ao nosso mercado e aos emergentes, resta 
lançar mão de um programa de fomento da abertura de capitais, dirigido a empresas ditas periféricas como as 
fornecedoras de serviços e de matéria prima, constitutivas de um significativo cabedal, qualificado para 
preencher a lacuna deixada por empresas que tiveram seu capital fechado, uma vez adquiridas por 
organizações globais. 
E, temos bons motivos para crer, à média empresa brasileira, até por não se encontrar endividada, é dado 
buscar seu mais ágil crescimento, bem sustentado, no mercado de capitais. Tais empresas poderiam, quem 
sabe, ser listadas em um mercado eletrônico, menor e mais simples, uma nova bolsa, dedicadas a empresas 
emergentes genuinamente locais”. Insider Trading. Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 
mercado de capitais. Cit., p. 88.  
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por um lado é verdade que, no mais das vezes, os encontram a custos menores comparados 

àqueles obtidos junto às instituições financeiras, por outro, despendem gastos contratando 

auditores independentes, publicando fatos relevantes54 e recolhendo as taxas de fiscalização 

devidas à CVM. Há, também, questões fiscais que poderiam favorecer a escolha pela 

tomada de capital diretamente das instituições financeiras. 

 

Dentre as inúmeras práticas relacionadas aos princípios da goverança corporativa 

que vêm sendo incorporadas ao dia a dia das companhias listadas no Brasil, tem-se que as 

assembleias gerais devem ser realizadas em dia e horário que não dificultem a presença dos 

acionistas, sendo que seu edital de convocação deve prever, de maneira precisa, todas as 

matérias que serão objeto de deliberação. A companhia deve, também, tornar públicos 

todos os acordos de seus acionistas dos quais tenha conhecimento e também aqueles em 

que seja interveniente, deve dispor de procedimento que facilite ao acionista obter a relação 

da totalidade dos acionistas, com as respectivas quantidades de ações e seu estatuto social 

deve regular com clareza as exigências necessárias para voto e representação de acionistas 

em assembleias. 

 

Com relação ao Conselho de Administração, “deve ter de cinco a nove membros 

tecnicamente qualificados, com pelo menos dois membros com experiência em finanças e 

responsabilidade de acompanhar mais detalhadamente as práticas contábeis adotadas. O 

conselho deve ter o maior número possível de membros independentes da administração da 

companhia.”55 

 

Cumpre, ainda, a função de defesa dos interesses dos acionistas minoritários, como 

na importante e inovadora hipótese de tag-along que, em se tratando de companhias 

constituídas após a entrada em vigor da Lei n. 10.303/2001, será necessário que o 

adquirente ofereça o mesmo preço pago pelas ações de controle a todas as classes ou 

espécies de ações. Se anteriormente constituídas, apesar de não haver previsão legal, em 

observância às boas práticas, “o adquirente deve dar tratamento igual a todas as classes ou 

                                                 
54 O conceito de fato relevante vem mais amplamente explorado no item 1.6.1 deste trabalho.  
55 Cartilha Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, p. 04. 
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espécies de ações. Portanto, o preço ofertado aos acionistas ordinários minoritários deve se 

estender a todas as demais ações da companhia, independente de espécie ou classe”56.  

 

Tag-along é, pois, expressão que exprime a necessidade de conceder aos acionistas 

minoritários e detentores de ações ordinárias de uma companhia, ou seja, aquelas com 

direito a voto, os mesmos direitos oferecidos aos acionistas controladores no caso de venda 

ou transferência de controle dessa companhia. Está disposto no artigo 254-A, da LSA e 

prevê que o acionista controlador garanta aos minoritários o preço mínimo de 80% do valor 

pago por ação ou lote de ações nesses casos.  

 

Inspiradas pelas melhores práticas, é comum que determinadas companhias 

estendam o direito de tag along aos acionistas detentores de ações preferenciais, isso é, sem 

direito a voto, e assegurem aos detentores de ações ordinárias preço superior aos 80% 

estabelecidos em lei. Há companhias que chegam a oferecer tag along de 100%57. 

 

Nesse sentido, as práticas de governança corporativa vêm sendo adotadas como “um 

sistema pelo qual as sociedades são geridas a partir do relacionamento entre acionistas, 

conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. Boas 

práticas de governança corporativa visam aumentar o valor da empresa, facilitar seu acesso 

ao capital e contribuir para sua perenidade.”58 

 

1.5.1 Níveis diferenciados de Governança Corporativa 

 

Tendo em vista essas práticas e o interesse dos acionistas e, imbuída do intuito de 

estimular o interesse dos investidores e valorizar as companhias listadas, a 

BM&FBOVESPA criou diferentes seguimentos para listar as companhias na bolsa de 

valores, cada qual com exigências específicas relacionadas aos direitos dos acionistas e à 

                                                 
56 Cartilha Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, p. 07.  
57 Há, entre os analistas de mercado, quem defenda que a possibilidade receber por ação igual ou muito 
semelhante valor do recebido pelo acionista controlador em caso de venda ou transferência de controle da 
companhia vale tanto ou mais do que o poder de voto. 
58 BM&FBOVESPA. Introdução ao Mercado de Capitais.  
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prestação de informações ao mercado: o Novo Mercado, o Nível 1 e o Nível 2, cujas regras 

estão dispostas em um Regulamento de Listagem, de adesão voluntária por parte das 

companhias. É importante que se tenha uma compreensão dessa diferenciação e da 

importância dada ao tema, já que o nível de informação disponível ao mercado e ao público 

em geral está diretamente ligado, como se verá, às práticas relacionadas ao insider trading. 

 

 

1.5.1.1 Novo Mercado 

 

A CVM, influenciada pelo movimento internacional de governança corporativa e 

ciente da crise pela qual passava o mercado de capitais brasileiro no final da década de 

1990, tendo o número de companhias listadas na Bovespa caído de 550 em 1996 para 440 

em 2001 e o volume negociado caído de US$ 191 bilhões em 1997, para US$ 65 bilhões 

em 2001, criou, inspirada, de certa forma, no Neuer Markt da Bolsa de Valores alemã, o 

segmento do Novo Mercado para listagem especial de companhias que se comprometam 

voluntariamente a adotar as boas práticas de governança corporativa e de divulgação de 

informações, disclosure. 

 

No Novo Mercado, segmento mais importante da BM&FBOVESPA, estão listadas 

as companhias que emitem exclusivamente ações com direito a voto (ações ordinárias – 

ON) e delas é exigida a publicação de informações de acordo com padrões internacionais e 

a adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para a resolução de eventuais conflitos entre 

os acionistas.  

 

Para o cumprimento dos requisitos impostos às companhias listadas no segmento do 

Novo Mercado, é necessário, basicamente emitir somente ações ordinárias; contar com no 

mínimo cinco membros no Conselho de Administração, com mandato unificado de um ano; 

promover o tag along em caso de venda do controle; em caso de fechamento de capital, 

fazer oferta pública com base no valor econômico; fornecer todas as informações 

financeiras trimestrais, além das anuais (estas de acordo com padrões internacionais de 

contabilidade); manter em circulação ao menos 25% das ações representativas do seu 
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capital social; adotar mecanismos de dispersão do controle acionário em ofertas públicas, 

entre outros. 

 

Importante verificar a mudança de paradigma na legislação brasileira, já que a 

posição dos acionistas minoritários no Brasil, até então permeada de riscos e pouco 

protegida, não os estimulava a procurar o mercado de capitais como forma de investir suas 

poupanças. Além disso, “a percepção de que corriam riscos que não eram apenas aqueles 

associados ao negócio da companhia, por não estarem adequadamente protegidos pela 

regulamentação, fazia com que eles aplicassem pesados descontos sobre os preços das 

ações, reduzindo o seu valor de mercado. Isso elevava o custo de capital das empresas e 

gerava um ciclo vicioso, pois também as afastava do mercado.”59 

 

Nesse diapasão, um dos maiores objetivos do Novo Mercado é estimular que o 

capital das companhias listada na Bolsa seja cada vez mais composto por ações com direito 

a voto, além de garantir uma ampla divulgação das informações no mercado de capitais. 

Para tanto, é aberto um canal de negociação em que as companhias têm à sua disposição 

excelente instrumento de captação de recursos a preço competitivo e os investidores um 

mercado seguro para seus investimentos de mais longo prazo60. 

 

1.5.1.2 Nível 1 e Nível 2 

 

Os seguimentos de Nível 1 e Nível 2 listam companhias emissoras de ações sem 

direito a voto (ações preferências – PN), sendo que no Nível 2 é possível que os detentores 

de ações preferenciais tenham direito ao voto em determinados casos.  

 

                                                 
59 Conforme o histórico do mercado de capitais no Brasil disponível no website da CVM:  
<www.portaldoinvestidor.gov.br>. 
60 Reforçando tal argumento e o importante papel do acesso e da transparência no Mercado de Capitais, José 
Marcelo Martins Proença leciona que “a premissa maior do Novo Mercado, vale repisar, está centrada na 
idéia de que a valorização e a liquidez das ações são incrementadas pela segurança conferida aos direitos dos 
acionistas, e pela qualidade das informações prestadas pelas empresas”. Insider Trading. Regime jurídico do 
uso de informações privilegiadas no mercado de capitais. Cit., p. 111.  
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As principais práticas das companhias listadas no Nível 1 são identificadas como: 

manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do capital 

e realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que 

favoreçam a dispersão do capital, melhoria nas informações prestadas trimestralmente, 

entre as quais a exigência de consolidação e de revisão especial, cumprimento das regras de 

disclosure em operações envolvendo ativos de emissão da companhia por parte de 

acionistas controladores ou administradores da empresa, divulgação de acordo de acionistas 

e programas de stock options e disponibilização de um calendário anual de eventos 

corporativos.61 

 

Das companhias listadas no Nível 2, a seu turno, além das obrigações constantes no 

Nível 1, exige-se, em especial: disponibilização de balanço anual seguindo as normas do 

US GAAP62 ou IAS63, extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das 

mesmas condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia 

e de, no mínimo, 70% deste valor para os detentores de ações preferenciais, direito de voto 

às ações preferenciais em algumas matérias, como transformação, incorporação, cisão e 

fusão da companhia e aprovação de contratos entre a companhia e empresas do mesmo 

grupo, obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em 

circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento 

do registro de negociação deste nível.  

 

1.5.2 Relatórios Obrigatórios 

 

No intuito de ampliar a transparência e o acesso equânime às informações no 

mercado de capitais, também resguardado pelas normas que proíbem o insider trading, 

inclusive em âmbito penal, uma das obrigações das companhias abertas é a de publicar 

                                                 
61 KUMPEL, Siegfried. Direito do Mercado de Capitais. Cit., p. 146 e 147. 
62Unites States Generally Accepted Accounting Principles, consolidação dos princípios contábeis geralmente 
aceitos nos Estados Unidos. 
63International Accounting Standards, conjunto de normas internacionais de contabilidade, conhecidas 
também como International Financial Reporting Standards – IFRS.  
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sempre as suas informações, bem como enviar os seus relatórios financeiros à CVM, dando 

acesso amplo ao público em geral.  

 

A Instrução da CVM - ICVM 480, de 07 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o 

registro de emissões de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados 

regulamentados de valores mobiliários traz, em seu artigo 21, a obrigação das seguintes 

informações periódicas e obrigatórias: formulário cadastral, formulário de referência; 

demonstrações financeiras; formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; 

formulário de informações trimestrais – ITR; comunicação prevista no artigo 133 da LSA, 

no prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembléia geral ordinária 

ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro; edital de convocação da 

assembleia geral ordinária, em até quinze dias antes da data marcada para a realização da 

assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer 

primeiro, todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias 

gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica; sumário das decisões 

tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização, ata da assembleia 

geral ordinária, em até sete dias úteis de sua realização e relatório de que trata o artigo 68, § 

1º, alínea "b" da LSA, quando aplicável, em até quatro meses do encerramento do exercício 

social ou no mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro. 

 

A Instrução prevê ainda, em seu artigo 58, que a companhia emissora está sujeita à 

multa diária em virtude do descumprimento dos prazos previstos para entrega de 

informações periódicas e, no artigo 60, que constitui infração grave para os efeitos do § 3º 

do artigo 11 da LSA a divulgação ao mercado ou entrega à CVM de informações falsas, 

incompletas, imprecisas ou que induzam o investidor a erro, a inobservância reiterada dos 

prazos fixados para a apresentação de informações periódicas e eventuais previstas nesta 

instrução e a inobservância do prazo fixado no artigo 132 da LSA, para a realização da 

assembleia geral ordinária. 

 

No longo rol das informações eventuais previsto na Instrução, em seu artigo 30, 

estão a comunicação sobre ato ou fato relevante e a política de divulgação de informações, 
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além de outros, como editais de convocação de assembleias gerais extraordinárias, 

especiais e de debenturistas, todos os documentos necessários ao exercício do direito de 

voto nas assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, sumário das 

decisões tomadas na assembleia geral extraordinária, especial ou de debenturistas, atas de 

assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, atas de reuniões do 

conselho de administração, desde que contenham deliberações destinadas a produzir efeitos 

perante terceiros, estatuto social consolidado, etc. 

 

Com a Instrução, passou a ser necessário que as companhias disponibilizem, 

padronizada e regularmente, uma quantidade maior de informações aos investidores. Dentre 

os inúmeros relatórios e demais documentos e informações, destacam-se o Formulário de 

Referência, que substituiu o antigo formulário de informações anuais – IAN, o Formulário 

de Informações Trimestrais – ITR e o Formulário de Demonstrações Financeiras 

Padronizadas – DPF, como forma de proporcionar meios ao investidor para análise 

consciente a orientar seus investimentos.  

 

1.5.2.1 Formulário de Referência 

 

Anteriormente à ICVM 480, o formulário de informações anuais – IAN era tido 

como o mais completo dos formulários periódicos de uma companhia aberta, contendo as 

mais diversas informações acerca da companhia em questão, como o seu estatuto social, a 

composição do seu controle acionário, a composição dos membros do seu conselho de 

administração, sua sede, o histórico do seu desenvolvimento, sua estrutura organizacional, a 

sua política de distribuição de dividendos, os fatores de risco envolvidos em seus negócios, 

entre outras.  

 

Esse formulário anterior, de acordo com a CVM, deveria“ser entendido como um 

documento dinâmico sobre a evolução dos negócios da empresa e não estático, vinculado a 
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determinado exercício social, em que pese o fato de ser fixada uma data para sua 

apresentação ano a ano.”64 

 

Importante apontar que havia a necessidade de alteração do IAN pela companhia 

toda vez que ocorressem quaisquer fatos que modificassem as informações anteriormente 

prestadas, o que deveria ser feito por meio de reapresentação espontânea do formulário. 

 

Era essencial que essas informações estivessem claras e acessíveis, a fim de que o 

ambiente de negociações dos valores mobiliários das companhias abertas prestadoras das 

informações foi límpido e confiável a uma gama cada vez mais ampla de investidores 

interessados. 

 

No entanto, tal formulário deixou de existir no final de 2009, sendo substituído pelo 

atual Formulário de Referência, que deve ser entregue atualizado anualmente, em até cinco 

meses contados da data de encerramento do exercício social e reentregue atualizado na data 

do pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários. 

 

1.5.2.2 Formulário de Informações Trimestrais – ITR e Formulário de 

Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP 

 

O ITR, por sua vez, é o formulário que visa possibilitar o acompanhamento 

conjuntural das companhias abertas, por meio da divulgação dos seus dados contábeis 

trimestrais, acompanhados de explicações sintéticas, devendo ser entregue até um mês após 

o encerramento de cada trimestre e vir acompanhado de relatório de revisão especial, 

emitido por auditor independente registrado na CVM. 

 

Não é demais lembrar que trimestralmente, conjuntamente com as demonstrações 

financeiras, cabe a companhia divulgar relatório em que constem as causas que 

                                                 
64 Como forma de orientar as companhias abertas sobre aspectos procedimentais a serem observados quando 
do encaminhamento das informações periódicas e eventuais, bem como de consultas à CVM foi elaborado o 
OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SEP/N° 01/2003. 
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influenciaram preponderantemente o resultado, além de indicar os principais fatores de 

risco a que está sujeita a companhia, sejam eles internos ou externos. 

 

No DPF devem estar contidas as informações financeiras das companhias abertas 

elaboradas de acordo com as regras contábeis, devendo ser entregue pela companhia 

emissora nacional em até três meses contados do encerramento do exercício social 

ou na mesma data de envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro 

ou em até quatro meses se a companhia emissora for estrangeira. 

 

1.5.2.3 Formulário do artigo 11 (ICVM 358) 

 

 Ao tratar da divulgação de informação sobre negociação de administradores e 

pessoas ligadas, o artigo 11 da ICVM 358 estatui: 

 

Art. 11 - Os diretores, os membros do conselho de administração, 
do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados por disposição estatutária, ficam obrigados a 
comunicar à CVM, à companhia e, se for o caso, à bolsa de valores 
e entidade do mercado de balcão organizado nas quais os valores 
mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à 
negociação, a quantidade, as características e a forma de aquisição 
dos valores mobiliários de sua emissão e de sociedades controladas 
ou controladoras, que sejam companhias abertas, ou a eles 
referenciados, de que sejam titulares, bem como as alterações em 
suas posições. 

 
Sendo que a comunicação deverá conter, no mínimo, nome e qualificação do 

comunicante, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas; quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e 

demais características no caso de outros valores mobiliários, além da identificação da 

companhia emissora; e forma, preço e data das transações. 

 

Esse formulário, apesar de poder ser entregue em até quarenta dias depois de 

realizada a transação, adquire bastante importância no contexto do insider trading, na 

medida em que possibilita o acompanhamento da quantidade, das características e da forma 
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de aquisição dos valores mobiliários emitidos pela companhia relacionada às figuras em 

questão, que poderiam vir a se utilizar indevidamente de informações para realização de 

tais operações. Vale notar que, no Brasil, são elaboradas duas versões do mesmo 

formulário, sendo a primeira individualizada e disponível somente para a CVM e a outra, 

geralmente consolidada, disponível para o público em geral. 

 

É possível creditar a inspiração da CVM, para criação deste formulário, ao Form 4 

da SEC, Statement of change of beneficial ownership of securities65, que deve ser enviado 

pelos administradores à SEC em até dois dias úteis seguintes à transação que houver 

determinado a alteração na posição acionária da companhia. A autoridade norte-americana 

obriga que sejam informados, individualmente, os nomes das pessoas envolvidas na 

alteração acionária, bem como a natureza dessa alteração, seu volume e os valores 

transacionados.  

 

Nota-se, portanto, que nem o Brasil e nem os Estados Unidos proíbem que 

administradores e demais membros de uma companhia negociem valores mobiliários de sua 

emissão, desde que presente a equidade no acesso às informações entre os investidores, 

sejam eles atuais ou potenciais. Essa informação adquire suma relevância no contexto do 

insider trading e da análise dos sujeitos ativos em eventual crime de uso indevido de 

informação privilegiada no mercado de capitais. 

 

Há, inclusive, investidores atentos às movimentações realizadas por essas pessoas, 

acreditando que seriam dicas valiosas66, já que, mesmo que não se utilizem indevidamente 

de informações privilegiadas, os funcionários, em especial os administradores, têm 

                                                 
65 Em tradução livre “Declaraçãode alteração da titularidadedos valores mobiliários”, ou do controle 
acionário. 
66 Nos Estados Unidos foi criado o website SecForm4.com, que divulga diariamente essas operações 
realizadas por “insiders”, por considerar que “a simple winning strategy to maximize profitability is to follow 
insiders - people who manage the company and understand its operation better than anyone else. A timely 
and properly compiled model of current insider activities can be the most accurate reflection of the prospect 
for the company, the industry, and the market in general”, ou seja, uma simples estratégia vencedora para 
maximizar a rentabilidade é seguir os insiders - as pessoas que gerem a empresa e entendem seu 
funcionamento melhor do que ninguém. Um modelo temporal e devidamente compilado das atividades 
privilegiadas atuais pode ser o reflexo mais fiel possível da perspectiva para a companhia, a indústria e o 
mercado em geral. 
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condições de melhor avaliar a companhia com a qual possuem ligação. No entanto, é certo 

que tais Formulários, apesar de muito importantes para a manutenção da transparência no 

mercado, não devem servir como únicos indicadores de investimentos, já que os motivos 

que levam uma pessoa a comprar ou vender papéis no mercado de capitais são os mais 

variados possíveis. 

 

 

1.6 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES – FULL AND FAIR DISCLOSURE 

 

Importante consignar que o anseio por informação faz e sempre fez parte das 

relações humanas, tanto no que se refere às relações pessoais, quanto tecno-científicas ou 

profissionais, a ponto de o direito à informação vir assegurado na Constituição Federal 

Brasileira como direito coletivo67 e não individual.  

 

Em nível internacional, dada a especial relevância do direito à informação, o termo 

vem sendo empregado como liberdade de informação68, expressão reconhecida inclusive 

pela Organização das Nações Unidas – ONU, durante a primeira sessão da Assembleia 

Geral, ao adotar a Resolução 59, no sentido de que “a liberdade de informação constitui um 

direito humano fundamental e a pedra de toque de todas as liberdades a que se dedica a 

ONU”.  

 

Nesse sentido, é que afirma MENDEL: 

 

“Estes benefícios utilitaristas do direito a informação são 
reconhecidos desde de, pelo menos, 1776, quando o conceito 

                                                 
67Deixa assim, de ter mera função individual, passando à uma função social, conforme José Afonso da Silva, 
em Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editora, 9ª ed., 1992, p. 235-236.  
68 A exemplo disto, tome-se explicação de Toby Mendel: “Até a terminologia está começando a mudar. Do 
ponto de vista histórico, o termo liberdade de informação tem sido de uso corrente, refletido no título desta 
publicação, mantido desde a primeira edição. Entretanto, o termo direito a informação está sendo, agora, cada 
vez mais usado, não apenas por ativistas, mas também por autoridades. Por exemplo, isso é evidenciado no 
título da lei indiana de 2005 que concede acesso às informações em posse de órgãos públicos. Apesar de 
manter o título original, esta versão do livro, invariavelmente, faz referência ao direito a informação, e não à 
liberdade de informação”.Freedom of information: a comparative legal survey. Trad. Marsel N. G. de Souza. 
Paris: UNESCO, 2008, p. 08.  
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encontrou reconhecimento legislativo pela primeira vez na Suécia. 
De origem bem mais recente, contudo, é o reconhecimento do 
direito à informação como um direito humano fundamental, um 
aspecto do direito de liberdade de expressão que, ao amparo do 
direito internacional, garante não apenas o direito de transmitir, 
mas também de buscar e receber informações e idéias.”69 

 

Atualmente, é impossível dissociar o enorme fluxo mundial de informações 

inclusive das tomadas de decisões em todos esses campos. E o mercado de capitais, 

claramente, não está alheio ao direto à informação.   

 

 A prática fundada na ampla divulgação de informações das companhias no mercado 

de capitais, conhecida mundialmente como full disclosure70(ou ainda, full and fair 

disclosure), traz como um de seus corolários o incremento na confiança depositada pelo 

público em geral na companhia que disponibiliza as suas informações e demonstrações 

financeiras, confiança sem a qual não existiria sequer o mercado de capitais.  

 

Consequentemente à adoção do full disclosure, as companhias observam natural 

elevação no seu valor de mercado e na quantidade de investidores interessados em seus 

papéis. É, pois, uma das mais importantes bases da governança corporativa. A maioria das 

grandes companhias brasileiras vem adaptando-se a tais práticas, muito embora ainda haja 

um longo caminho a ser percorrido.  

 

 O início do movimento em prol do full disclosure no mercado de capitais é atribuído 

a Louis Dembitz Brandeis, juiz da Suprema Corte norte-americana entre 1916 e 1939, 

sintetizado em sua célebre frase “a luz do sol é tida como o melhor dos desinfetantes; a luz 

elétrica, o mais eficiente policial”, extraída da obra People’s Money and How the Bankers 

Use It71. 

 

                                                 
69 MENDEL, Toby. Freedom of information: a comparative legal survey. Cit., p. 162.  
70 A compilação de toda prática do full disclosure pode ser atribuída à Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE, cujas bases estão na cartilha OECD - Principles of Corporate 
Governance, disponível em seu website oficial: <http://www.oecd.org>.   
71 Em tradução livre de “sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient 
policeman”, BRANDEIS, Louis Dembitz. Other People’s Money and How the Bankers Use It, 1914. 
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 Na mesma obra, segue especificando: 

 

"Mas a divulgação deve ser real. E deve ser uma divulgação para o 
investidor. Não é suficiente exigir-se meramente o arquivamento 
da declaração dos fatos na Comissão das Sociedades Anônimas ou 
em outras autoridades estaduais e federais. Isso seria quase tão 
ineficaz quanto se a lei sobre comidas exigisse que um fabricante 
meramente depositasse no Departamento uma declaração com os 
ingredientes, em vez de obrigar o rótulo [do produto] a contar a 
história”72. 

 

Nessa mesma linha, de acordo com o Código de Melhores Práticas do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, “a comunicação não deve restringir-se ao 

desempenho econômico financeiro, mas deve contemplar também os demais fatores 

(inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial e que conduzem à criação de 

valor.”73 

 

É indispensável que seja mantida a confiança nas companhias para que o mercado de 

capitais possa manter seu regular funcionamento e isso não se faz senão por meio da ampla 

divulgação das suas informações. Essa divulgação é de suma importância, não apenas para 

investidores atuais e potenciais, mas também para os acionistas minoritários, os analistas do 

mercado, os empregados da companhia, a comunidade como um todo e até para o Estado, 

diretamente interessado no bom funcionamento do mercado de capitais.  

 

Quanto mais transparente uma companhia, melhor a sua reputação. Quanto melhor a 

sua reputação, maior seu valor de mercado e a liquidez de seus valores mobiliários. Assim, 

é preciso que as companhias encarem os gastos necessários com a disponibilização das 

informações, em especial dos fatos relevantes, como um investimento no sentido de 

valorizar a sua imagem institucional.  

                                                 
72 É importante notar que Brandeis especifica que não basta a mera divulgação de informações, mas que deve 
ser feita ao investidor da forma mais ampla. Em tradução livre de “But the disclosure must be real. And it 
must be a disclosure to the investor. It will not suffice to require merely the filing of a statement of facts with 
the Commissioner of Corporations or with a score of other officials, federal and state. That would be almost 
as ineffective as if the Pure Food Law required a manufacturer merely to deposit with the Department a 
statement of ingredients, instead of requiring the label to tell the story” 
73 Disponível no website oficial do Instituto Brasileiro de Governança Corportativa: <www.ibgc.org.br>.  
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Portanto, muito além de mera liberalidade de uma companhia aberta, o dever de 

divulgar é “obrigação, o dever formal de divulgar fatos de interesse do mercado, bem mais 

amplo que a satisfação do direito de informação do acionista.”74Bem da verdade, é possível 

considerar não apenas os acionistas, mas todos os que de alguma forma estejam envolvidos 

no mercado de capitais (os players) como os destinatários das informações das companhias.  

 

Uma vez divulgadas, as informações devem ser as mais amplas possíveis, abrangendo 

também as demonstrações financeiras e ressaltando não apenas os aspectos positivos da 

companhia, mas também os negativos, de forma fidedigna, que possibilite a correta análise 

de sua situação e de seu estado. Devem ainda, ser de fácil acesso para todos, tanto no que 

toca aos meios disponibilizados quanto à linguagem utilizada. As companhias brasileiras, 

cientes deste papel, vêm dando cada vez mais importância aos seus funcionários 

responsáveis pela relação com investidores, ao diretor de relação com investidores – DRI e 

à correspondente seção em seus websites.  

 

Acima de tudo, as informações devem ser sempre tempestivas e disponibilizadas tão 

logo seja possível, com vistas a coibir o uso indevido de informações privilegiadas por 

parte daqueles que já as detém. É necessário que todos os players do mercado tenham 

acesso concomitante às informações, para que possam decidir e orientar os investimentos 

firmemente, evitando as práticas não equitativas. A divulgação de informações funciona 

também, pois, como medida preventiva ao uso indevido de informação privilegiada no 

mercado de capitais. 

 

Disciplinando os mecanismos de divulgação de informação no mercado de capitais 

brasileiros, a ICVM 480, de 07 de dezembro de 2009 dispõe, em seus artigos 14 e 

seguintes, que o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e 

que não induzam o investidor a erro. Devem também ser divulgadas de forma abrangente, 

                                                 
74LAMY FILHO, Alfredo, e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz, A Lei das S.A. - pressupostos, elaboração, 
aplicação, 2ª ed., vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 383. 



 53

equitativa e simultânea para todo o mercado. Ainda, que essas informações devem ser 

escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. 

 

Segue determinando que as informações fornecidas pelo emissor devam ser úteis à 

avaliação dos valores mobiliários por ele emitidos e que, sempre que a informação 

divulgada pelo emissor for válida por um prazo determinável, tal prazo deve ser indicado. 

Por fim, estabelece que as informações factuais devem ser diferenciadas de interpretações, 

opiniões, projeções e estimativas e que, sempre que possível e adequado, as informações 

factuais devem vir acompanhadas da indicação de suas fontes. 

 

Em homenagem à transparência e ao disclosure, a Lei 6.385/76 prevê expressamente 

em seu artigo 4°, incisos VI e VII que cabe à CVM e ao CMN assegurar o acesso do 

público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os 

tenham emitido e assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de 

valores mobiliários.  

 

E, ainda, no §1° do artigo 22, que compete à CVM expedir normas aplicáveis às 

companhias abertas sobre a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade 

da divulgação; relatório da administração e demonstrações financeiras;  a compra de ações 

emitidas pela própria companhia e a alienação das ações em tesouraria; padrões de 

contabilidade, relatórios e pareceres de auditores independentes; informações que devam 

ser prestadas por administradores, membros do conselho fiscal, acionistas controladores e 

minoritários, relativas à compra, permuta ou venda de valores mobiliários emitidas pela 

companhia e por sociedades controladas ou controladoras; a divulgação de deliberações da 

assembleia-geral e dos órgãos de administração da companhia, ou de fatos relevantes 

ocorridos nos seus negócios, que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos 

investidores do mercado, de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela 

companhia; a realização, pelas companhias abertas com ações admitidas à negociação em 

bolsa ou no mercado de balcão organizado, de reuniões anuais com seus acionistas e 

agentes do mercado de valores mobiliários, no local de maior negociação dos títulos da 

companhia no ano anterior, para a divulgação de informações quanto à respectiva situação 
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econômico-financeira, projeções de resultados e resposta aos esclarecimentos que lhes 

forem solicitados; entre outras matérias previstas em lei.  

 

Com relação aos diversos benefícios para a companhia que adota a prática do full 

disclosure de suas informações, pode ser destacado que “pelo exato cumprimento do 

sistema de disclosure, a companhia e os seus administradores desvinculam-se de quaisquer 

perdas materiais sofridas pelos acionistas ou investidores, no que diz respeito a negócios 

realizados com valores emitidos pela sociedade”75, restando a responsabilidade pela escolha 

dos investimentos exclusivamente ao investidor, portanto. 

 

Cediço, pois, que a ampla divulgação de informações e das demonstrações financeiras 

é indispensável para o desenvolvimento do mercado de capitais como um todo, já que, 

dispondo de informações mais precisas, os investidores contam com maior possibilidade de 

avaliação de riscos e retornos dos seus investimentos, aumentando as chances de que 

invistam sua poupança no mercado de capitais. 

 

1.6.1 Ato ou fato relevante 

 

O conceito de ato ou fato relevante vem definido no artigo 2° da ICVM n° 358, que 

assim dispõe: 

Art. 2º - Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, 
qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da 
assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia 
aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido 
ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo 
ponderável:  

I. na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia 
aberta ou a eles referenciados; 

                                                 
75

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas - Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, com as modificações das Leis 9.457, de 5 de maio de 1997 e 10.303, de 31 de outubro de 2001, vol. 
III, São Paulo, Saraiva, 4ª ed., 2002, p. 328. 
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II. na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter 
aqueles valores mobiliários; 
III. na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos 
inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela 
companhia ou a eles referenciados. 

 

Prossegue, a Resolução, em seu parágrafo único, enunciando exemplos de atos ou 

fatos relevantes: I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário 

da companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva; II - mudança no controle 

da companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão de acordo de 

acionistas; III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a 

companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da 

companhia; IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou 

colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa; V - autorização para 

negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer mercado, 

nacional ou estrangeiro; VI - decisão de promover o cancelamento de registro da 

companhia aberta; VII - incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas 

ligadas; VIII - transformação ou dissolução da companhia; IX - mudança na composição do 

patrimônio da companhia; X - mudança de critérios contábeis; XI - renegociação de 

dívidas; XII - aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações; XIII - alteração 

nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela companhia; XIV - 

desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação; XV - aquisição de 

ações da companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e alienação de ações 

assim adquiridas; XVI - lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em 

dinheiro; XVII - celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, 

quando a expectativa de concretização for de conhecimento público; XVIII - aprovação, 

alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação; XIX - início, retomada ou 

paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou da prestação de serviço; XX - 

descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da companhia; XXI 

- modificação de projeções divulgadas pela companhia; XXII - impetração de concordata, 
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requerimento ou confissão de falência ou propositura de ação judicial que possa vir a afetar 

a situação econômico-financeira da companhia. 

Divulgar a ocorrência os atos ou fatos relevantes é obrigatório para todas as 

companhias abertas artigo 16 da ICVM 358, independentemente da natureza dos valores 

por si emitidos, sob pena de multa cominatória prevista no artigo 23 da mesma Instrução. 

Além do já citado formulário do artigo 11, a ICVM 358 prevê, em seu texto, 

também comunicações obrigatórias referentes a ofertas públicas que dependam de registro 

na CVM (artigo 9o), à alienação de controle das companhias (artigo 10) e à aquisição e 

alienação de participação acionária relevante e sobre negociações de controladores e 

acionistas (artigo 11). 

Uma das hipóteses mais comuns de fato relevante no mercado de capitais é aquela 

referente à ocorrência de fusões e aquisições (mergers and acquisitions – M&A) entre 

companhias, que somente no primeiro semestre de 2010 totalizou 59 operações, 

movimentando R$ 84,8 bilhões no Brasil, totalizando 143 operações ao final do ano, com 

um movimento de R$ 184,8 bilhões.76 

O conhecimento prévio por parte de um investidor de que uma companhia será 

adquirida por outra, por exemplo, pode gerar interesse na compra de suas ações que, muito 

provavelmente, terão um acréscimo substancial em seu valor de mercado, podendo ser 

vendidas com grande lucro no mercado secundário após a divulgação da informação ao 

público em geral.  

É importante afirmar, entretanto, que a influência de um fato relevante na 

companhia nem sempre será positiva. Muito pelo contrário, podendo a divulgação acarretar 

desvalorização dos seus papéis de maneira rápida e vertiginosa, como na hipótese de 

anúncio de uma condenação judicial definitiva em matéria ambiental ou de um pedido de 

falência, por exemplo. Nesse caso, o investidor, ciente de tais informações, teria interesse 

                                                 
76 ANBIMA. Boletim ANBIMA de Fusões e Aquisições.Ano IV. Edição primeiro trimestre de 2010. 
Maio/2010.  
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em vender seus valores mobiliários antes da depreciação, de maneira a evitar prejuízos 

financeiros.  

Outrossim, é cediço que a divulgação de ato ou fato relevante visa, conforme 

pretende a própria BM&FBOVESPA: 

 

“assegurar aos investidores a disponibilidade, em tempo hábil, de 
forma eficiente e razoável, das informações necessárias para as 
suas decisões de investimento, assegurando a melhor simetria 
possível na disseminação das informações. Desta forma, impede-se 
o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de valores 
mobiliários pelas pessoas que a elas tenham acesso, em proveito 
próprio ou de terceiros, em detrimento dos investidores em geral, 
do mercado e da própria Companhia.”77 
 

Todavia, em que pese a tentativa de definir e exemplificar ato ou fato relevante, em 

alguns casos, a sua caracterização pode ser um tanto dúbia, já que dotada de subjetividade. 

Tal dificuldade já foi reconhecida inclusive pela CVM, ao ponderar que sua ocorrência 

“muitas vezes, não é representada por um evento objetivo localizado no tempo que, de 

forma clara e definitiva, estabeleça seu acontecimento. Pelo contrário, na maior parte das 

vezes a consumação de um fato relevante trata-se apenas da conclusão de uma sucessão de 

eventos relevantes.”78 

                                                 
77Conforme disposto no Manual da política de divulgação de ato ou fato relevante e negociação de valores 
mobiliários da Bovespa ao tratar do objeto da divulgação de ato ou fato relevante, cujo objetivo é disciplinar o 
uso e a divulgação de informações no âmbito da Companhia, suas Coligadas e Controladas, que, por sua 
natureza, possam ser classificadas como Fato Relevante, contemplando, ainda, os procedimentos relativos à 
manutenção de sigilo acerca de informações não divulgadas e a política de negociação de Valores Mobiliários 
da Companhia.  
78 Voto de Marcelo Trindade, Relator do Processo Administrativo Sancionador PAS CVM nº 04/04, cujo 
objetivo era apurar o eventual uso de informação privilegiada relacionada a fato relevante. 
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CAPÍTULO 2 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA NO MERCADO DE CAPITAIS 

 

 

2.1 A INFORMAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS 

 

 Tal é a importância da informação que muitos doutrinadores caracterizam a 

sociedade hodierna como “a sociedade da informação.”79 A sede de informação e o seu 

acesso, por sua vez, estão intimamente atrelados à informatização dos mais diversos 

setores, seja no âmbito pessoal, econômico ou social. 

 

A informação no mercado de capitais, conforme visto, é, sem dúvida, o meio mais 

eficaz de orientar os investidores em suas importantes decisões e manter a equidade entre 

todos, proporcionando o escorreito funcionamento do mercado e a manutenção da sua 

credibilidade. É a informação que habilita os players a operarem com plena consciência, 

protegidos em sua atuação, é o pilar sobre o qual assenta a confiança no mercado, o seu 

bem maior. Tão importantes são esse equânime acesso à informação e a confiança no 

mercado, que lhes foi atribuido status de bem jurídico penal, conforme abordado em tópico 

específico. Impossível pensar, nos moldes atuais, a existência de um mercado transparente 

e equilibrado sem prestígio ao full disclosure. 

 

 Aplicando tais premissas à eventual situação de aparecimento do insider trading, ou 

seja, situação em que uma pessoa, em especial um administrador de companhia, tome 

contato com informações que julgue relevantes, é indicado que “informe, seja transparente, 

mas se, por qualquer motivo não for possível informar, abstenha-se de negociar no mercado 

de capitais.”80 É recomendada, pois, a aplicação do princípio norte-americano do disclose 

or refrain from trading. 

                                                 
79 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 257. 
80 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do uso de informações privilegiadas 
no mercado de capitais. Cit., p. 136. 
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 Além da extraordinária velocidade com a qual o fluxo de informações transita no 

mercado de capitais em seus mais variados níveis e localidades, outra característica 

marcante é a sua capacidade de direcionar um volumoso fluxo de capital para determinado 

negócio ou determinada operação em uma pequena quantidade de tempo. Um negócio 

estabelecido por conta de informações errôneas ou incompletas, nesse contexto, pode levar 

a uma intensa perda de capital, causando vultosos prejuízos aos investidores e, mais ainda, 

prejuízo irreparável ao mercado de capitais como um todo e, consequentemente, ao 

desenvolvimento econômico e social do país. 

 

 Não se pretende, com isso, dizer que cabe à legislação ou à CVM evitar eventuais 

perdas de capital dos investidores em suas opções de investimentos, o que é inevitável, já 

que o risco, em maior ou menor escala, é inerente ao conceito de mercado de capitais, é 

inevitável que exista. No entanto, é unicamente o mau julgamento por parte do investidor 

com relação a determinado negócio que pode levá-lo a tal perda, não se admitindo, de outro 

lado, a falta, a impropriedade ou a incorreição das informações. Assim, é claro que a 

decisão do investidor pode ser errada, desde que seja esclarecida. 

 

 Visando fortalecer a transparência do mercado de capitais nacional e a confiança 

dos investidores e, consequentemente, a sua tranquilidade e a sua segurança, a 

BM&FBOVESPA, dentre outras práticas, instituiu a figura do ombudsman81, cuja principal 

função é atender, de forma confidencial e gratuita, as dúvidas, consultas, reclamações e 

queixas dos investidores e do público em geral concernentes às operações realizadas na 

Bolsa de Valores. 

 

 Não pode o ombudsman, entretanto, opinar sobre as questões concernentes a 

reclamações que estejam sob análise ou julgamento da CVM, do Banco Central ou do 

                                                 
81 O jornal A Folha de São Paulo aponta, em sua coluna dedicada ao ombudsman, que “é uma palavra sueca 
que significa representante do cidadão. Designa, nos países escandinavos, o ouvidor-geral - função pública 
criada para canalizar problemas e reclamações da população”. 
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Poder Judiciário ou, ainda, sobre aquelas relacionadas a questões envolvendo meramente os 

acionistas entre si ou estes e a companhia emissora dos valores mobiliários. 

 

 Os mecanismos que visam garantir o full disclosure, em que pese todos os 

benefícios apontados, não são imunes a críticas, especialmente no que toca aos altos custos 

a serem suportados pelas companhias na elaboração dos relatórios e estudos e na sua 

divulgação. As críticas também dirigem-se à pouca expertise do dito pequeno investidor 

para interpretar e julgar tamanha quantidade e complexidade de informação, o que levaria a 

uma impossibilidade de se falar em igualdade de condições ou mesmo em sua incapacidade 

em analisar os dados disponíveis.  

 

Nenhuma dessas críticas, no entanto, é capaz de suplantar os enormes benefícios 

advindos das boas práticas societárias e da ampla divulgação das informações aqui 

apresentados. Além dos já explicitados acréscimos positivos à imagem das companhias 

com boa política de divulgação de informação, a tecnologia que vem sendo empregada na 

divulgação eletrônica ajuda a reduzir os custos.  

 

Com relação às informações em si, além dos órgãos e autoridades que atuam no 

mercado de capitais sustentarem por meio de palestras, cartilhas, websites e diversos outros 

meios, constantes programas educacionais ao investidor, a legislação atual obriga que as 

informações sejam prestadas da forma mais clara e acessível possível, facilitando o acesso 

de quem quer que seja.  

 

      2.1.1 Informação privilegiada e precificação dos valores mobiliários 

 

 O parágrafo 4° do artigo 157 LSA prevê que “os administradores de companhia 

aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela 

imprensa qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da 

companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo 

ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores 

mobiliários emitidos pela companhia”.  
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Além da definição legal constante na ICVM 358/02, a doutrina também busca 

conceituar fato relevante como “todo aquele acontecimento com o poder de mudar, de 

pronto, o julgamento dos investidores em relação a determinado ativo, alterando, ato 

contínuo, o seu preço.”82 

 

 Assim, informações privilegiadas “são aquelas atinentes a matérias relevantes, pois, 

ao contrário, não seria privilégio algum conhecê-las”83 e, a título de exemplo, são citadas 

aquelas relativas ao lançamento de novos produtos, à entrada de um novo sócio ou um 

acordo operacional com outra sociedade.  

 

 Uma vez verificado o uso indevido dessas informações privilegiadas para negociar 

valores mobiliários no mercado de capitais estará caracterizada a vedada prática de insider 

trading. A proibição de tal prática, a princípio, não se dá puramente por motivos éticos, por 

conta da reprovabilidade da conduta antisonomica resultante de uma posição de vantagem 

com relação aos demais investidores, mas, especialmente, por razões econômicas, que 

atingem a eficácia das operações e a precificação dos papéis das companhias, trazendo 

prejuízos econômicos aos investidores, desestabilizando o mercado de capitais e 

aniquilando a essencial confiança que deve ser depositada pelo público em geral e pelas 

companhias emissoras de valores mobiliários em si.  

 

 A precificação dos papéis das companhias é componente essencial para a formação 

do conceito de mercado eficiente ou, como pretendem os economicistas, da hipótese de 

mercado eficiente – HME. Neste tipo de mercado, uma vez detentores de toda informação 

de forma concomitante, os investidores possuem excelentes condições de realizar a 

precificação dos valores mobiliários da forma mais ideal possível. 

 

“Define-se como mercado eficiente aquele em que um grande 
número de compradores e vendedores reagem através de 

                                                 
82 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime jurídico do uso de informações privilegiadas 
no mercado de capitais. Cit., p. 144. 
83 PROENÇA, José Marcelo Martins. Ibid., p. 144. 
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mecanismos que conduzem o preço dos valores mobiliários a 
refletirem as informações disponíveis sobre as companhias 
emissoras. O nível de eficiência do mercado está associado à 
velocidade de reação dos preços dos valores mobiliários às 
informações divulgadas. Um sistema de informações deficiente 
possibilita acesso privilegiado e eventuais retornos extraordinários 
para alguns, em detrimento dos menos informados. Efeitos danosos 
também advêm do tempo de que o sistema precisa para disseminar 
a informação no mercado, possibilitando o acesso de alguns a 
certos dados antes de sua divulgação ampla. O que se deseja, na 
realidade, é um mercado onde a competição ocorra na interpretação 
das informações disponíveis e não na tentativa de ter acesso 
privilegiado a elas.”84 

 

 Desta forma, um mercado será eficiente85 quando o preço dos papéis nele 

negociados refletir todas e tão somente as informações relevantes disponíveis à totalidade 

dos investidores, o que se torna impossível com a utilização indevida de informação 

privilegiada. Tal conceito não se confunde, no entanto, com o de mercado perfeito, que 

seria aquele em que, hipoteticamente, estivessem excluídas as variações existentes na 

prática e que venham a compor os preços dos valores mobiliários, como os impostos e o 

custo inerente às operações.  

 

 Por outro lado, mas ainda em razão da eficiência do mercado, em função da técnica 

e da especialização de alguns investidores, de seu conhecimento e das projeções 

econômico-financeiras que realizam, foi sendo desenvolvido o conceito de informação de 

mercado (market information), que difere de informação privilegiada. Essas informações de 

mercado, aliadas aos dados econômicos e contábeis, por exemplo, podem ser responsáveis  

por alguma capacidade de prever ou, ao menos, orientar a formação dos preços dos valores 

mobiliários no mercado de capitais e, com isso, os papéis com maior tendência à 

valorização futura. Esses papéis serão, consequentemente, os de maior interesse daqueles 

                                                 
84 Comissão de Valores Mobiliários. Regulação do mercado de valores mobiliários: fundamentos e 
princípios. Rio de Janeiro, 1979, p. 14. 
85 A doutrina aponta três requisitos para que um mercado seja considerado eficiente, sendo necessário que: “a) 
todos os agentes do mercado tenham acesso gratuito à informação existente sobre o futuro; b) todos os 
agentes disponham de capacidade de análise dessa informação; c) todos os agentes estejam atentos aos preços 
praticados no mercado e ajustem suas posições de maneira consistente com as informações disponíveis.” Em 
OLIVEIRA, Marcos Cavalcante de. Moeda, juros e instituições financeiras – regime jurídico. Cit., p. 40.  
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investidores capazes de analisar de forma eficaz o comportamento do mercado em seu 

benefício, sem que tenha havido qualquer irregularidade.  

 

 Dada a linha tênue que separa o uso indevido de informação privilegiada da mera 

análise e do mero conhecimento de informações de mercado, que são legítimas e legais, 

estas vem sendo, especialmente nos Estados Unidos, onde a persecução do delito está 

bastante avançada se comparado ao Brasil, utilizadas como o principal argumento de defesa 

dos acusados por uso proibido de informação privilegiada, tanto administrativa, quanto 

criminalmente, notadamente aqueles que não ocupam qualquer cargo no interior das 

companhias emissoras dos valores negociados86. Ou seja, ao serem autuados ou 

denunciados pela prática do insider trading, buscam argumentar que, como investidores, 

estavam valendo-se puramente de informações advindas de seu conhecimento técnico, 

adquiridas pela sua expertise no mercado, para orientar suas operações e ordens de compra 

e venda dos valores mobiliários. 

 

 

2.2 DEVERES DOS ADMINISTRADORES 

 

 Fica claro que as primeiras pessoas a terem contato com as informações 

privilegiadas, como aquela consistente na intenção de uma sociedade em adquirir outra, por 

exemplo, são os administradores87, seguidos por terceiros prestadores de serviços da 

companhia, como advogados e consultores que, por decorrência, devem também observar 

os deveres atrelados ao conhecimento das informações, em especial aquelas sigilosas e que 

                                                 
86 Essa foi a linha de defesa adotada, por exemplo, pelos advogados de Raj Rajaratnam, no emblemático  caso 
envolvendo o bilionário, fundador do hedge fund Galleon Group, que, de acordo com as acusações, obteve 
lucros ilícitos no valor de US$ 63,8 milhões, entre 2003 e março de 2009. Rajaratnam foi condenado, em 11 
de maio de 2011, pela Corte Federal de Manhattan, NY, nos Estados Unidos, por 14 acusações envolvendo 
insider trading.  O caso foi considerado pelos procuradores responsáveis pela acusação como um dos maiores 
e mais importantes envolvendo insider trading na história dos Estados Unidos. Os advogados de defesa, por 
sua vez, alegavam que o fundo investia unicamente orientado por uma combinação de informações públicas 
com pesquisas próprias e não por informações privilegiadas advindas de dentro das companhias ou outras 
fontes.  
87 Importante notar que a LSA considera como administradores os membros do conselho de administração e 
da diretoria das companhias. 
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possam constituir fatos relevantes ainda não divulgados ao mercado e aos investidores em 

geral.   

 

 Nesse sentido, buscando cercar as informações de garantias que preservem o seu 

sigilo e assegurar que sejam conhecidas concomitante e plenamente por todos os 

investidores, a LSA impõe, a partir do artigo 153, diversos deveres aos administradores das 

companhias, especialmente o dever de lealdade, o dever de sigilo, o dever de informar e o 

dever de diligência. 

 

Outros deveres, como o dever de divulgar documentos da administração com certa 

antecedência, o dever de providenciar a elaboração de demonstrações financeiras e o dever 

de convocar Assembleia Geral Ordinária – AGO, são também previstos em artigos esparsos 

da LSA88, sem que estejam, todavia, tão diretamente relacionados ao uso indevido de 

informação privilegiada. 

 

      2.2.1 Dever de lealdade 

 

 O dever de lealdade (duty of loyalty) imposto pelo artigo 155 LSA89 proíbe que os 

administradores busquem vantagens pessoais, para si ou para terceiros, em detrimento dos 

negócios da companhia. Ou seja, na condição de administradores, devem agir sempre no 

                                                 
88 Tais deveres encontram-se previstos nos artigos 133, 176 e 123, por exemplo. 
89 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, 
sendo-lhe vedado: I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as 
oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; II - omitir-se no 
exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, 
deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia; III - adquirir, para revender com 
lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir. § 1º Cumpre, ademais, 
ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido 
divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na 
cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, 
vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. § 2º O administrador deve zelar para que a 
violação do disposto no § 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. § 3º A 
pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1° 
e 2°, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse 
a informação. § 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa 
que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de 
valores mobiliários. 
 



 65

interesse desta e não em seu próprio, devendo ser guiados, em vista do caráter do Estado 

em que estão inseridos, também pela exigência do bem público e da função social da 

empresa, conforme o artigo 154 do mesmo diploma legal.  

 

Como decorrência do dever de lealdade, o artigo 155 denota que não deve o 

administrador deixar de guardar reserva sobre os negócios sociais ou usar em seu benefício, 

ou de outrem, oportunidades negociais, das quais teve acesso em função do cargo que 

exerce. Ambas proibições estão diretamente relacionadas ao uso indevido de informação 

privilegiada. 

 

Nesse sentido, o manual de controle e divulgação de informações relevantes da 

Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA, em seu item I.2, indica que 

“as companhias devem orientar seus administradores, acionistas controladores e 

colaboradores a não se utilizarem de informações privilegiadas para auferir, em benefício 

próprio ou de terceiros, vantagem em negociação com valores mobiliários da companhia, 

ou a eles referenciados, ressaltando-se que essa orientação deve ser também seguida pela 

própria companhia.”90 

 

 Ademais, o dever de lealdade é extensivo a todo o mercado de capitais e a todos os 

players que nele atuam realizando negócios jurídicos, firmando os mais variados contratos, 

vai além da companhia propriamente dita e de seus interesses, vez que tem por primado a 

ética atinente ao mercado de uma forma geral. Nesse sentido, a regra contida no artigo 157, 

§ 5° LSA, que confere à CVM o poder de exigir informações de uma companhia, mesmo 

que sigilosas e, a seu critério, divulgá-las ou não ao mercado. 

 

 O dever de lealdade dos players do mercado também advém da função interpretativa 

do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, são criados importantes deveres como o de 

confidencialidade e o de abstenção91. Não se quer com isso pretender, todavia, que seja 

                                                 
90 ABRASCA. Manual de controle e divulgação de informações relevantes. 
91 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 132.  
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exigida “uma conduta altruísta e desinteressada por parte dos contratantes. Isso seria 

‘jusromantismo’. Cada contratante atua em vista de seus interesses pessoais, visando a 

maximizar seus ganhos, mas sem quebra das normais legais, da boa-fé e da função social 

do contrato. Há tensão entre uma lógica de mercado baseada exclusivamente na atuação 

egoísta dos indivíduos e uma lógica da sociabilidade humana”.92 

 

 2.2.2. Dever de sigilo 

 

 Corolário imediato do dever de lealdade é o dever de sigilo, previsto no §1° do 

citado artigo 155. Sigilo este que têm os administradores com os negócios e operações da 

companhia que ainda estejam em análise, em andamento e/ou ainda não tenham sido 

divulgados ao mercado, ou seja, com relação àqueles que tenham o condão de ser 

classificados como fato relevante.  

 

 Tratando do dever de sigilo e sua relação com o insider trading, o Manual da 

ABRASCA, no item II.2.1 orienta que: 

 

“Nas hipóteses de manter-se sigilo a respeito de informação 
relativa a ato ou fato relevante para salvaguarda de interesse 
legítimo da companhia ou de ainda não estar o ato ou fato relevante 
suficientemente maduro para ser divulgado, as companhias devem 
acompanhar constantemente as negociações realizadas com valores 
mobiliários de sua emissão, para que possam identificar eventual 
oscilação atípica na cotação, volume ou quantidade de negócios de 
seus valores mobiliários”. 

 

Importante consignar que, mais uma vez levando em consideração o primado da 

ética no mercado de capitais e a boa-fé objetiva, além dos administradores, o dever de 

sigilo, no que toca ao conhecimento de informações que não sejam de conhecimento do 

grande público, é extensível aos acionistas, empregados (incluídos aqui também os 

conselheiros e diretores, membros do conselho fiscal e membros dos órgãos técnicos e 

consultivos da companhia), prestadores de serviço e, mais ainda, aos players em geral. 

                                                 
92 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. Cit., p. 130.  
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De suma importância notar que o § 4° do mesmo artigo vai bem além, ao 

estabelecer ser vedada a utilização de informação relevante por “qualquer pessoa que a ela 

tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no 

mercado de valores mobiliários”.  

 

      2.2.3 Dever de informar 

 

 Intimamente relacionado aos mandamentos éticos que devem orientar a atuação, ao 

ambiente de disclosure que permeia o andamento das informações no mercado de capitais 

e, imposto pelo artigo 157 LSA, o dever de informar vale para as companhias abertas (que 

negociam suas ações em bolsa de valores) e vem abarcado por duas vertentes. De um lado, 

as informações pertinentes aos acionistas e, de outro, de grande importância para o estudo 

do insider trading, aquelas que possuem o mercado como destinatário final, ou seja, as 

referentes aos fatos relevantes ou à posição acionária da companhia.  

 

 Por este motivo, devem os administradores comunicar à CVM a ocorrência de 

qualquer fato relevante, aquele que, como visto, e nos termos do § 4° do artigo 157, possa 

influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar 

valores mobiliários emitidos pela companhia.  

 

Além disso, ao lado do acionista controlador (artigo 116-A LSA) e dos membros do 

conselho fiscal (artigo 165-A), os administradores devem comunicar qualquer modificação 

em suas composições acionárias na companhia, isso é, qualquer venda ou compra de ações 

emitidas pela companhia, conforme o § 6° do artigo 157. A fim de garantir maior 

efetividade e transparência, é importante que a comunicação se dê imediatamente. 

 

 Todavia, por conta da própria dinâmica societária dos negócios envolvendo as 

companhias, existem situações em que não é dado aos administradores a pronta divulgação 

de algumas informações nem mesmo à CVM. Neste sentido, o § 5° do artigo 157 LSA 

prevê que “os administradores poderão recusar-se a prestar informação, ou deixar de 
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divulgá-la, se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da 

companhia”.  

 

Dada a tenuidade que permeia a situação, a ICVM 31/84 dispõe sobre o 

procedimento para que o administrador obtenha prévia autorização quanto à não-divulgação 

de determinadas informações, não podendo decidir de maneira infundada ou aleatória. 

Ainda assim, com relação à negociação com os valores da companhia e a tais informações, 

continua prevalecendo a regra do diclose or refrain from trading, em tradução livre, 

“divulgue (a informação) ou se abstenha de (com ela) negociar”.  

 

A exigência do full disclosure visa, pois, a proteção dos investidores e do mercado, 

daí se afirmar que os destinatários das informações não são somente os acionistas, mas 

também os investidores atuais ou em potencial, todos os intermediários que atuam no 

mercado de capitais, os consultores, auditores independentes e advogados prestadores de 

serviços às companhias, as autoridades fiscalizadoras e reguladoras, os funcionários, 

fornecedores e credores da companhia e todos os demais interessados. 

 

Uma vez observado o dever de informar será promovida a necessária e desejada 

simetria no conhecimento das informações entre os participantes do mercado de capitais e 

das negociações com valores mobiliários a ele inerentes, sendo assegurada, desta forma, ao 

menos teoricamente, a igualdade entre si.  

 

      2.2.4 Dever de diligência 

 

 O dever de diligência indica ao administrador de uma companhia que a gestão do 

negócio deve ser realizada como se seu fosse, ou seja, empregando seus melhores esforços 

e conduzindo-se de maneira proba e não leviana. Vem estabelecido no artigo 153 LSA, que 

prevê que “o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, 

cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração 

dos seus próprios negócios”. A doutrina costuma apontar a extrema vaguidade e incerteza 
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que permeiam o dispositivo legal, sua grande subjetividade, apresentando a dificuldade de 

sua aplicação prática, pois diversas podem ser as interpretações dadas.  

 

A fim de resolver tal questão, ULHOA COELHO sugere, acertadamente, que 

devem ser observados os cânones da administração de empresas como guias, de forma que 

diligente será o administrador “que observa os postulados daquele corpo de conhecimentos 

tecnológicos, fazendo o que nele se recomenda e não fazendo o que se desaconselha” e 

prossegue, “ou seja, se o administrador adotou determinada providência na condução dos 

negócios sociais, a indagação jurídica acerca do atendimento ao dever de diligência na 

hipótese deve ocupar-se em compara-la ao que é assente entre os experts em administração 

de empresa.”93 

 

 

2.3 O INSIDER 

 

 Partindo do pressuposto que todos os participantes do mercado de capitais, sejam 

investidores, instituições financeiras, analistas de investimentos, auditores independentes, 

acionistas, dentre outros, devam ter conhecimento concomitante e equânime das 

informações que possam influenciar as suas decisões acerca de compra e venda de valores 

mobiliários, sua recomendação ou meramente os preços de mercado desses valores, não é 

possível aceitar que quaisquer deles possam operar como insiders, ou seja, utilizando 

informações privilegiadas e anteriores à sua divulgação ao público em geral, sob pena de, 

dentre os inúmeros efeitos deletérios, ser aniquilada a confiança no mercado de capitais.  

 

 O insider será, pois, aquela pessoa que está, de alguma forma, “por dentro” dos 

acontecimentos e se utiliza destas informações privilegiada de maneira a operar no mercado 

de capitais indevidamente, em relação de desigualdade com os demais players. Ou, na 

definição de PARENTE, “em termos puramente doutrinários, ignorando-se, portanto a 

legislação vigente em cada país, ‘insider’, em relação à determinada companhia, é toda 

                                                 
93 ULHOA COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial. Cit., p. 244. 
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pessoa que, em virtude de fatos circunstanciais, tem acesso à ‘informações relevantes’ 

relativas aos negócios e situação da companhia.”94 

 

 E a prática uso indevido de informação privilegiada, ou insider trading pode, assim 

como pretende EIZIRIK, ser definida como: 

 

“a utilização de informações relevantes sobre uma companhia, por 
parte das pessoas que, por força do exercício profissional95 estão 
‘por dentro’ de seus negócios, para transacionar com suas ações 
antes que tais informações sejam de conhecimento do público. 
Assim, o insider compra ou vende no mercado a preços que ainda 
não estão refletindo o impacto de determinadas informações sobre 
a companhia, que são de seu exclusivo conhecimento.”96 

 

  Em primeiro lugar, como visto, é imposto um dever de lealdade aos 

administradores das companhias, dever este que se estende aos conselheiros e diretores, de 

acordo com o artigo 145 LSA, aos membros do conselho fiscal das companhias (artigo 165 

LSA), aos membros dos órgãos técnicos e consultivos (artigo 160 LSA) e, importante 

perceber, propugando uma ampliação no conceito ora apresentado pelo doutrinador, 

também a qualquer pessoa que tenha tido acesso à informação, independentemente do 

cargo exercido ou da relação profissional (§ 4° do artigo 155 LSA). 

 

 Da mesma maneira, o artigo 13 da ICVM n. 358/2002 elenca uma série de pessoas, 

além, obviamente, do próprio administrador da companhia, como vedadas de utilizarem-se 

das informações privilegiadas por si obtidas para negociarem no mercado de capitais. 

 

Art. 13 – Antes da divulgação ao mercado de fato ou ato relevante 
ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com 
valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela 

                                                 
94 PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos jurídicos do “insider trading”. Superintendência jurídica da CVM, 
1978. Disponível em <www.cvm.gov.br>. 
95 Importante apontar, no entanto, diferentemente do que pretende o doutrinador, que não é necessário que a 
informação tenha sido conhecida por força do exercício profissional para que reste configurada a prática de 
insider trading. 
96 EIZIRIK, Nelson. Insider Trading e Responsabilidade de Administrador de Companhia Aberta. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 50, 1983. 
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própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos 
ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do 
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer 
que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia 
aberta, sua controladora ou coligadas, tenha conhecimento da 
informação relativa ao ato ou fato relevante.  

 

 O § 1° do mesmo artigo estende a vedação a qualquer pessoa que “tenha 

conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de 

informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação 

comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores 

independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do 

sistema de distribuição da informação antes de negociar com valores mobiliários de 

emissão da companhia ou a eles referenciados.”97 

 

 O que se observa é que o conceito de insider veio sendo alargado pelas normas 

editadas ao longo do tempo, de modo a ser possível, atualmente, em âmbito administrativo 

ao menos, considerar verificado o insider trading toda vez que qualquer pessoa utiliza 

informação relevante e sigilosa com o objetivo de obter, para si ou para outrem, vantagem 

indevida mediante negociação com valores mobiliários, em nome próprio ou de terceiros.98 

 

 Todavia, na seara penal, que tem como primado o princípio da legalidade estrita, 

que implica a observância da tipicidade, não se pode pretender que a integração do tipo 

previsto no artigo 27-D da Lei 6.385/76 possa ser feita da mesma forma que na seara 

administrativa, como será visto no capítulo 4, referente o crime de uso indevido de 

informação privilegiada, ao tratar do sujeito ativo do delito. 

 

                                                 
97 Há, ainda, a disposição do § 2° do mesmo artigo, no sentido de que “sem prejuízo do disposto no parágrafo 
anterior, a vedação do caput se aplica também aos administradores que se afastem da companhia antes da 
divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, e se estenderá pelo prazo de 
seis meses após o seu afastamento”. 
98 Sobre o tema, já tivemos a oportunidade de nos manifestar em SANTANA, Melina Marques Mendes. A 
importância da atuação policial na investigação do insider trading. Revista Criminal, Ano 04 – Vol. 10 – 
jan/abr, 2011, p. 150.  
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2.3.1 Misappropriation Theory 

 

 Uma vez verificada a indevida utilização das informações privilegiadas por parte 

daqueles que detinham o dever de guardá-las em segredo, inegável a ocorrência da prática 

proibida de insider trading. 

 

A situação daqueles aparentemente desvinculados das companhias, por sua vez, foi 

desacortinada em primeiro lugar em julgados da Suprema Corte Norte Americana (U.S. 

Supreme Court), que desenvolveu a Misappropriation Theory99, possível inspiração para o 

legislador brasileiro na elaboração do § 4° do artigo 155 LSA e do § 1° do artigo 13 ICVM 

358, em que pese a abrangência de teoria ser um pouco diversa do que que estatui a lei 

nacional.  

 

Por meio desta teoria, são considerados culpados pela prática de uso indevido de 

informação privilegiada também aqueles que, embora não detenham, a princípio, o dever de 

sigilo, se apropriem indevidamente de informações sigilosas, utilizando-as no mercado de 

capitais se valendo de uma relação de lealdade com relação à fonte primária da informação. 

Isso porque, estariam cometendo um ato de apropriação ilegítima da informação de seu 

detentor ou proprietário originário, um administrador da companhia, por exemplo.  

 

A regra 10b5-2 da SEC (Rule 10b5-2) busca esclarecer de que forma a teoria será 

aplicada a certas relações externas ao ambiente das companhias e estabelece que a pessoa 

que receba informações confidenciais dentro de circunstâncias específicas100 terá também 

                                                 
99 Conforme decisão da U.S. Supreme Court no caso United States v. O’Hagan, julgado em 25 de junho de 
1997. Neste caso, primeiramente, a SEC julgou JamesO'Hagan, sócio de um escritório de advocacia, culpado 
de 57acusações de fraudepor lucrar comopções de açõescom base em informaçõesnão-públicas.O'Hagansabia 
que um clientedo escritórioestava planejandolançar uma tender offer, ou oferta pública de recompra de um 
bônus já existente no mercado secundário, via pagamento em dinheiro. O'Hagancomprou, então, umgrande 
número deopções de açõese depois as vendeu com umlucro de US $4,3 milhões.Posteriormente, o Tribunal de 
Apelação norte-americanodeterminou que aSEC, ao julgar o caso,havia excedidoa autoridadenormativaque 
lhe é conferidapela Lei.  
100 A regra estabelece as seguintes situações em que se verificará os deveres de lealdade ou sigilo: whenever a 
person agrees to maintain information in confidence; whenever the person communicating the material 
nonpublic information and the person to whom it is communicated have a history, pattern, or practice of 
sharing confidences, such that the recipient of the information knows or reasonably should know that the 
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os deveres de lealdade ou de sigilo (duties of trust or confidence), podendo ser condenada 

caso venha a utilizar tais informações.   

 

Ou seja, além de buscar ampliar a gama das pessoas que possam vir a ser 

eventualmente culpadas pelo uso indevido de informação privilegiada, abarcando além 

daquele que repassa as dicas ou informações (tipper), também aquele que as recebe – ou até 

se apropria – e delas se utiliza (tippee), a teoria deslocou, de certa forma, em seu país de 

origem, o lesado pela utilização indevida da informação privilegiada, que passaria a ser o 

detentor original das informações privilegiadas. O que se conclui da utilização dessa teoria 

é que demonstra a grande preocupação da doutrina e da jurisprudência norte-americanas em 

coibir e condenar, de todas as formas, a prática do insider trading.  

 

 

2.4 CONSEQUÊNCIAS NÃO PENAIS DO INSIDER TRADING 

 

Tanto no direito estrangeiro, quanto no direito brasileiro, são encontradas medidas 

preventivas e repressivas ao uso indevido de informação privilegiada. Com relação às 

medidas preventivas, no âmbito jurídico, podem ser relembradas as normas que impõem 

visibilidade às operações realizadas no mercado de capitais, as que impõem a eventuais 

insiders a obrigação periódica de prestar informações sobre os valores por si negociados e 

aquelas dirigidas à própria companhia, privilegiando a simetria no conhecimento das 

informações relevantes.  

 

As normas preventivas, notadamente aquelas relativas ao full disclosure, que 

regulamentam a divulgação de informações no mercado de capitais e os deveres dos 

administradores das companhias abertas, são de suma importância, em especial no 
                                                                                                                                                     
person communicating the material nonpublic information expects that the recipient will maintain its 
confidentiality; or whenever a person receives or obtains material nonpublic information from his or her 
spouse, parent, child, or sibling; provided, however, that the person receiving or obtaining the information 
may demonstrate that no duty of trust or confidence existed with respect to the information, by establishing 
that he or she neither knew nor reasonably should have known that the person who was the source of the 
information expected that the person would keep the information confidential, because of the parties' history, 
pattern, or practice of sharing and maintaining confidences, and because there was no agreement or 
understanding to maintain the confidentiality of the information. 
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tratamento do insider trading, cuja certeza da ocorrência por meio de provas é de difícil 

verificação.  

 

 Dentre as medias jurídicas repressivas, estão aquelas normas relacionadas às 

sanções administrativas, civis e penais impostas aos que fizerem uso indevido de 

informações privilegiadas, utilizando-as para negociar valores mobiliários no mercado de 

capitais. Adianta-se aqui, pois, que as sanções aplicadas àqueles que se utilizarem 

indevidamente das informações privilegiadas serão não somente as de natureza criminal, 

mas também administrativa e civil, independentemente umas das outras. 

 

      2.4.1 Âmbito Administrativo 

 

 No âmbito administrativo, o papel repressivo é exercido pela CVM, com 

competência para aplicar as devidas sanções. De se notar, da análise dos casos já tratados 

na sua esfera, que a CVM vem guiando-se por alguns preceitos básicos no combate à 

prática do insider trading no Brasil.  

 

No exercício de seu poder normatizador, vem enfatizando às companhias o dever de 

informar e divulgar amplamente os atos e fatos relevantes à sua vida societária e os de 

interesse do mercado, seja por meio de suas normas, seja por políticas de conscientização. 

Vem, também, acompanhando o dia a dia societário, vedando e coibindo determinadas 

práticas que reputa indesejadas no mercado de capitais, por não serem equitativas e vem, 

por fim, exigindo das companhias abertas a apresentação periódica dos mais diversos 

relatórios, além de verificar a lisura de seu conteúdo e publicar abertamente a lista das 

companhias em débito com tais deveres. 

 

 Falhando esses mecanismos de controle e o seu poder fiscalizatório, entra em cena o 

papel repressivo da CVM, a ser exercido por meio de um procedimento administrativo-

sancionador que tem por fim apurar a responsabilidade pela prática do uso indevido de 

informação privilegiada, por exemplo, além de aplicar as respectivas sanções 

administrativas. Sanções estas que, de acordo com DEBEUX, “além de terem evidente 
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caráter retributivo contra os infratores, suscitam importantíssimo efeito educativo em 

relação aos demais agentes do mercado, na medida em que são chamados a atuar 

legalmente, sob pena de reprimenda da entidade reguladora.”101 

 

 Como regra, em todo procedimento administrativo sancionador no Brasil, para que 

seja possível a aplicação de alguma penalidade102, é necessário, conforme a Constituição 

Federal, que sejam observados alguns princípios, assegurando todos os direitos e garantias 

aos submetidos ao Poder de Polícia103 do Estado, dentre os quais, o devido processo legal 

(due process of law) e a ampla defesa.  

 

Os princípios a serem observados no desenrolar do procedimento, como o da 

legalidade, o da finalidade, o da motivação, o da razoabilidade, o da proporcionalidade, o 

da moralidade, o do contraditório, o da ampla defesa, o da segurança jurídica, o do interesse 

público e o da eficiência, estão dispostos na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata 

do procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 

 

 Não se deve olvidar que, conforme o artigo 9°, inciso VI, da Lei 6.385/76 e, tendo 

em vista a independência das instâncias (administrativa, civil e penal) no direito brasileiro, 

as penalidades aplicadas em âmbito administrativo pela CVM não excluem eventuais 

consequências advindas das responsabilidades civil e penal pelos mesmos fatos, sem que 

isso implique em desobediência ao princípio do non bis in idem.  

 

                                                 
101 DEBEUX, Julio Ramalho. A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios 
do mercado de capitais brasileiro. Porto Alegre: Antonio Fabris Editor, 2006, p. 89. 
102 Com relação às penalidades, “para tornar efetivo os poderes da Administração, o direito administrativo 
estabelece sanções, geralmente pecuniárias e de obrigações de fazer ou de se abster, aplicadas e executadas 
pela própria Administração, obedecidos os requisitos de competência da autoridade, da legalidade da sanção e 
sua proporcionalidade à respectiva infração, bem como contraditório que possibilite ampla defesa”, de acordo 
com OLIVEIRA, Gesner e RODAS, João Grandino. Direito e economia da concorrência. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 219. 
103 O conceito legal de Poder de Polícia vem explicitado no artigo 78 do Código Tributário Nacional – CTN: 
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
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Essa independência das instâncias, inclusive, deveria ser especialmente frisada pela 

CVM aos condenados em processos administrativos, ou àqueles que firmam termo de 

compromisso com a entidade, que muitas vezes dizem-se surpreendidos com os novos 

processos cíveis e, principalmente, criminais relacionados aos mesmos fatos. Por falta da 

necessária informação, estavam certos de que após serem processados e condenados ou 

mesmo após um acordo com a CVM, ver-se-iam “livres” dos fatos de maneira definitiva. 

Todavia, especialmente em matéria processual penal, em vista do princípio da 

indisponibilidade, não é dado ao Ministério Público qualquer acordo relacionado à 

persecução penal, sendo somente possível a aplicação de institutos como o da suspenção 

condicional do processo, previsto no artigo 89, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

quando cabíveis.  

 

    2.4.1.1 Procedimento 

 

Com relação ao procedimento administrativo, DI PIETRO recorda que não é 

possível confundí-lo com processo, já que o processo  

 
“existe sempre como instrumento indispensável para o exercício de 
função administrativa; tudo o que a Administração Pública faz, 
operações materiais ou atos jurídicos, fica documentado em um 
processo; cada vez que ela for tomar uma decisão, executar uma 
obra, celebrar um contrato, editar um regulamento, a ato final é 
sempre precedido de uma série de atos materiais ou jurídicos, 
consistentes em estudos, pareceres, informações, laudos, 
audiências, enfim tudo o  que for necessário para instruir, 
preparar e fundamentar o ato final objetivado pela Administração. 
O procedimento é o conjunto de formalidades que devem ser 
observadas para a prática de certos atos administrativos; equivale a 
rito, a forma de proceder; o procedimento se desenvolve dentro de 
um processo administrativo.”104 

 

O procedimento administrativo sancionar, no âmbito da CVM, detém duas fases 

distintas, uma de investigação e a outra de contraditório. Em linhas gerais, em primeiro 

lugar será instaurado, sempre motivadamente, inquérito administrativo destinado a apurar 

                                                 
104 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 506.  
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os atos ilegais e as condutas não equitativas eventualmente praticadas por administradores e 

acionistas de companhias abertas, intermediários e demais participantes do mercado, nos 

termos do artigo 9°, inciso V, da Lei 6.385/76  

 

O rito seguido poderá ser o ordinário ou o sumário, sendo o primeiro disciplinado 

pela Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN n. 454/77 e pela Deliberação da 

CVM n. 457/02, julgado diretamente pelo colegiado do órgão, enquanto o último, que tem 

cabimento somente em caso de infração administrativa de natureza objetiva105, pela 

Resolução CMN 1657/89 e pela ICVM 251/96, sendo julgado pelos superintendente da 

área. 

 

Acerca da primeira fase do procedimento administrativo sancionador e os princípios 

do Estado Democrático de Direito, que não podem ser deixados de lado em qualquer área 

do Direito, “para que alguém seja indiciado em processo administrativo sancionador, deve 

ficar demonstrado que existem indícios de que perpetrou ato ilícito no mercado de valores 

mobiliários. O prosseguimento do processo sem a existência de tais indícios constituiria 

evidente abuso de poder, contaminando de nulidade o processo administrativo.”106 

 

 A segunda fase do procedimento administrativo, em que já se observa acusação 

efetiva pela prática dos atos ilícitos apontados pela CVM, terá início com a intimação 

daqueles que foram indiciados na primeira fase para que, querendo, apresentem suas 

defesas.  

 

O chamado termo de acusação é elaborado por uma das superintendências da CVM 

ou por uma comissão de inquérito instituída e imputa aos acusados eventual 

responsabilidade por descumprimentos de normas. A análise da defesa e a decisão sobre 

absolvição ou condenação cabem ao presidente e aos demais diretores da CVM.  

 

                                                 
105 Tipificada no artigo 1° da ICVM 251/96. 
106 EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 272. 
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 Além dos meios de prova admitidos pelo artigo 5°, inciso LVI, da Constituição 

Federal, dada a grande dificuldade e a forma extremamente exígua de comprovação do 

insider trading, é dada, pela CVM, extrema importância aos indícios, de modo que 

PARENTE afirma que “os indícios são elementos da maior relevância para a constatação 

do insider trading, sendo através deles que se presumirá a ocorrência da operação.”107 

 

Todavia, alertamos, como nunca é demais, que eventual condenação, se baseada em 

indícios, já que admitida, deve ser feita com estrita observância ao princípio da 

proporcionalidade e permeada de especial cautela por parte das autoridades administrativas, 

visto não se tratar de prova propriamente dita. 

 

 O artigo 11 da Lei 6.385/76 possibilita, ao final do procedimento administrativo e 

apurada a responsabilidade, a imposição pela CVM de diversas penalidades, algumas delas 

de extrema gravidade na esfera pessoal, social e profissional dos acusados, mais um motivo 

a recomendar maior cautela na pretensão de se utilizar indícios para embasar uma 

condenação.  

 

São previstas as penas de advertência; multa; suspensão do exercício de cargo de 

administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta e de entidade do sistema de 

distribuição ou de outras entidades que dependam da autorização ou registro na CVM; 

inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos cargos referidos 

anteriormente; suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que 

trata a lei; cassação da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata a 

lei; proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades 

ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que 

dependam de autorização ou registro na CVM; proibição temporária, até o limite de dez 

anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no 

mercado de valores mobiliários. 

 

                                                 
107PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos jurídicos do “insider trading”. Cit. Disponível em 
<www.cvm.gov.br>. 
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    2.4.1.2 Termo de Compromisso 

 

 Inspirado no instituto norte-americano do consent decree, que é um acordo firmado 

entre a autoridade responsável pela fiscalização e imposição de sanções no mercado de 

capitais (SEC) e o acusado, que se compromete a cessar as atividades irregulares que lhe 

são atribuídas, sem que haja reconhecimento de culpa, o termo de compromisso foi 

introduzido no Brasil, nos mesmos moldes, por meio de Lei 9.457, de 05 de maio de 1997, 

ao alterar a Lei 6.385/76.  

 

Ou seja, ao firmar o acordo, sem que isso implique reconhecimento da ilicitude da 

conduta ou confissão quanto à matéria de fato, o acusado, no direito brasileiro, 

compromete-se a cessar eventual prática ilícita e também a corrigir eventuais 

irregularidades, além de pagar uma soma em dinheiro, a título de indenização por eventuais 

prejuízos por si causados. Em contrapartida, a CVM suspende o procedimento investigativo 

ou o processo sancionador em curso. Todavia, não cumpridas as impostas obrigações no 

prazo determinado, a CVM dará continuidade ao procedimento anteriormente suspenso, o 

que pode culminar em uma condenação, com a aplicação das penalidades cabíveis.  

 

O acordo que deve, em regra, ser proposto pelo acusado à autarquia, será submetido 

à apreciação do colegiado da CVM, dependendo “também do juízo discricionário dos seus 

diretores e presidente. Compete ao colegiado analisar, além dos requisitos para a sua 

celebração, a conveniência e a oportunidade das demais obrigações a que o proponente se 

submete através do termo.”108 

 

A natureza jurídica do termo de compromisso é de transação, “na medida em que 

implica necessariamente concessões de ambas as partes. A CVM ‘abre mão’, 

                                                 
108 DEBEUX, Julio Ramalho. A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios 
do mercado de capitais brasileiro. Cit., p. 99. 
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provisoriamente, de seu jus puniendi e o particular deixa de praticar o ato sob investigação, 

comprometendo-se a indenizar eventuais danos causados pela sua conduta.”109 

 

 O instrumento vem sendo cada vez mais utilizado pela CVM em prol da celeridade 

e da flexibilidade, sendo que somente no primeiro semestre de 2011110, foram firmados 25 

termos de compromisso, totalizando R$ 166,8 milhões. É notável esse valor arrecadado, já 

que, no decorrer de 2010, foram celebrados 64 compromissos, num total de R$ 57,5 

milhões arrecadados111. Valores estes que devem ser destinados aos investidores e aos 

acionistas prejudicados ou, em sua ausência, ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - 

FDD112.  

 

 Em que pese a relevância do instituto, não apenas para o acusado, mas também para 

a CVM, que, sem que se faça necessário despender demasiado tempo e valores em uma 

investigação e posterior processo que, no mais das vezes, podem ser infrutíferos, obtém a 

imediata cessão da prática prejudicial ao mercado e o ressarcimento dos prejuízos causados, 

além de deter um título executivo extrajudicial contra o acusado, em 13 de julho de 2011 

foi apresentado, pelo deputado federal Chico Alencar, do PSOL/RJ, Projeto de Lei – PL n. 

1851/2011, buscando acrescentar o § 13 ao art. 11 da Lei n. 6.385/76.  

 

Esse projeto visa, a nosso entender, bastante equivocadamente, restringir o uso de 

termos de compromisso pela CVM nos casos previstos nos art. 27-C e 27-D, ou seja, 

abrangendo também os casos de insider trading.  

 

O parlamentar argumenta que “ainda que haja ressarcimento, o acordo minimiza o 

delito. Trata-se de uma questão de princípio. O ilícito é grave e não permite fazer 

                                                 
109 EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais Regime Jurídico. Cit., p. 334. 
110 Considerado até o dia 22 de julho de 2011. 
111 Conforme matéria publicada no jornal Valor Econômico em 28 de julho de 2011, intitulada “Indenizações 
geram R$ 166 milhões à CVM”. 
112 O Fundo de Defesa de Direitos Difusos – FDD, criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 e 
regulamentado pelo Decreto n. 1306/94, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por 
infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. 
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comutação da pena.”113 Não nos parece, contudo, ser o caminho mais acertado para 

tratamento da questão, mesmo porque, dada a independência das instâncias jurídicas, o 

termo de compromisso não tem qualquer influência sobre eventual ação penal acerca dos 

fatos. Acreditamos e, mais ainda, esperamos, que não haja aprovação de tal projeto pelo 

congresso nacional. 

 

Nos parece bastante claro que “o termo de compromisso não pode ser confundido, 

evidentemente, com tolerância para com o ilícito, mas sim como forma de permitir à 

entidade reguladora identificar o momento em que a resposta regulatória já se apresentou 

suficiente para o bom desenvolvimento do mercado. Não se trata, portanto, de abdicar do 

interesse público, mas sim de perseguí-lo de forma mais ágil e eficiente.”114 

 

Ademais, é importante anotar, de outro lado, que a assinatura de termo de 

compromisso não terá qualquer influência em eventual e posterior processo penal contra os 

signatários, especialmente pelo fato de não haver, naquele, nenhuma assunção de culpa. 

Não deve o Ministério Público, portanto, utilizar um termo de compromisso como um dos 

argumentos capazes de formar a sua convicção no sentido de denunciar determinados 

acusados pela prática de insider trading.  

 

      2.4.2 Responsabilidade Civil 

 

 No âmbito civil, as sanções aplicáveis ao insider trading são as decorrentes da 

responsabilidade civil pela prática de um ato ilícito, prevista nos artigos 186 e 187 do 

Código Civil e seu consequente dever de indenizar, constante do artigo 927 do mesmo 

diploma legal.  

 

 A regra geral consagrada pelo Código Civil é a de que todos que causarem dano a 

outrem ficam obrigados a repará-lo, determinando a responsabilidade subjetiva, que tem a 

                                                 
113 Conforme informações constantes da seleção de notícias do website do Ministério do Planejamento. 
Disponível em <www.planejamento.gov.br>. 
114 DEBEUX, Júlio Ramalho. A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios 
do mercado de capitais brasileiro. Cit., p. 101. 
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culpa como fundamento. Traz o Código, ainda, em seu corpo, a hipótese de 

responsabilidade objetiva, determinando que subsistirá a obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos previstos em lei ou quando a atividade 

desenvolvida pelo autor do dano implicar risco a direitos de outrem.  

 

 A Lei 6.404/76 menciona, em seu artigo 158, duas hipóteses em que incide a 

responsabilidade civil do administrador, uma que tem lugar quando este proceder dentro de 

suas atribuições ou poderes com culpa ou dolo e outra quando atuar com violação à lei ou 

ao estatuto da companhia.  

 

No primeiro caso, a doutrina aponta tratar-se de responsabilidade civil subjetiva. 

Em linhas gerais, havendo necessidade de comprovação de culpa ou dolo do administrador, 

além de sua ação ou omissão, da conseqüência danosa prejudicial à vítima e da relação da 

causalidade entre a ação ou a omissão e o dano.  

 

No segundo caso, que trata da violação à lei ou ao estatuto, diversos são aqueles que 

se posicionam no sentido de considerá-la responsabilidade civil objetiva115, ou seja, aquela 

fundada no risco e que tem como fundamento unicamente a vontade do agente, sem que 

seja necessária a comprovação de dolo ou culpa. Há quem a entenda como responsabilidade 

civil subjetiva com inversão do ônus da prova116. Outros ainda, como responsabilidade civil 

subjetiva, “tendo em vista duas razões: a) a inexistência de dispositivo legal que excepcione 

a regra geral do art. 927 do Código Civil; b) inexistência de fundamento axiológico ou 

racional para a imputação de responsabilidade objetiva”117, tal qual a primeira hipótese, o 

que, salvo melhor juízo, nos parece mais acertado, mesmo porque, na prática, a maioria das 

hipóteses de incidência no primeiro caso trará consigo o segundo também, ou seja, infração 

à lei ou ao estatuto social e vice-versa. 

 

                                                 
115 Por todos, Modesto Carvalhosa. Responsabilidade civil dos administradores das companhias abertas, 
Revista de Direito Mercantil. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 49, 1983. 
116 Por todos, Nelson Eizirik. Propriedade e controle na companhia aberta – uma análise teórica, Revista de 
Direito Mercantil. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 54, 1984.  
117ULHOA COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial. Cit., p. 260. 
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Em se tratando de situação que retrata abuso do poder de controle por parte 

daqueles que detinham a informação e o correspondente dever de sigilo, resta claro que 

para que seja possível a ação indenizatória aos prejudicados pelo insider trading, que 

podem ser desde os investidores do mercado de capitais, até a própria companhia, deverá 

ser aplicada a responsabilidade civil com fundamento nos referidos artigos 186 e 187 do 

Código Civil, que prevêem respectivamente que “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.  

 

Quando a prejudicada pelos atos dos administradores especificamente for a própria 

companhia, a assembleia geral terá competência exclusiva para apurar a responsabilidade 

internamente, sendo sua decisão condição de procedibilidade da ação de responsabilidade 

contra o administrador a ser promovida pela própria companhia118 em sede do Poder 

Judiciário. O mesmo não acontece quando pessoas alheias à companhia forem as 

responsáveis pelo dano ou quando outros forem os prejudicados. 

 

Ao tratar do dano, GOLÇALVES leciona que “sem a prova do dano, ninguém pode 

ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, 

sem repercussão na órbita financeira do ofendido.”119 

 

Ora, é claro que no caso da companhia, especificamente, poderão ser pleiteados 

danos morais, pois um incidente envolvendo seus administradores, funcionários ou 

prestadores de serviços pode macular a sua imagem perante os investidores e o mercado, 

                                                 
118 A LSA prevê duas hipóteses de substituição processual, sendo uma derivada e outra originária, quando os 
acionistas poderão agir em nome da companhia. Estão previstas respectivamente nos parágrafos 3° e 4° do 
artigo 159: Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de 
responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. § 3º Qualquer 
acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) meses da deliberação da 
assembléia-geral. § 4º Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas 
que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social. 
119 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 27. 
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sendo de extrema gravidade para a confiança depositada em seus papéis e essencial para 

sua boa posição e negociação no mercado de capitais. 

 

      2.4.3 Ação Civil Pública 

 

 Além da responsabilidade civil e daquela a ser apurada em procedimento 

administrativo pela CVM, outra consequência não penal pode advir do uso indevido de 

informação privilegiada.  

 

Será verificada quando se estiver diante de interesses supraindividuais, que podem 

ser classificados como difusos, que, para o código de defesa do consumidor – CDC, em seu 

artigo 81, parágrafo único, I, são interesses ou direitos “transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 

fato”, como interesses coletivos, “interesses transindividuais indivisíveis de um grupo 

determinado ou determinável de pessoas, reunidas por uma relação básica comum”, de 

acordo com o parágrafo único II, ou, ainda, como interesses individuais homogêneos, 

“aqueles de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, que 

compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum”, segundo o parágrafo único III. 

 

 A responsabilidade por lesão ao interesse supraindividual dos investidores no 

mercado de valores mobiliários, bem como, em sintonia com os artigos 127 e 129, inciso 

IX, da Constituição Federal e com a Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993 (Lei 

Orgânica do Ministério Público Federal – LOMP), a legitimação extraordinária do 

Ministério Público120 para propositura da ação para sua defesa, foram confirmadas, de uma 

vez por todas, com o advento da Lei 7.913, de 07 de dezembro de 1989.  

 

A lei dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos 

investidores no mercado de valores mobiliários e trata, no inciso II do artigo 1°, 

especificamente da prática ilegítima de insider trading: 

                                                 
120 Nesse sentido, o Ministério Público Federal – MPF criou, em 2006, um grupo de trabalho específico para a 
defesa dos investidores e do próprio mercado, fundamental para o desenvolvimento do país.  
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“Sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, o Ministério 
Público, de ofício ou por solicitação da CVM, adotará as medidas 
judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento 
de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos 
investidores do mercado, especialmente quando decorrerem de 
compra ou venda de valores mobiliários, por parte dos 
administradores e acionistas controladores de companhia aberta, 
utilizando-se de informação relevante, ainda não divulgada para 
conhecimento do mercado, ou a mesma operação realizada por 
quem a detenha em razão de sua profissão ou função, ou por quem 
quer que a tenha obtido por intermédio dessas pessoas”.  

 

 A lei prevê, ainda, que as importâncias resultantes da condenação, na ação civil 

pública decorrente, reverterão aos investidores lesados, na proporção de seu prejuízo. Tais 

investidores terão, a partir da publicação de edital convocatório, o prazo de dois anos para 

se habilitarem para receber as respectivas parcelas.  

 

 Vale notar, por outro lado, a opinião minoritária de parte da doutrina no sentido de 

rechaçar a legitimidade do Ministério Público para defesa dos investidores no mercado de 

capitais por entender tratar-se de meros interesses individuais homogêneos. Alegam que “a 

lei complementar (LOMP) não pode atribuir a um órgão competência adicional, que a 

Constituição não lhe deu. Fazendo assim, ela se transmuda em emenda à lei fundamental, 

gerando uma inconstitucionalidade.”121 

 

Sem entrar no mérito da classificação da lesão dos investidores no mercado de 

capitais como interesse individual homogêneo, é possível afirmar, entretanto, que tal 

posicionamento vai contra a jurisprudência nacional122, a doutrina majoritária e a Súmula n. 

                                                 
121 BERMUDES, Sergio. A Legitimidade do Ministério Público e das Associações na Tutela do investidor de 
Fundos. In www.bovespa.com.br .18 de julho de 2006. 
122 “A natureza dos direitos sub judice — individuais homogêneos — não é impedimento à atuação do 
Ministério Público para postulá-lo em ações coletivas. Não se duvida que em sua essência esses direitos são 
individuais, divisíveis e disponíveis. Contudo, não é a natureza disponível e divisível, esta ínsita nos direitos 
individuais, que retira a homogeneidade dos interesses e lhes expurga da tutela a título coletivo, já que 
constatada a homogeneidade e a origem comum dos mesmos, é o interesse social na sua proteção que se 
transforma no divisor de águas entre o direito individual, considerando em sua dimensão particular, pessoal 
daquele visto sob ótica comunitária, impessoal, coletiva. Ademais, a Constituição Federal respalda a atuação 
do Ministério Público, incumbindo-lhe a defesa não só dos interesses individuais indisponíveis, como dos 
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7 do Conselho Superior do Ministério Público paulista – CSMP, seja em seu item b, seja no 

c: “O Ministério Público está legitimado à defesa de interesses individuais homogêneos que 

tenham expressão para a coletividade, como: a) os que digam respeito à saúde ou à 

segurança das pessoas, ou ao acesso das crianças e adolescentes à educação; b) aqueles em 

que haja extraordinária dispersão dos lesados; c) quando convenha à coletividade o zelo 

pelo funcionamento de um sistema econômico, social ou jurídico”.  

 

 Finalmente, MAZZILLI leciona que “parece-nos clara a legitimidade do Mistério 

Público para defender interesses coletivos ou individuais homogêneos de investidores, 

desde que a lesão tenha expressão social.”123 

 

 

2.5 RELAÇÃO ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL 

 

 A relação entre as instâncias administrativa e penal na análise dos mesmos fatos e 

sua eventual idependência não é recente na doutrina nacional, tendo sido exaustivamente 

debatida, especialmente no âmbito dos crimes contra a ordem tributária.  

 

Puderam ser verificadas, ao longo do tempo, duas frentes antagônicas no tratamento 

do assunto, a primeira defendendo a total independência entre as instâncias administrativa e 

penal, propugnando pela desnecessidade de uma decisão final da autoridade administrativa 

para que fosse possível dar início a uma eventual ação penal; a outra entendendo que seria 

impossível o início da ação penal antes da certeza administrativa quanto à constituição e ao 

montante do débito tributário.  

 

A jurisprudência dos Tribunais do país apontava ora em um sentido, ora em outro, 

utilizando os mais diversos argumentos como fundamento de suas decisões, até que o 

                                                                                                                                                     
interesses sociais, do regime democrático e da ordem jurídica (art. 127)”, Resp. 211.492-SP, 3ª Turma STJ, 
Rel. Min. Nancy Andrighi. 
123 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 555. 
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Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o habeas corpus n. 81.611124, de relatoria do 

Ministro Sepúlveda Pertence, em seu pleno, entendeu pela impossibilidade do oferecimento 

de denúncia na pendêndia de decisão administrativa sobre o crédito tributário, 

entendimento sedimentando pela Súmula Vinculante n. 24 do STF, nos seguintes termos: 

“não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, 

da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.  

 

Não se pretende que o tratamento dado aos crimes tributários seja o mesmo 

dispensado aos crimes contra o mercado de capitais no país, mesmo porque a legislação 

prevê que o pagamento do tributo até o oferecimento da denúncia extingue a punibilidade 

do agente, o que não ocorre nos crimes contra o mercado de capitais, cujo contexto é 

completamente diverso do ambiente fiscal e da relação entre Fisco e contribuinte. Todavia, 

a discussão em torno da eventual independência das instâncias pode ser aproveitada no 

âmbito do processo administrativo da CVM e sua repercussão em eventual ação penal pelos 

mesmos fatos.  

 

O processo administrativo, conforme visto, é fundamental para verificação das 

condutas envolvendo o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de capitais, 

bem como da responsabilidade dos insiders e para a aplicação das penalidades devidas. É a 

CVM, como órgão regulador e técnico, no exercício de seu poder disciplinar e sancionador, 

que detém a palavra final na apuração das irregularidades administrativas permeadas no 

contexto do mercado de capitais. No decorrer do procedimento administrivo, entendendo 

                                                 
124Crime material contra a ordem tributária (L.8137/90, art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão 
definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da 
prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não 
condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADIn 1571), falta justa causa para a ação penal 
pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 – que é material ou de resultado -, enquanto não haja 
decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma 
condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a 
extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 
9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada 
propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, 
perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às 
agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o 
processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que 
dependa do lançamento definitivo. Habeas Corpus n. 81.611-8/DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence. DJ. 13/05/2005.  
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que pode restar configurado também o crime de insider trading, a CVM deve oficiar o 

Ministério Público para que adote as providências cabíveis, nos termos do artigo 12 da Lei 

6385/76. 

 

Eventual condenação em âmbito administrativo pelo uso indevido de informação 

privilegiada, muito embora não sedimente obrigatoriamente a ocorrência do crime, costuma 

ser forte indício para tanto, especialmente pelo fato das investigações terem sido 

conduzidas por um órgão técnico e preparado para lidar com questões relacionadas com o 

mercado de capitais, o que, de certa forma, tende a ser considerado pelos magistrados na 

formação de sua convicção quanto aos fundamentos da sentença.  

 

Vale lembrar que, na quase totalidade dos fatos e das situações, sanção 

administrativa não impede eventual e posterior sanção penal, o que pode levar os fatos a 

serem analisados no Poder Judiciário. Exceção se dá com relação à desobediência, cujo fato 

típico, conforme já pacificado pelo STF, não se configura se houver a possibilidade de ser 

aplicada uma sanção administrativa125.   

 

Adquirem relevo, nesse contexto, as condenações administrativas baseadas 

meramente em indícios, que não podem, no bojo de uma ação penal, influenciar a formação 

da convicção do juiz no sentido da condenação dos réus, por exemplo. Isso implica dizer 

que uma condenação baseada em indícios em âmbito da CVM não deve ter o condão, 

sequer, de integrar o teor probatório de uma eventual sentença criminal. Mais. Ainda que 

seja o caso de uma condenação administrativa que se tenha dado com base em provas e não 

em meros indícios, é necessário que, no decorrer da ação penal, o crime esteja 

perfeitamente tipificado e que mostrem-se presentes todos os seus elementos, de modo a 

embasar, justificadamente, eventual condenação criminal.  
                                                 
125CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR 
DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A jurisprudência 
desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem 
emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese 
em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, 
conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão 
do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida. Habeas Corpus n. 88452/RS. Rel. Min. Eros Grau. DJ 
19/05/2006. 
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De outro lado, as absolvições administrativas relativas ao crime de insider trading 

costumam indicar, com ainda mais razão e na quase totalidade dos casos, que haverá 

também absolvição em âmbito criminal, ou até arquivamento da denúncia. No mais das 

vezes, não haveria justa causa a embasar uma ação penal contra uma pessoa que, após 

detida análise e investigação de um órgão técnico, foi absolvida da conduta de uso indevido 

de informação privilegiada a si imputada.  

 

Diferente é o caso de absovições administrativas advindas da falta de provas. Estes 

casos não conduzirão, necessariamente, ao arquivamento da denúncia ou à absolvição 

criminal dos acusados pelos mesmos fatos. Isso porque, o processo penal conta com um 

arcabouço de provas muito superior, podendo determinar escutas telefônicas e quebra de 

sigilos bancários, por exemplo, o que não pode ser feito diretamente pela CVM em âmbito 

administrativo e que pode ser essencial no contexto do uso indevido de informações 

privilegiadas.  

 

Apesar de não ser fator determinante para uma futura ação penal, fica claro que a 

decisão administrativa da CVM, salvos em alguns casos diferenciados, como a absolvição 

por ausência de provas ou a condenação por meros indícios, terá bastante relevância e 

influência no contexto probatório e, mais ainda, na convicção do magistrado – nesse caso, 

ainda que de forma íntima, em sua consciência.  

 

Diferentemente dos crimes tributários, em que a decisão administrativa é capaz de 

apontar, em definitivo, se um tributo é ou não devido e qual o seu montante, nos crimes 

contra o mercado de capitais, em especial o insider trading, a discussão travada 

administrativamente pode ser, em alguns casos, diversa daquela trazida à instância penal, 

de maneira que não seria conveniente vincular as instâncias de forma definitiva.  

 

Deste modo, não é possível pretender dar “efeitos vinculantes” em âmbito criminal 

a uma decisão da CVM, sendo que os mesmos fatos já julgados administrativamente, 

aventados tanto pela defesa, quanto pela acusação, podem ser discutidos, sob a ótica do 
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direito penal e processual penal, no Poder Judiciário, conforme o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

 

 Conquanto não haja qualquer determinação legal no sentido de que se aguarde a 

conclusão do procedimento administrativo na CVM para que, então, o Ministério Público 

elabore eventual denúncia ou pedido de arquivamento ou encaminhe os autos à Polícia para 

novas diligências, entendemos ser a postura mais adequada, a fim de resguardar os direitos 

essenciais dos cidadãos que encontram-se sob o julgo da Administração Pública, em 

qualquer de suas instâncias.  

 

Caso a CVM decida pela absolvição dos acusados, haverá grande probabilidade de 

que essa seja também a decisão judicial, caso a CVM decida pela condenação, o arcabouço 

probatório e as discussões travadas durante a investigação serão de suma importância no 

bojo da ação penal. O único senão diria respeito a eventual extinção da punibilidade dos 

agentes, verificada em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, já que o prazo 

passa a correr a partir da data em que ocorreu a fraude no mercado de capitais, a negociação 

com valores mobiliários valendo-se de informação privilegiada. Esse é, todavia, um ônus a 

ser suportado pela Administração Pública, não podendo, em um Estado Democrático de 

Direito, ser transferido ao cidadão. 

 

Entraves burocráticos, lentidão, excesso de casos a serem julgados ou falta de 

estrutura dos órgãos públicos não podem apontar em prejuízo dos administrados, em 

especial daqueles sobre os quais já pesam longos processos administrativos ou judiciais.  

 

 

2.6 PRÁTICAS LEGAIS ENVOLVENDO O INSIDER 

 

Convém destacar que nem sempre as operações realizadas por aquele que “está por 

dentro”, o insider, devem ser consideradas ilegais. Nos Estados Unidos, por exemplo, há a 

faculdade dos administradores e empregados em geral de uma companhia comprarem e 

venderem seus papéis reportando as operações à SEC. A prática será ilegal somente quando 



 91

for quebrado o duty of loyalty, o dever de lealdade a ser observado quando detiverem uma 

informação relevante ainda não divulgada ao mercado. 

 

No Brasil, embora não seja proibído que funcionários de determinada companhia 

negociem com os papéis por ela emitidos, o artigo 48 da ICVM 400, modificado pela 

ICVM 482, estabelece que a companhia emissora, o ofertante, as instituições intermediárias 

envolvidas em oferta pública de distribuição, decidida ou projetada e as pessoas que com 

estes estejam trabalhando ou os assessorando de qualquer forma devem abster-se de 

negociar, até a publicação do Anúncio de Encerramento de Distribuição, com valores 

mobiliários de emissão do ofertante ou da emissora, ou neles referenciados.  

 

Exceção, ou seja, autorização para negociar com os papéis da companhia, ocorre 

nas hipóteses em de execução de plano de estabilização devidamente aprovado pela CVM; 

alienação total ou parcial de lote de valores mobiliários objeto de garantia firme; 

negociação por conta e ordem de terceiros; operações claramente destinadas a acompanhar 

índice de ações, certificado ou recibo de valores mobiliários; operações destinadas a 

proteger posições assumidas em total return swap contratados com terceiros; operações 

realizadas como formador de mercado, nos termos da regulamentação da CVM em vigor; 

ou administração discricionária de carteira de terceiros. 

 

Também foi visto que há um relatório de acompanhamento a ser encaminhado pelos 

administradores à CVM neste sentido, além da própria Lei 6.404/76 prever o dever de 

comunicar alterações em sua posição acionária, a demonstrar que não estão os 

administradores proibidos de negociar com os valores da companhia em que trabalham, 

desde que não se utilizem de informações privilegiadas e o façam dentro do período 

permitido.  

 

Essas hipóteses de conduta permitida são também chamadas por alguns de insider 

trading, por se tratar de pessoas que estão dentro das companhias, sem que haja a 

conotação negativa.  
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No caso dos próprios administradores ou empregados negociando com papéis da 

companhia, argumenta-se que os investidores e demais players podem utilizar tais 

informações para identificar as companhias com melhores potenciais de investimento, já 

que os administradores e empregados conhecem a companhia melhor do que quaisquer 

outros126. Da mesma forma, uma parcela dos estudiosos da HME aponta que este seria o 

quadro de valor real e não artificial dos papéis da companhia, sendo que as informações 

seriam introduzidas no mercado de uma forma mais rápida e dinâmica.  

 

Por tal razão, há renomados autores127 e alguns grandes investidores que, apesar de 

minoria, defendem a legalização do insider trading para todos os casos, argumentando que, 

além do ideal do full disclosure ser utópico e impossível de ser alcançado na prática, 

eventuais malefícios advindos da conduta são seriam suficientes para torná-la ilegal e, 

muito pelo contrário, que eventuais benefícios provenientes da legalização são de suma 

importância para o bom funcionamento do mercado de capitais, que seria mais eficiente e 

competitivo. Todavia, por todo o estudo realizado até agora acerca da importância da 

informação no mercado de capitais, não nos parece ser este o caminho mais acertado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
126 Nesse sentido, a célebre frase de Peter Lynch, conhecido investidor norte-americano: “insiders might sell 
their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise”, ou seja, 
“os insiders podem comprar suas ações por um sem número de razões, mas só as vendem por uma: eles 
acham que o preço vai subir”. 
127 Por todos, os professores norte-americanos Henry Manne, considerado o fundador da célebre disciplina 
Law and Economics, ou “Análise Econômica do Direito”, em tradução livre, que, em 1966 publicou o livro 
“Insider Trading and the Stock Market” e Milton Friedman, ganhador do prêmio Nobel de economia em 
1976. 
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CAPÍTULO 3 

DIREITO PENAL E A ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

 

3.1 DIREITO PENAL ECONÔMICO 

 

 Todo o contexto de mercado de capitais, divulgação de informação e insider trading 

relaciona-se com o Direito Penal Econômico, cujas especificidades o qualificam como uma 

categoria especial dentro do Direito Penal. Seja com relação ao sujeito ativo do delito, às 

formas e ao ambiente em que desenvolve-se, à necessidade de complementação por meio 

de normas extrapenais e, especialmente, como aqui defendemos, ao bem jurídico tutelado, o 

Direito Penal Econômico possui uma dinâmica que exige um estudo que vai além daquele 

do Direito Penal tradicional.  

 

 Para uma compreensão acerca do Direito Penal Econômico, necessária a noção de 

que advém do Direito Econômico, o qual, por sua vez, passou a ter mais destaque a partir 

do momento em que cresceu a intervenção do Estado na economia. “O novo direito 

econômico surge como o conjunto das técnicas jurídicas de que lança mão o Estado 

contemporâneo na realização de sua política econômica. Ele constitui assim a disciplina 

normativa da ação estatal sobre as estruturas do sistema econômico.”128 A intervenção do 

Estado na economia, ou seja, sua atuação sobre a produção, a circulação e a distribuição das 

riquezas, pois, é a chave do Direito Econômico, a matriz de sua existência.  

 

Embora não tenha autonomia científica ou mesmo como ramo especifico do Direito, 

é importante que o estudo do Direito Penal Econômico seja apartado dos temas mais 

tradicionais, vez que muitas das fórmulas e dos instrumentos do Direito Penal clássico a ele 

não se aplicam, em parte por estar diretamente relacionado à atual sociedade de risco, na 

qual a coletividade e os bens supraindividuais passam a desempenhar papel fundamental.  

                                                 
128 COMPARATO, Fabio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, Vol. 353, março de 1965, p.22. 



 94

 

O termo “sociedade de risco” foi cunhado pelo sociólogo alemão Ülrich Beck em 

livro homônimo, no qual descreve que o risco sempre existiu na sociedade, em maior ou 

menor escala, sendo inerente ao relacionamento humano. Lembra, porém, que, com o 

advento da Revolução Industrial, houve um incremento deste risco, que passou a estar 

relacionado, inexoravelmente, à evolução tecnológica, à modernidade e ao irreversível 

fenômeno da globalização. Em suas palavras “na modernidade avançada, a produção social 

de riqueza vai acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos”.129 

 

Esses novos riscos possuem, dentre suas características, o fato de não atingirem 

somente uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas de maneira 

individualizada, tendo, por outro lado, o condão de causar danos a toda a coletividade, 

chegando a colocar em risco importantes instituições econômicas e sociais e, dependendo 

do contexto, até a humanidade. Mais ainda, “o risco, fator indispensável ao 

desenvolvimento econômico de livre mercado, passa a ocupar papel central no modelo de 

organização social. O risco torna-se figura crucial para a organização coletiva, passa a 

compor o núcleo da atividade social, passa a ser sua essência. Surge a sociedade de 

riscos”.130 

 

Os novos conflitos verificados na sociedade colocaram em xeque a eficiência do 

Direito Penal clássico, obrigando um novo posicionamento para fazer frente às novas 

situações, como, mas não somente, a tutela do meio ambiente e das relações de consumo, 

que passaram a ocupar posição de destaque na sociedade pós-industrial.  

 

Essa conjuntura, aliada a fatores outros, como a crescente utilização do Direito 

Penal pela classe política como instrumento de demagogia a atender o clamor da sociedade 

– direito penal simbólico –, faz com que o Direito Penal Econômico, em especial, venha 

experimentando uma expansão até então desconhecida. Infelizmente, tal expansão, embora 

                                                 
129 BECK, Ülrich. La sociedad de riesgo. Trad. Jorge Navarro, Daniel Jiménez, Maria Rosa Borrás. 
Barcelona: Paidós, 2006, p. 29. 
130 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 36.  
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necessária em certo ponto na sociedade atual, para que o Direito Penal não se torne 

obsoleto, nem sempre vem acompanhada de eficácia e tecnicismo da legislação. Com muito 

pesar, é necessário admitir que acaba sendo verificada, por vezes, a edição de normas ao 

arrepio de importantes princípios constitucionais com tanto custo conquistados na história 

da humanidade, como o princípio da legalidade. 

 

O conceito de Direito Penal Econômico, todavia, é ainda equívoco e tratado de 

diferentes maneiras pelos doutrinadores. Engloba, no geral, como será exposto mais a 

diante, a tutela da economia e/ou suas instituições mais fundamentais, em maior ou menor 

escala. As legislações dos diferentes países também costumam ora incluí-lo dentre os 

delitos previstos pelo código penal, como na Espanha, ora em legislação esparsa, como na 

Alemanha131, sendo de se observar, no primeiro caso, processo legislativo mais complexo 

para revisão e alteração da tipificação dos delitos e das sanções respectivas, traço comum à 

opção pela codificação.  

 

      3.1.1 Nomenclatura e definição 

 

 Em que pese ser pacífico que cabe ao Direito Penal Econômico a tutela da atividade 

econômica e, portanto, da ordem econômica constitucional, também é pacífico que não há 

verdadeiro consenso com relação à sua definição. Prontamente, há certa dificuldade na 

conceituação dos delitos econômicos em si. 

 

 O interesse pelo Direito Penal Econômico surgiu mais acentuadamente durante a 

Primeira Guerra Mundial, por conta da veemente necessidade de captação de recursos 

bélicos, colocando o Estado no papel de defensor e conformador da vida econômica em 

geral. Foi então que se encontrou no Direito Penal uma forma de tutela da economia, 

mesmo que de maneira ainda incipiente. A partir do final da década de 1920, marcada pela 

                                                 
131 Para um entendimento do debate topológico travado na Alemanha, CAMARGO, Antonio Luis Chaves. 
Crimes Econômicos e Imputação Objetiva. In COSTA, José de Faria; SILVA, Marco Antonio Marques da. 
Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais. Visão Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p 261-273. 
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crise advinda do crash da bolsa de Nova Iorque em 1929, a doutrina, procurou descrever a 

direção econômica como objeto do Direito Penal Econômico.  

 

 Na sequência, em 27 de dezembro de 1939, EdwinHardinSutherland, sociólogo 

norte-americano, ao proferir discurso no encontro anual da American SociologicalSociety, 

como presidente da instituição, inovou radicalmente no estudo do tema ao introduzir o 

termo white collar crimes132 para tratar dos “crimes do colarinho branco”, sugerindo que 

deveria ser elaborada uma nova forma de estudo dos crimes, a abarcar todas as suas facetas 

e não somente a já conhecida criminalidade tradicional. 

 

Para o autor, os crimes do colarinho branco seriam, sob uma perspectiva 

sociológica, aqueles relacionados ao status do autor do delito e à conexão entre o delito e 

sua profissão ou, em suas palavras, “cometidos pela classe do colarinho branco, composta 

por respeitáveis, ou ao menos respeitados, homens de negócios.”133 

 

O interesse pelo tema é justificado da seguinte forma: 

 
“Os economistas são bastante familiarizados com as estratégias dos 
negócios, mas não estão acostumados a considerá-las sob o ponto de 
vista criminal; muitos sociólogos são familiarizados com o crime, 
mas não estão acostumados a considerá-lo em sua expressão nos 
negócios. Este artigo é uma tentativa de integrar esses dois campos 
do conhecimento.”134 

 

 Com isso, pretende provar que, diferentemente do que se defendia até então, o 

cometimento de crimes não estava diretamente relacionado à pobreza ou às suas 

consequências nefastas e que tal conclusão só foi formulada por conta da amostra de 

autores de delitos que costumavam ser conhecidos pela justiça criminal. Para esses fins 

estatísticos, nunca era considerada a vasta gama de pessoas não pertencentes às classes 

                                                 
132 O termo foi inspirado na cor branca das camisas usadas pelos homens de negócios, daí os crimes do 
colarinho branco. Livro homônimo foi publicado pelo autor em 1949, tendo passado por algumas revisões 
posteriores. 
133 Tradução livre de SUTHERLAND, Edwin H. White-Collar Criminality. American Sociological Review. 
Volume 5, number 1. February, 1940, p. 01.  
134Ibid.,p. 01.  
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econômicas mais desfavorecidas, incluindo os profissionais de negócios, os pertecentes à 

white collar class. 

 

 Tal criminalidade, para o autor, se desenvolvia em áreas tais quais a imobiliária, de 

seguros, bancária, de bens de consumo, na bolsa de valores, petrolífera, mineradora, 

política, dentre outras, geralmente envolvendo fraudes no mercado de capitais, corrupção 

de agentes públicos, falências fraudulentas, propaganda enganosa, sonegação de impostos e 

as demais práticas relacionadas à prática empresarial, que, invariavelmente, ferem a 

confiança que lhe deve ser inerente. O primeiro exemplo utilizado no artigo é o do diretor 

de uma companhia que, detentor de informações privilegiadas, compra determinadas terras 

que sabe serem do interesse da companhia, para, então, vendê-las a um preço extraordinário 

para a própria companhia.135 Ora, nada mais é, guardadas as devidas proporções, do que o 

mesmo princípio utilizado pelo insider no mercado de capitais.  

 

 Foi apontado também que os prejuízos financeiros advindos dos crimes do colarinho 

branco são, no mais das vezes, muito superiores aos da criminalidade considerada clássica 

e, acima de tudo, que tal criminalidade traz vultosos prejuízos também às relações sociais. 

Isso porque induz à quebra de confiança, trazendo desorganização social em larga escala e 

inúmeros malefícios às instituições mais caras à sociedade.  

 

 Continua o autor por afirmar que os crimes do colarinho branco são, tais quais os 

demais, verdadeiros crimes, o que não pode ser esquecido por nenhum dos motivos que 

acabam por acontecer ou ser alegados na prática. Nem mesmo as raras condenações 

verificadas no bojo de tais crimes poderiam, obviamente, ser motivo para negá-los.  

 

Para embasar sua conclusão, SUTHERLAND valeu-se de quatro critérios 

hipotéticos136, de maneira a formular o que considerava um dado mais próximo da realidade 

                                                 
135SUTHERLAND, Edwin H. White-Collar Criminality. Cit., p. 02-03. 
136Ibid., p. 06-07. 
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dos crimes do colarinho branco: a inclusão de outros órgãos137, que não somente a justiça 

criminal, para fins de estatística; a inclusão de casos que, em que pese tenham deixado de 

ser julgados pela justiça criminal, especialmente pelo maior interesse que têm as vítimas em 

verem seus os danos ressarcidos do que em uma condenação criminal, teriam alta 

probabilidade de condenação138; a inclusão de situações em que a condenação foi evitada 

por conta de pressões que sofrem a justiça criminal ou as agências reguladoras, originárias 

especialmente do certo prestígio que gozam os autores de delitos de colarinho branco na 

sociedade e na formulação e aplicação das leis e; finalmente, a inclusão, para fins 

estatísticos, de todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a prática do crime, 

ainda que a condenação tenha sido exclusividade do autor direto do delito.  

 

Desta forma, ficou claro que os crimes do colarinho branco não diferiam, em sua 

essência, dos crimes tradicionais, mas somente no tratamento dispensado pelo sistema 

legal. Enquanto os crimes das classes mais baixas eram veementemente perseguidos pelos 

policiais, membros do ministério público e juízes, os crimes das classes mais altas, quando 

perseguidos, resultavam, no máximo, em reparações cíveis ou sanções administrativas.  

 

Ademais, esse tratamento diferenciado fazia com que os próprios autores de crimes 

de colarinho branco não fossem considerados criminosos por si próprios, pelo público em 

geral e até pelos criminologistas. Essa questão, no nosso entender, ainda permeia a 

criminalidade econômica atual.  

 

Contrastando com a grande influência que possui a alta classe em moldar a 

legislação criminal e sua aplicação em prol de seu próprio interesse, SUTHERLAND 

aponta também a hiposuficiência das vítimas dos delitos por eles praticados, como os 

consumidores e os investidores, que não são organizados e têm pouco conhecimento 

                                                 
137 Dentre tais órgãos, incluiu a Federal Trade Commission – FTC, com função semelhante à do Conselho 
Administrativo de Direito Econômico – CADE, atuando na defesa da livre concorrência e dos consumidores.  
138 A título de exemplo, é citada no artigo a prática de violação de patente. 
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técnico para se defender. O autor chega a comparar os crimes do colarinho branco com o 

fato de “roubar doce de um bebê.”139 

 

Conclui, finalmente, como havia afirmado desde o início, que não se pode atribuir a 

prática de delitos em geral à pobreza dos seus autores ou às condições nefastas dela 

advindas, sendo necessária uma nova forma de encarar a criminalidade.  

 

 O conceito de white collar crime traçado por Sutherland, ou seja, de que seria um 

crime cometido por pessoas detentoras de status social elevado, respeitadas ou respeitáveis, 

no exercício de sua profissão e, no mais das vezes, via quebra de confiança, foi colocado 

em xeque, pela primeira vez, em 1970, por Herbert Edelhertz, que buscava alargá-lo, 

defendendo que seus autores não necessariamente gozariam de prestígio social.  

 

Seria, para EDELHERTZ, “um ato ilegal, ou uma série desses atos, cometido por 

meios não físicos e por encobrimento ou fraude, a fim de obter dinheiro ou bens, evitar o 

pagamento ou a perda de dinheiro ou bens, ou ainda vantagens pessoais ou 

empresariais”140. Apesar de abranger uma maior gama de crimes, tal conceito não será 

utilizado no presente trabalho, por nos parecer que retiraria a essência da criminalidade “do 

colarinho branco”, incluindo uma vasta gama de crimes que não devem ser considerados no 

estudo do Direito Penal Econômico.  

 

Em vista da dificuldade apresentada pelo conceito de white collar crime, alguns 

autores passaram a advogar a substituição de sua nomenclatura. Já em 1990, GREEN, 

sugere que deveria ser utilizado o termo occupational crime, crime ocupacional ou 

profissional. Defende que o occupational crime seria “qualquer ato passível de punição 

                                                 
139 SUTHERLAND, Edwin H. White-Collar Criminality. Cit., p. 09. 
140 EDELHERTZ, Hebert. The nature, impact and prosecution of white collar crime. Washington: U.S. 
Government Printinf Office, 1970. Apud COLEMAN, James William. A elite do crime: para entender o 
crime do colarinho branco. Trad. Dense R. Sales. Barueri: Manole, 2005, p. 04. 
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pela lei cometido por meio de uma oportunidade criada no decorrer de uma ocupação 

legal”141.  

 

No mesmo sentido, Marshall Barron Clinard e Peter Cleary Yeager (CLINARD and 

YEAGER), em 1980, publicaram o livro Corporate Crime, passando a assim  denominar os 

crimes cometidos por funcionários, no interesse da organização para a qual trabalham, 

deixando o termo occupational crimes para os crimes cometidos no próprio interesse dos 

indivíduos, embora no exercício de sua profissão. 

 

 É interessante notar que, já naquela época, aduziam que “ainda que uma corporação 

seja definida legalmente como uma ‘pessoa’, não consegue violar por si própria, a lei, mais 

do que um navio consegue andar por aí por si só142”, ou seja, em ambas as situações há a 

necessidade de uma pessoa por trás da corporação ou do navio os dirigindo, não se 

admitindo a responsabilidade penal da pessoa jurídica, defendida por muitos autores no 

contexto do Direito Penal Econômico. Ainda hoje, a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica é discutida como forma de combate aos crimes econômicos, em contraposição ao 

princípio do societas delinquere non potest, consagrado no século XIX, que toma por base 

a não-capacidade das pessoas jurídicas pela vontade de seus representantes.  

 

Nesse sentido, DUEK MARQUES afirma que “as sanções impostas aos entes 

coletivos, previstas na nova legislação, não podem ter outra natureza senão a civil ou a 

administrativa, porquanto a responsabilidade desses entes decorre da manifestação de 

vontade de seus representantes legais ou contratuais. Somente a estes poderá ser imputada a 

prática de infrações penais”143. 

 

                                                 
141 GREEN, Gary S. Occupational Crime. Chicago: Nelson Hall, 1990, p. 12-13. Apud COLEMAN, James 
William, A elite do crime: para entender o crime do colarinho branco. Cit., p. 07-08. 
142 CLINARD, Marshall Barron; YEAGER, Peter C. Corporate Crime. New York: Free Press, 2006, p. 
XXXIX.  
143 DUEK MARQUES, Oswaldo Henrique. A responsabilidade da pessoa jurídica por ofensa ao 
meioambiente.Boletim IBCCrim, São Paulo, n. 65, abr. 1998. p. 7.  
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Essa criminalidade econômica também é denominada, em certas obras e por certos 

autores, como crimes of the powerful144, business crime ou, como no direito francês, droit 

penal des affaires, dentre diversos outros termos que podem ser encontrados.  

 

O termo “crimes do colarinho branco” (white collar crimes) é o mais amplamente 

aceito e utilizado no mundo, especialmente nos países de língua inglesa. No Brasil, 

entretanto, onde há quem acredite existir certo estigma na utilização do termo, passou a ser 

mais comum a expressão “Direito Penal Econômico” ou até “Direito Penal Empresarial”, 

especialmente entre os advogados criminalistas.  

 

Além disso, e de suma importância, é necessário apontar que não há completa 

correspondência entre os termos, já que o conceito de crimes de colarinho branco é 

cunhado, basicamente, em vista dos seus sujeitos ativos, enquanto que o Direito Penal 

Econômico se caracteriza especialmente pelos bens jurídicos por si tutelados. Fato é que os 

delitos econômicos, em sua grande maioria, são cometidos por agentes de elevado prestígio 

social e até no exercício de sua profissão, isto, todavia, não é regra ou pré-requisito para 

conceituá-los.  

 

Apesar de serem tratados, no mais das vezes, de maneira uniforme por conta de sua 

grande aproximação, cientificamente, entretanto, os crimes de colarinho branco e os delitos 

econômicos não são sinônimos145. Por fim, outro traço comumente observado será a tutela, 

pelo Direito Penal Econômico, no mais das vezes, de um bem jurídico difuso, de caráter 

supraindividual. 

 

Em que pese a importância teórica e acadêmica que permeia o Direito Penal 

Econômico, os diferentes conceitos apresentados não auxiliam, de maneira definitiva, a 

                                                 
144 O termo é usualmente mais utilizado entre os sociólogos britânicos. 
145 Nesse ponto discordamos de Luciano Feldes, para quem: “Ainda no que se concerne à sua 
referenciabilidade, a denominação criminalidade do “colarinho branco” disputa território com a nomenclatura 
delinquência econômica. Ambas cedem e ganham espaço reciprocamente. Em termos práticos, quer-se 
designar a mesma classe de infrações penais, do que decorre, portanto, uma hipótese de simples 
alternatividade, para não dizermos pura preferência”. FELDES, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos e 
Crimes do Colarinho Branco. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 116.  
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estabelecer os bens jurídicos a serem por si protegidos. É necessário não relacionar o seu 

conteúdo meramente às características dos sujeitos ativos de delitos, sob pena de violar o 

princípio da culpabilidade, que se presta ao repúdio à responsabilidade objetiva no Direito 

Penal.  

 

Parte da doutrina vem se dedicando ao estudo do tema, sendo possível verificar 

alguns pontos em comum aos delitos econômicos. Buscando identificar uma matriz 

comum, CASTELLAR aponta que serão delitos estritamente econômicos aqueles “que 

atentarem contra a atividade interventora e reguladora do Estado na economia, englobando 

as infrações que vulnerarem as condições essenciais de funcionamento do sistema 

econômico, formando propriamente uma categoria homogênea, dotada de alguma 

autonomia frente aos demais grupamentos delituosos.”146 

 

Já os delitos econômicos em sentido amplo, para o mesmo autor, serão “aquelas 

violações que, ainda que não afetem diretamente a regulação jurídica do intervencionismo 

estatal na economia, atingem interesses gerais de amplos setores ou grupos de pessoas”. 

 

No mesmo sentido, PEREIRA, buscando identificar quais ações podem ser 

tipificadas como delitos econômicos, aduz: 

 

“Aquelas ações que lesionam ou colocam em perigo a atividade 
interventora e reguladora do Estado na economia, e que contam 
com o envolvimento de um rol de expectativas de pessoas 
determinadas, com diferentes interesses, tudo isto, por vezes 
direcionado a uma divisão entre dano individual e dano universal, 
com apoio na delimitação de bens juridicamente dignos de 
proteção penal, acaba por constituir ou subsidiar a identificação do 
delito econômico.”147 

 

 Entretano, cumpre notar, conforme GAMEIRO, que: 

                                                 
146 CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading e os Novos Crimes Corporativos. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2008, p. 18.  
147 PEREIRA, Cláudio José. O Direito Penal Pós-Moderno e a Expansão Econômica Supranacional. In 
COSTA, José de Faria; SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito Penal Especial, Processo Penal e 
Direitos Fundamentais. Visão Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 806. 
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“Não obstante as diversas definições existentes, nenhuma delas 
consegue estabelecer exatamente o que está sujeito à tutela do 
Direito Penal Econômico e quais são os exatos valores tidos como 
essenciais nessa esfera que merecem tratamento jurídico-penal. 
Ponto comum entre os vários conceitos existentes, é que se trata de 
ramificação do Direito Penal que cuida daquelas condutas ilícitas 
praticadas pelos indivíduos durante o exercício da atividade 
econômica, caracterizando-se os resultados negativos surgidos no 
âmbito desta um claro efeito colateral na sociedade atual”.148 

 

Além do próprio conceito de Direito Econômico, que não foi, até hoje, delimitado 

de maneira totalmente satisfatória com relação aos valores exatos que deve tutelar, diversas 

questões controversas permeiam a sua prática. Apontaremos a seguir algumas dessas 

questões, sem pretender, no entanto, esgotá-las ou solucioná-las neste trabalho.  

 

 3.1.2 Pontos controvertidos 

 

 Uma das maiores questões, que permanece sem resposta desde Sutherland, é aquela 

concernente aos motivos que levam ao cometimento crimes econômicos. Muito se 

questiona acerca da origem da motivação dos sujeitos ativos da criminalidade econômica, 

por serem, no mais das vezes, pessoas, ao menos em tese, bastante educadas e, à sua 

maneira, integradas socialmente. A primeira resposta dada pelo autor foi a de que as ações 

eram cometidas por associação, ou, como pretendem os sociólogos, por associação 

diferencial (differencial association).  

 

Explica a teoria da associação diferencial que o crime é resultado de um processo de 

aprendizagem proveniente da observação e da comunicação no interior dos grupos. Por 

meio de tal aprendizagem, os indivíduos passariam a identificar mais vantagens do que 

desvantagens advindas das condutas criminosas praticadas no contexto empresarial, sendo 

que “um indivíduo se converte em criminoso quando as interpretações desfavoráveis da lei 

                                                 
148 GAMEIRO, João Augusto Prado da Silveira. O Tratamento Penal do Cartel de Empresas no Ordenamento 
Jurídico Brasileiro. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2007. 
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preponderam sobre as favoráveis, residindo, neste particular, o princípio da associação 

diferencial.”149 O crime, desta forma “pode ser cometido por pessoas absolutamente 

normais, que apenas receberam a influência de padrões favoráveis à infracção.”150 

 

Outros doutrinadores, como Donald Ray Cressey, afirmam que esses autores de 

crimes econômicos vão desenvolvendo um tipo de racionalização que os ajuda a neutralizar 

os standards normativos que censuraram a prática de tais condutas, passando a considerá-

las como práticas aceitáveis e até normais151.   

 

Também chama atenção, dentre os pontos crontrovertidos, o fato apontado 

primeiramente por Sutherland, no sentido que, por vezes, os autores dos delitos econômicos 

não são vistos por si próprios, e até pela sociedade, como criminosos. “O white collar 

crime, ou criminalidade econômica, não desperta, na coletividade, o necessário alarme, 

embora os diversos fatos puníveis que engloba sejam dignos de repúdio maior do que o 

dado à própria criminalidade, dita clássica.”152 Esse nos parece ser um ponto crucial ao se 

lidar com a criminalidade econômica, vez que a sociedade costuma tratar com muita 

condescendência certos crimes, como os tributários, talvez por se identificar com os 

criminosos, por não visualizar nenhuma violência nas condutas, por não compreender que é 

também atingida de sobremaneira por tal criminalidade.  

 

 Outra questão a ser considerada é a eventual internacionalidade dos delitos 

econômicos, por essência, bastante sofisticados. Os diferentes sistemas penais e 

processuais, além das condutas envolverem, por vezes, mais de um país, costumam 

dificultar sua persecução. Todavia, é notória, cada vez mais, a preocupação com uma 

sistematização universal acerca do tema, conforme se verifica por documentos da 

                                                 
149 FELDES, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos e Crimes do Colarinho Branco. Cit., p. 128.  
150 SANTOS, Inês Moreira. Crime de Colarinho Branco – Práticas Incofessáveis. In COSTA, José de Faria; 
SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais. Visão 
Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 1154. 
151 Conforme estudo de 1953, denominado Other People’s money: a study in the social psycology of 
embezzlement. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1971. 
152 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: 
Antonio Sergio Fabris, 1992, p. 110. 
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Organização das Nações Unidas – ONU, como as Diretrizes de Proteção do Consumidor153 

e os Códigos de Conduta para Empresas Multinacionais. Também no âmbito da União 

Européia algum esforço vem sendo observado para unificar certos pontos do tratamento 

comunitário à questão.  

 

 Em âmbito nacional, a Lei n. 10.467, de 11 de junho de 2002 tratou de acrescentar o 

capítulo II-A ao título XI do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra a 

administração pública. Passou a prever, portanto, dois crimes praticados por particulares 

contra a administração pública estrangeira: corrupção passiva em transação comercial 

internacional (artigo 337-B) e tráfico de influência em transação comercial internacional 

(337-C), além de trazer o conceito de funcionário público estrangeiro, em seu artigo 337-D. 

A Lei acrescentou, ainda, o inciso VIII ao artigo 1° da Lei n. 9.613, de 03 de março de 

1998, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, a 

prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na lei, cria o 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências, 

passando a incluir os dois crimes no rol dos crimes antecedentes à “lavagem” de dinheiro. 

 

 Ademais, chama atenção a dita “cifra dourada” (les chiffres dorées, golden figures) 

da criminalidade econômica, já que “os maiores crimes do colarinho branco costumam ser 

casos anônimos conduzidos por obscuros executivos que operam protegidos pelo muro do 

sigilo corporativo”154 e, ainda, é observada uma intensa “opacidade, que se justifica por este 

tipo de crime se passar no interior de determinadas estruturas, retirando assim a este, a 

viabilidade de outros.”155 

 

Em referência à “cifra negra” (dark number, chiffre noir), que é a diferença 

observada entre os crimes praticados e aqueles efetivamente conhecidos e apurados pelos 

órgãos oficiais, ou seja, a diferença entre a criminalidade real e a criminalidade aparente, a 

                                                 
153 Resolução da Organização das Nações Unidas n.º 39/248, de 16 de abril de 1985. 
154 COLEMAN, James William, A elite do crime: para entender o crime do colarinho branco. Cit., p. 53. 
155 SANTOS, Inês Moreira. Crime de Colarinho Branco – Práticas Incofessáveis. Cit., p. 1156. 
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cifra dourada foi a expressão cunhada por Severín Carlos Versele no âmbito da 

criminalidade econômica.156 

 

Nas palavras do autor belga: “além da cifra negra de delinquentes que escapam a 

toda investigação oficial, existe uma cifra dourada de criminosos que têm o poder político e 

o exercem impunemente, abandonando aos cidadãos e a coletividade a exploração da 

oligarquia, ou que dispõem de um poder econômico que se desenvolve em detrimento do 

conjunto da sociedade.”157 

 

 A cifra dourada não é uma preocupação exclusiva do Brasil, mas mundial. A 

exemplo, a mensagem passada à imprensa por Preet Bharara, procurador responsável pelas 

acusações referente ao caso de insider trading envolvendo Rajaratnam, ao citar que nos 18 

meses anterirores à condenação, houve 47 pessoas acusadas de insider trading, sendo 

Rajaratnam o 35° a ser condenado: “A mensagem hoje é clara – há regras e há leis e elas se 

aplicam a todos, não importa quem você seja ou quanto dinheiro você tenha.”158 

 

 Na contramão da “cifra dourada”, está outro grande problema, a danosidade 

social159 correspondente aos crimes econômicos. Embora, pelo menos a princípio, a 

visibilidade de tal consequência possa ser diminuta, os danos correspondentes costumam 

ser de grande monta e atingir um sem número de pessoas e até o Estado diretamente, 

inclusive violando a confiança e trazendo a desorganização social. O bem jurídico costuma 

ser atingido de maneira tal que passa a ser difícil não sustentar sua tutela penal. 

 

                                                 
156 A expressão foi cunhada em trabalho intitulado Les Chiffres Dorées de la Delinquance, publicado em 1976 
na Universidade de Bruxelas.  
157 VERSELE, Séverin Carlos. A Cifra Dourada da Delinquência. Trad. Nilo Batista e Francisco de Assis 
Campos. Revista de Direito Penal, v. 27. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 10.  
158 Conforme tradução livre de trecho de matéria publicada em 11 de maio de 2011 pelo jornal norte-
americano The New York Times intitulada “Galleon’s Rajaratnam Found Guilty”, cujo caso já foi citado 
anteriormente neste trabalho.  
159 “A análise da gravidade da danosidade social deve ser efetuada cotejando-se o grau de importância dos 
valores em causa e os efeitos de determinado comportamento no âmbito social, em relação a esses mesmos 
valores. Desta forma, a lesão vai perdendo a sua tolerabilidade à medida em que o bem jurídico começa a 
adquirir relevância mais acentuada”. BIANCHINI, Alice. Pressupostos Materiais Mínimos da Tutela Penal – 
uma abordagem a partir dos postulados constitucionais. Tese (Doutorado em Direito). Tese (Doutorado em 
Direito Penal). Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1999, p. 257. 
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Nesse sentido, leciona FELDENS, que “motivado por um sentimento ambicioso, 

individualista, cunhado pela procura incessante da vantagem pessoal, as ações ilícitas 

praticadas pelo delinquente do ‘colarinho branco’ propiciam a privatização do lucro e a 

socialização do prejuízo, pouco se lhes dando se a sociedade está ou não a absorver os 

efeitos deletérios de sua ação.”160 

 

 Também diretamente relacionada a estas questões, “uma outra característica do 

crime de colarinho branco é a aparente inexistência de vítimas. Por vezes existem inúmeras 

vítimas que sofrem pequenos danos e por vezes a vítima é abstracta (como, por exemplo, o 

Estado), não sendo possível individualizar uma vítima que simbolize o sofrimento 

provocado pela infracção”161, vezes há, ainda, em que as vítimas sequer ficam sabendo que 

foram atingidas pela conduta criminosa, o que também contribui para a opacidade dos 

delitos econômicos. 

 

 Em vista de toda a caracterização do Direito Penal Econômico, é deveras utilizado o 

tipo penal que prevê um crime de perigo abstrato como forma de tutela. Muito embora 

grande parte da doutrina, em especial a Escola de Frankfurt, capitaneada por Wifried 

Hassemer, rechace de plano a mera previsão de tais crimes, a Resolução n. 08 do Colóquio 

realizado em 1982, sobre crimes contra a economia, pela Associação Internacional de 

Direito Penal dispôs que: “os crimes de perigo abstrato são meios válidos de combate à 

criminalidade econômica desde que a conduta proibída seja claramente definida pelo 

legislador e se relacione diretamente com interesses protegidos claramente identificados. A 

sua utilização, como simples processo de facilitar a prova, não se justifica.”162 

 

 No mais, de suma importância, assim como no Direito Penal clássico, que a lei não 

seja lacunosa e fluida e sim clara, certa, adequada. No entanto, é muito comum que seja 

                                                 
160 FELDES, Luciano. Tutela Penal de Interesses Difusos e Crimes do Colarinho Branco. Cit., p. 140. 
161 SANTOS, Inês Moreira. Crime de Colarinho Branco – Práticas Inconfessáveis. Cit, p. 1157.  
162 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual. Interesses Difusos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 145. Mais adiante, na página 212, o mesmo doutrinador expõe que “é de se 
ver que as novas tipificações de crimes de perigo em uma sociedade de risco, com os devidos cuidados em 
sua elaboração, respectivamente quanto ao crime de perigo, não implicam em uma quebra do princípio da 
intervenção mínima”.  
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necessário o recurso a conceitos do Direito Econômico ou do Direito Empresarial para uma 

completa elucidação dos tipos penais. Isso, no entanto, deve ser feito com total parcimônia, 

de modo a resguardar a segurança jurídica e o mínimo essencial de certeza que deve gozar 

o cidadão acerca do seu campo de liberdade e de atuação, acerca de até onde pode ir sem 

que esteja cometendo uma infração penal.  

 

 A isso se relaciona a importante questão dos bens jurídicos tutelados pelo Direito 

Penal Econômico, que devem se constituir em pontos centrais da análise dessa 

criminalidade, sob pena de violar os preceitos democráticos a tanto custo alcançados pelas 

sociedades ao longo dos séculos.  

 

      3.1.3 Bem jurídico 

 

 É, atualmente, amplamente aceito na doutrina que a função do Direito Penal é a de 

tutelar, proteger, defender os bens jurídicos mais caros à sociedade. Ou, segundo 

BATISTA, “a missão do direito penal é a proteção de bens jurídicos, através da cominação, 

aplicação e execução da pena”.163 

 

 A seu turno, TAVAREZ leciona que o bem jurídico não se confunde com interesses 

juridicamente protegidos, mas é “um elemento da própria condição do sujeito e de sua 

projeção social e nesse sentido pode ser entendido, assim, como um valor que se incorpora 

à norma como seu objeto de referencia real e constitui, portanto, o elemento primário da 

estrutura do tipo, ao qual se devem referir a ação típica de todos os seus demais 

componentes.”164 Já FELDENS os conceitua como o “conjunto de bens e interesses 

reconhecidos pelo direito como correlações materiais da liberdade.”165 

 

                                                 
163 BATISTA, Nilo. Introdução Critica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 10ª ed, 2005, p. 
116. 
164 TAVAREZ, Juarez. Teoria do Injusto Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 179. 
165 FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normais 
penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 44. 



 109

A eleição destes bens jurídicos, que cumprem a “função de proteção, não dele(s) 

próprio(s), senão da pessoa humana, que é objeto final da proteção da ordem jurídica166”, 

no entanto, dada a contradição apontada entre a função de “ordenamento de liberdade” e 

“ordenamento de segurança” passa por grandes discussões, não havendo unanimidade com 

relação a alguns deles, especialmente os supraindividuais. Assim: 

 

“Ao direito penal cabe tutelar bens jurídicos oriundos destas 
funções estatais, de maneira a permitir sua efetivação no plano 
social, sem olvidar do dever de resguardar a segurança do cidadão 
frente à dinâmica dos riscos, o que torna a realidade digna de uma 
delicada prudência no âmbito das decisões a serem tomadas. Se por 
um lado, permanece a função clássica de “ordenamento de 
liberdade”, apto a impor nítidos limites às intervenções punitivas 
estaduais na esfera de direitos da pessoa, por outro, também é 
exigido um caráter de “ordenamento de segurança”, ou seja, um 
direito limitador dos direitos dos indivíduos.”167 

 

 É possível afirmar, com tudo isso, que a função de tutela dos bens jurídicos pelo 

Direito Penal confirma o modelo de ordenamento jurídico “laico, democrático e pluralista, 

comprometido com o reconhecimento e a preservação de direitos e liberdades 

individuais”.168 

 

 3.1.3.1 A importância do bem jurídico no Direito Penal 

 

 A doutrina penal cristalizou, no decorrer do tempo, que o critério fundamental para 

legitimar qualquer criminalização é a proteção a bens jurídicos e não dos direitos 

subjetivos. Bens jurídicos estes que se prestam a limitar o poder punitivo estatal, relegando 

apenas os bens jurídicos tidos como mais caros à sociedade ao Direito Penal.  

 

                                                 
166 TAVAREZ, Juarez. Ibid., p. 179. 
167 SANTOS, Marcelo Almeida Ruivo dos. Criminalidade Fiscal e Colarinho Branco: a fuga ao Fisco é 
exclusividade do white-collar? In COSTA, José de Faria; SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito Penal 
Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais. Visão Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 
1182. 
168 FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normais 
penais. Cit., p. 44. 
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Assim, todo tipo penal deve estar baseado em um bem jurídico, que lhe servirá de 

substrato. Todavia, não é correto falar que todo bem jurídico existente terá relevância penal 

e é justamente este o ponto de maior divergência: saber o que será entendido como bem 

jurídico com relevância penal. A relevância penal do bem jurídico, ou sua dignidade, é de 

suma importância para a verificação do que deve ser tutelado pelo Direito Penal e do que 

pode ser tutelado por outros ramos do Direito.  

 

 As mudanças que vem observando o Direito Penal, em especial a partir do final do 

último século, são as principais responsáveis pela divergência e o questionamento 

envolvendo o bem jurídico e a sua abrangência. Essas mudanças são chamadas ora de 

expansão, como pretende SILVA SANCHES169, ora de modernização, conforme 

HASSEMER170, ou, ainda, de administrativização do Direito Penal, como foi trazida ao 

Brasil por REALE JÚNIOR171. Sua principal característica é a introdução de novos bens 

jurídicos ao Direito Penal, em especial aqueles supraindividuais, que abrangem os 

interesses difusos, os coletivos e os individuais homogêneos.  

 

 A origem do estudo do bem jurídico remonta ao Iluminismo, quando a lei divina ou 

natural passou a ser questionada, sendo exigida uma explicação racional para todas as 

ações, incluindo a legitimidade do poder estatal e, consequentemente, do jus puniendi. Os 

pensadores do denominado “século das luzes” apregoavam o conhecimento como chave 

para todas as questões, colocando o homem no centro das relações humanas, como ente 

mais importante. Nesse sentido, colocando em xeque a razão da autoridade em prol da 

autoridade da razão, destacam-se Voltaire, Montesquieu e Rousseau e, especificamente 

para o Direito Penal, Beccaria172.  

 

Com isso, foi sendo verificada uma evolução no sentido de excluir as condutas 

puramente imorais do Direito Penal e de buscar um conceito material de delito, o que teve 

                                                 
169 SILVA SÁNCHES, Jesús-Maria. A expansão do Direito Penal- aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
170 HASSEMER, Winfried. Características e Crises do Moderno Direito Penal. Trad. Pablo Rodrigo Alflen da 
Silva. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, n. 18. Fev-mar, 2003.  
171 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 21.  
172 BONESANA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Paulo M. Oliveira. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996.  
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início com Paul Johann Anselm Feuerbach, ao sustentar então que o Direito Penal tinha 

como função proteger direitos subjetivos ou afetos a um sujeito específico173. O bem 

jurídico continuou a ser estudado, logo em seguida, por Johan Michael Franz Birnbaum174, 

que, por sua vez, buscou conferir materialidade ao objeto de proteção do Direito Penal, já 

que um direito subjetivo não poderia ser lesionado, o que somente poderia ocorrer com 

objeto (o bem) sobre o qual recai. 

 

Posteriormente, Karl Binding passou a sustentar que não seria qualquer bem 

jurídico capaz de ser protegido pelo Direito Penal, mas tão somente os dotados de 

relevância jurídica. Nesse sentido, é a si atribuída a origem do estudo do moderno conceito 

de bem jurídico penal, pois, diferentemente de Birnbaum, já busca uma definição de bem 

jurídico, que, segundo o autor, seria tudo aquilo que o legislador entendesse como tal, ou 

seja, dependeria do real interesse em protegê-lo de perigos ou lesões175. Embora se 

reconheça o avanço de sua doutrina, ela é alvo de diversas críticas no sentido de se abrir 

demais ao arbítrio do legislador para eleição dos bens jurídicos a serem penalmente 

tutelados. 

 

Por sua vez, Franz von Liszt passou a entender que deveriam ser buscados na 

sociedade os bens passíveis de tutela pelo Direito Penal. O bem jurídico, assim, não seria 

criado pela lei, mas identificado no cenário social e, então, por ela protegido. “Pode-se, 

portanto, dizer ter sido Liszt o primeiro a expressamente defender a idéia de um bem 

jurídico penal material”176, em oposição ao direito subjetivo defendido por Feuerbach e ao 

critério do legislador de Binding.  

 

No Brasil, defendendo a concepção material de bem jurídico, REALE JÚNIOR 

aponta que “o direito institucionaliza, via comandos normativos, o proibído e o permitido, 
                                                 
173 Feuerbach é citado como precursor desse estudo por muitos doutrinadores. Por todos, PASCHOAL, 
Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 26. 
174 COSTA, Helena Regina Lobo. Proteção Penal Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 3, aponta que foi 
Birnbaum que cunhou o conceito de bem, em que pese não tenha chegado a utilizar a expressão “bem 
jurídico”. 
175 PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. Cit., p. 30. 
176 PASCHOAL, Janaina Conceição.Ibid., p. 33. 
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que inconscientemente e em latência já atuavam de certo modo no meio social. O Estado 

(legislador) como centro de poder, ao estabelecer as normas, sofre o impulso das 

influências sociais e históricas, mas, instaurando os seus comandos, nestes as absorve e 

supera, definindo-as em função de situações concretas”.177 

 

A partir de 1935 e durante todo o período da Alemanha nazista, os seguidores da 

Escola de Kiel passaram a defender que “realidade e valor não poderiam ser separados. 

Partindo da premissa de que o ‘espírito do povo’ era fonte de direito, afirmavam que cabia 

unicamente ao Estado, por meio de seu chefe, traduzi-lo”178. Com o final da Segunda 

Guerra Mundial, felizmente, a concepção de bem jurídico como garantia voltou a vigorar 

na doutrina. 

 

É certo que, embora séculos tenham se passado, a teoria do bem jurídico continua 

essencial para o entendimento do Direito Penal contemporâneo. Os bens jurídicos, para 

serem carecedores de tutela penal, devem “caracterizar-se como fundamentais para a vida 

social”.179 E, nesse sentido, o papel do Direito Penal é o de proteger os bens jurídicos tidos 

como mais caros à sociedade, embora alguma tentativa tenha sido feita por JAKOBS no 

sentido de colocar seu papel como o de ratificar a vigência das normas, de protegê-las, 

garantindo assim a identidade normativa.180 

 

Para que um bem jurídico venha a ser tutelado criminalmente, é necessário, pois, de 

acordo com ANDRADE, que além de carência penal, ou real necessidade, possua também 

dignidade penal181, ou o “juízo qualificado de intolerância social, demonstrando uma 

gravosa danosidade social”.182 Assim, indispensável que o Direito Penal seja o meio de 

                                                 
177 REALE JÚNIOR, Miguel. Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 17.  
178 PONTE, Antonio Carlos da. Crimes Eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 148.  
179 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Crimes Econômicos e Imputação Objetiva. Cit., p 266. 
180 JAKOBS, Gunter; CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito Penal do Inimigo. Noções e Críticas. Trad. André 
Luis Callegari e Nereu José Giacomolli.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 21.  
181 Os termos foram cunhados em um primeiro momento em ANDRADE, Manuel da Costa. A “dignidade 
penal” e a “carência de tutela penal” como referências de uma doutrina teleológica-racional do crime. Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra, ano 2, tomo 2, abr-jun, 1992.  
182 FERRARI, Eduardo Reale. Legislação Penal Antitruste: Direito Penal Econômico e sua Acepção 
Constitucional. In COSTA, José de Faria; SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito Penal Especial, 
Processo Penal e Direitos Fundamentais. Visão Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 590. 
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intervenção adequado e que a tutela do bem jurídico não possa ser feita de maneira 

eficiente por outros ramos do Direito. 

 

Adotando-se a idéia de que a função do Direito Penal é a proteção dos bens 

jurídicos mais caros a sociedade, esses bens jurídicos, pois, devem ser entendidos sob um 

ponto de vista material, cujo conteúdo não pode ser vago ou abstrato, mas sim definido ou, 

ao menos, definível183. Tal definição, a seu turno, deve ser buscada na Constituição Federal, 

já que “partindo-se de que a Lei Maior traz em si os princípios máximos da justiça, que se 

quer impor, qualquer ofensa a bem jurídico, protegido penalmente, terá que ser cotejado 

com os princípios constitucionais.”184 

 

Fica claro que “a teoria do bem jurídico, para além de uma utilidade posterior à 

criação da lei, desempenha importante referencial de coerência sistemática e racionalidade 

impositiva aos excessos político criminais que imantam a atividade do legislador”185, sendo 

que “a noção de bem jurídico não pode ser posta como legitimação da incriminação, mas 

como sua delimitação.”186 É, assim, nítida a importância do bem jurídico no Estado 

Democrático de Direito, de forma a limitar e legitimar, ao mesmo tempo, a atuação do 

Direito Penal, do jus puniendi estatal.  

 

Atualmente, especialmente por conta das características da sociedade moderna, 

chamada também “sociedade de risco”, ao conceito de bem jurídico puramente individual 

foi somado o de bem jurídico supraindividual, que não permite a identificação de um só 

indivíduo ou mesmo de um grupo de indivíduos, mas se relaciona à generalidade das 

pessoas. É assim que “a proteção exacerbada de bens jurídicos individuais, em detrimento 

do bem jurídico justiça social, direito social, foge à nova ordem constitucional.”187 

 
                                                 
183 Conforme FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de 
normais penais. Cit., p. 45. 
184 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: 
Antonio Sergio Fabris, 1992, p. 33.  
185 SANTOS, Marcelo Almeida Ruivo dos. Criminalidade Fiscal e Colarinho Branco: a fuga ao Fisco é 
exclusividade do white-collar?. Cit., p. 1194.  
186 TAVAREZ, Juarez. Teoria do Injusto Penal. Cit., p. 181. 
187 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Ibid., p. 100, p. 33.  
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Com relação aos bens jurídicos supraindividuais, em que pese haja na doutrina duas 

correntes, a dualista e a monista, conforme exijam que estejam lastreados na preservação 

dos interesses individuais das pessoas ou possam legitimar-se por si só, não há quem negue 

a sua atual importância.  

 

Para os adeptos da concepção monista pessoal de bem jurídico, o Direito Penal só se 

legitima no sentido de manutenção do Estado Democrático de Direito, que tem como 

fundamento a dignidade humana. Nesse sentido, o bem jurídico supraindividual só terá 

lugar quando permitir as condições necessárias para o livre exercício dos interesses 

individuais devendo ter, invariavelmente, seu lastro em um bem jurídico individual.188 

 

A seu turno, os adeptos da teoria dualista entendem que tanto os bens jurídicos 

individuais, quanto os supraindividuais são legítimos e admissíveis no Direito Penal, sendo 

que não é preciso reduzir os universais à uma dimensão individual para que venham a ser 

considerados em sua totalidade. Afirmam que não são os bens jurídicos coletivos, 

necessariamente, a soma de vários bens jurídicos individuais, mas sim indivisíveis entre 

diversas pessoas.189 

 

Há, ainda, a concepção monista estatal que prega que todos os bens jurídicos, 

mesmo os supraindividuais, devem refletir diretamente algum interesse do Estado para que 

sejam legítimos no Direito Penal. Essa concepção tem, todavia, um viés autoritário, por 

                                                 
188 Um dos adeptos desta concepção é Pierpaolo Cruz Bottini, que demonstra tal ponto de vista em BOTTINI, 
Pierpaolo Cruz. Princípio da precaução, direito penal e sociedade de risco. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul-ago, 2006, p. 70-79.  
No mesmo sentido, Renato de Mello Jorge Silveira entende que “os bens jurídicos coletivos devem ser 
definidos a partir de uma relação social baseada numa satisfação de necessidades de cada um dos membros da 
sociedade ou de uma coletividade, em consonância com o sistema social. Não hão de ser fundamentados, 
pois, sob uma idéia tradicional, vislumbrando-se um caráter microssocial, mas própria e particularmente 
macrossocial. Assim, deixando a latere a dimensão individual e de dignidade, ter-se-á, com eles, a idéia 
referente ao funcionamento do sistema, ou seja, a processos ou funções que este venha a cumprir para que, 
justamente, possam estar materialmente asseguradas as bases e as condições do mesmo, isto é, as relações 
microssociais, os mencionados bens jurídicos individuais.” Em SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito 
Penal Supra-individual. Interesses Difusos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.  
189 GRECO, Luis. Princípio da ofensividade e crimes de perigo abstrato: uma introdução ao debate sobre o 
bem jurídico e as estruturas do delito. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, jul-ago, 2004, p. 115. 
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determinar que o individuo só se verá protegido se for do interesse do Estado, motivo pela 

qual quase não tem adeptos na atualidade.  

 

      3.1.3.2 Bem jurídico econômico 

  

 O Direito Penal Econômico, além dos bens jurídicos individuais, protege também 

aqueles que se inserem na categoria de bens jurídicos supraindividuais, de ampla 

importância na atualidade. No entanto, é certo que tanto os bens jurídicos individuais, 

quanto os supraindividuais devem encontrar seu substrato na Constituição Federal para 

serem dignos de tutela Penal, sem que isso implique uma obrigatoriedade na sua 

criminalização.  

 

 Pela leitura do inciso IV do artigo 1º, que trata dos princípios fundamentais, e do 

caput do artigo 170 da Constituição Federal, que trata dos princípios gerais da atividade 

econômica, inserido no título VII, da ordem econômica e financeira, é possível verificar 

que a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano foram eleitas como fundamentos 

da ordem econômica nacional190.  

 

Além desses importantes fundamentos, os nove incisos do artigo 170 enunciam os 

princípios que devem orientar a atuação dos agentes estatais e dos particulares na economia 

ou, mais especificamente, nos processos de circulação, de distribuição, de consumo e de 

produção de mercadorias, serviços e riquezas no país. São esses princípios: a soberania 

nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a 

defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais 

sociais, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte, tudo em prol do bem-estar comum.  

 

                                                 
190 Art. 1º. A república Federativa do Brasil (...) tem como fundamentos:IV –os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa.Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa. 
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Ainda dentro do título VII da Constituição Federal191, o Sistema Financeiro 

Nacional – SFN vem previsto no capítulo IV. O artigo 192, a esse respeito, dispõe que o 

sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 

equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o 

compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares 

que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o 

integram. O legislador constitucional determinou expressamente como finalidades a serem 

alcançadas pelo SFN a promoção do desenvolvimento equilibrado do país e os interesses da 

coletividade, o que o relaciona, sobremaneira, aos interesses supraindividuais. 

 

Nos termos da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, que define os crimes contra o 

sistema financeiro e dá outras providências, considera-se instituição financeira a pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 

cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de 

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, 

negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Nesse contexto: 

 

“O SFN é entendido como o conjunto de órgãos, entidades e 
pessoas jurídicas que lidam com o fluxo de dinheiro e títulos, 
incluindo todas as atividades que envolvam circulação de valores, 
incluindo os mercados financeiros em sentido estrito, de crédito, de 
câmbio e de capitais, bem como seguros, consórcio, capitalização 
ou qualquer tipo de poupança. Nesse conjunto, inserem-se os 
bancos, a bolsa de valores, casas de cambio, corretoras, empresas 
de consórcio, de seguro e financeiras.”192 

 

Assim, é notório um amplo espectro de valores coletivos e sociais a justificar a 

intervenção do Estado e do Direito Penal na economia como resultado de uma concepção 

social e democrática do Estado de Direito. É evidente que não foge o mercado de capitais 

desse contexto. 

                                                 
191 Com relação à intervenção do Estado na economia, de se notar a feição liberal do mercado brasileiro, que, 
embora fiscalizado e regulado pelo Estado, não é dotado de regras estritas de acesso, tampouco os seus 
produtos sofrem grandes restrições, nos termos dos artigos 170 a 174 da Constituição Federal. 
192 BALTAZAR JUNIOR, Paulo. Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 309.  
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É certo também que, apesar de tratarmos do bem jurídico protegido pelo Direito 

Penal Econômico como um todo, cada tipo penal se ocupará da tutela de bens específicos. 

Com isso, BALDAN aponta ser possível afirmar que: 

 

 “Todo crime econômico terá como bem jurídico protegido algum 
aspecto da ordem pública econômica concreta estabelecida em um 
país determinado, em certa época. Esse bem jurídico apresentar-se-
á, sempre, com conteúdo diferente, em conformidade com a 
organização política e econômica de cada nação, tornando 
impossível a precisão desse conteúdo de forma geral, algo somente 
factível adotando como objeto de análise uma legislação nacional 
dada.”193 

 

 Ademais, sobre a latente preocupação da doutrina com o Direito Penal Econômico, 

REALE FERRARI apresenta alguns fatores de especial relevância: 

 

“A própria preocupação e fragilidade econômica com um mercado 
submerso aos mais absurdos boatos políticos; a inflexão de uma 
economia globalizante, onde as empresas assumiram o papel 
principal, pouco se importando com o ser humano, somado ao 
economês e a mídia como mola propulsora aos conflitos 
econômicos conduziu a que inúmeros empresários mal 
intencionados se valessem da ausência de normas reguladoras das 
relações econômicas, auferindo vultosos lucros por meio do 
emprego e método dos mais sofisticados.”194 

 

 Fica clara, do exposto, a legitimidade do Direito Penal em tutelar alguns dos bens 

jurídicos provenientes das relações econômicas, fato que não tem mais lugar para 

questionamentos na ordem jurídica atual.  

 

A dificuldade, no entanto, reside na verificação de quais bens jurídicos podem ser 

enquadrados no Direito Penal Econômico. De forma geral, podem ser considerados aqueles 

                                                 
193 BALDAN, Édson Luis. Por uma delimitação conceitual do Direito Penal Econômico pela análise da 
ordem econômica como bem jurídico tutelado. (Dissertação de Mestrado). Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2001, p. 42.  
194 FERRARI, Eduardo Reale. Legislação Penal Antitruste: Direito Penal Econômico e sua Acepção 
Constitucional. Cit, p. 602.  
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que tenham aptidão para lesar a estrutura econômica em geral do país e não meramente a 

conotação econômica do ato195. Ademais, importante lembrar que a ordem econômica do 

país visa, em última análise, nada mais do que a justiça social.  

 

Conforme PRADO, “na verdade, impõe reconhecer, para efeito de proteção penal, a 

noção de ordem econômica lato sensu, apreendida como ordem econômica do Estado, que 

abrange a intervenção estatal na economia, a organização, o desenvolvimento e a 

conservação dos bens econômicos (inclusive serviços), bem como sua produção, 

circulação, distribuição e consumo”.196 E, ainda,  

 

“esse conceito de ordem econômica acaba por agasalhar as ordens 
tributária, financeira, monetária e a relação de consumo, entre 
outros setores, e constitui um bem jurídico-penal supra-individual, 
genericamente considerado (bem jurídico categorial), o que por si 
só não exclui a proteção de interesses individuais. Além disso, em 
cada tipo legal de injusto há um determinado bem jurídico 
específico ou em sentido estrito (essencialmente de natureza supra-
individual), diretamente protegido em cada figura delitiva”. 

  

 A legitimidade do Direito Penal para tutelar os bens jurídicos supraindividuais, 

inclusive no contexto econômico é, pois, inquestionável. Isso, no entanto, deve ser feito 

com parcimônia e não autoriza a desmedida legiferação, a elaboração de leis absurdas, mal 

redigidas e em desacordo com os importantes princípios, como o da legalidade, com a 

finalidade do Direito Penal e com o Estado Democrático de Direito. Quando isso acontece, 

costuma ser verificada, ainda e, no mais das vezes, a falta de estrutura e tecnicismo da 

polícia, do ministério público e dos julgadores para lidar com alguns tipos de crimes 

econômicos, tornando inócua a persecução.  

 

                                                 
195 Conforme CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. 
Cit., p. 109. 
196 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. Cit, p. 37-38.  
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Essa realidade, dentre outros motivos, acaba levando diversos doutrinadores a 

questionar o papel do Direito Penal na tutela de determinados bens jurídicos, findando por 

sugerir outras formas de ingerência do Direito na esfera dos cidadãos.197 

 

 

3.2 DIREITO ADMINISTRATIVO PENAL 

 

 Observando que os crimes econômicos costumam, na prática legislativa, ser o exato 

reflexo de infrações administrativas, às quais é dado no âmbito penal um tratamento mais 

gravoso, usualmente por motivo de política criminal e que o poder sancionatório do Estado 

acaba, pois, por agigantar-se, algumas teorias vêm sendo desenvolvidas no sentido de 

adequar a realidade à efetiva tutela do bem jurídico e evitar afronta ao princípio do non bis 

in idem.  

 

Além do mais, com relação aos bens jurídicos supraindividuais, há uma crescente 

preocupação em torno da fúria legislativa e consequente expansão. É importante vetar o uso 

do Direito Penal de maneira meramente simbólica198, que, além de desvirtuar seu papel, 

traz ineficiência da lei, podendo “determinar vários problemas para o Direito Penal, como, 

por exemplo, contrariar o princípio da intervenção mínima”.199 

 

A doutrina vem apontando cada vez mais a inflação legislativa que não conduz à 

eficiência que busca a sociedade, mas, “ao contrário, corre sério risco de cair em descrédito, 

                                                 
197 Também nesse ponto não é demais reafirmar que para tutelar os bens jurídicos supraindividuais, tendo em 
vista a interdisciplinaridade que lhe é inerente, o legislador ordinário costuma socorrer-se, no mais das vezes, 
às normas penais em branco, que carecem de complementação para perfeita identificação da conduta proibida. 
Tal técnica não é, em um primeiro momento, rechaçada, devendo, no entanto, ser empregada com cautela, de 
modo a preservar o princípio da legalidade. 
198 Com relação ao perigo do simbolismo no Direito Penal, também SANTOS aponta que “criminalizações 
meramente simbólicas, se num primeiro momento dão a impressão de correção dos problemas sociais, no 
estágio seguinte abalam a confiança no Estado, além de imprudentemente intensificar a seletividade dos 
capturados pelas agências penais”. SANTOS, Marcelo Almeida Ruivo dos. Criminalidade Fiscal e Colarinho 
Branco: a fuga ao Fisco é exclusividade do white-collar? In COSTA, José de Faria; SILVA, Marco Antonio 
Marques da. Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais. Visão Luso-Brasileira. São 
Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 1193.  
199 SILVA, Marco Antonio Marques da. Globalização e Direito Penal Econômico. In COSTA, José de Faria; 
SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais. Visão 
Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 409. 
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de se tornar meramente simbólico, perdendo seu caráter de prevenção geral ou especial, 

criando a imagem de um Direito Penal incapaz ou de pura intimidação”.200 

 

Apresentado por alguns doutrinadores como uma solução para tal problemática, o 

Direito Administrativo Penal, Direito de Intervenção201, conforme primeiramente 

apresentado por HASSEMER e seguidores da Escola da Frankfurt202 ou, adotando a 

terminologia de REALE JÚNIOR203, a “terceira via” entre o Direito Penal e o Direito 

Administrativo, entre o direito civil e o direito público, apregoa a adoção de certos 

princípios penais no âmbito administrativo. A consequência seria a possível existência de 

um instrumento jurídico mais ágil do que o atual, sem olvidar de algumas garantias e alguns 

princípios do Direito Penal.  

 

 As infrações seriam consideradas administrativas e, portanto, julgadas em um 

tribunal administrativo204. Ao mesmo tempo, trariam em seu bojo algumas das garantias e 

algumas limitações do Direito Penal, sem que fosse possível a imposição de penas 

restritivas de liberdade, mas somente sanções de menor intensidade e, de acordo com seus 

defensores, mais adequadas aos problemas da sociedade moderna. Defende, ainda, REALE 

JÚNIOR que, para sua implementação prática, deveria haver uma parte geral nas leis 

tipificando as infrações administrativo-penais.  

 

 Tratando do tema, HASSEMER afirma que: “para combater as formas modernas de 

causação de danos, se deveria pensar na construção de um sistema jurídico que tivesse 

                                                 
200 RODRIGUES, Fabyola Emilin. Direito Penal Ambiental e a Sociedade Atual. In COSTA, José de Faria; 
SILVA, Marco Antonio Marques da. Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais. Visão 
Luso-Brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 990. 
201 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. La responsabilidad por el producto en derecho 
penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995.  
202 “As propostas da Escola de Frankfurt (...) partem da premissa de que o direito penal deve ser limitado ao 
máximo, o que implica sua incidência apenas sobre aquelas condutas que violem, de maneira agressiva, os 
bens indispensáveis para a vida em comum, como a vida, a saúde e a propriedade. A tônica que reveste as 
teses em comento é a menor intervenção estatal possível, para assegurar o máximo de liberdade”, conforme 
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de Perigo Abstrato. Cit., p. 100.  
203 REALE JÚNIOR, Miguel. Despenalização no direito penal econômico: uma terceira via entre o crime e a 
infração administrativa? Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, out/dez 
1999.  
204 No caso específico dos crimes contra o mercado de capitais, é possível que tal papel fosse confiado à 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.  
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elementos absolutamente penais (poenale), mas que estivesse orientado em termos 

estritamente preventivo e, em todo caso, renunciasse a reprovação pessoal e a imposição de 

penas privativas de liberdade.”205 

 

 Outra interessante orientação ao tema é a dada por SILVA-SANCHES, que, ao 

tratar da atual expansão do Direito Penal, busca uma posição mais moderada, 

desenvolvendo o sistema das diferentes “velocidades” que deveriam, na sua opinião, ser 

empregadas. Admite, assim, que não seria necessário socorrer-se ao Direito Administrativo 

para solucionar tais questões, bastando dividir o próprio Direito Penal em diferentes 

“velocidades.”206 

 

Na primeira velocidade deveriam permanecer as penas privativas de liberdade, 

permeadas por todas as garantias necessárias, enquanto que na segunda, as demais sanções, 

incluindo as aplicáveis ao Direito Penal Econômico, com relação às quais as garantias 

político-criminais e os critérios de imputação seriam flexibilizados, sendo impossível, 

consequentemente, a aplicação de pena privativa de liberdade. A maior vantagem seria, 

segundo o autor, a de manter as decisões no âmbito judiciário, assegurando a 

imparcialidade máxima, que não é necessariamente verificada no âmbito da Administração, 

dando origem a “um produto que seja, por um lado, funcional e, por outro lado, 

suficientemente garantista”.207 

 

 O doutrinador entende que optar por uma via administrativa não seria o caminho 

mais adequado, pois “propor a ‘devolução’ ao Direito Administrativo de todo o ‘novo’ 

Direito Penal é, sem dúvida, uma postura louvável sob perspectivas academicistas, mas 

evita afrontar as razões pelas quais produziu-se essa inflação penal, assim como buscar 

                                                 
205 HASSEMER, Winfried (1997) apud SILVA-SANCHES, Jesús-María. A expansão do Direito Penal - 
aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 141. 
206 SILVA-SANCHES, Jesús-María. A expansão do Direito Penal - aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  
207 SILVA-SANCHES. Jesús-María. A expansão do Direito Penal - aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Cit., p. 145. 
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soluções que, uma vez atendidas, mostrem a máxima racionalidade possível.”208 E 

acrescenta, sobre a expansão do Direito Penal, que “certamente, o problema não é tanto a 

expansão do Direito Penal em geral, senão especificamente a expansão do Direito Penal da 

pena privativa de liberdade. É essa última que deve ser realmente contida”.  

 

 Diante desse debate doutrinário são identificadas, resumidamente, duas linhas 

opostas de raciocínio. Uma de cunho mais garantista, sustentando, acima de tudo, o caráter 

subsidiário do Direito Penal na defesa dos bens jurídicos ditos tradicionais e outra, mais 

moderna, que apregoa a tutela penal dos bens jurídicos supraindividuais como forma de 

fazer frente aos novos riscos sociais.  

 

Vem se afirmando, cada vez mais, que “questões como a seara penal tributária, 

ambiental e consumidor estão cada dia mais afetas a seara exclusivamente administrativa 

do que propriamente criminal”.209 Não se deve concluir, com isso, que todos os bem 

jurídicos supraindividuais restariam excluídos da tutela penal, aniquilando-se de uma vez 

por todas com o Direito Penal Econômico, pois é “legítima a proteção penal dos bens 

jurídicos supraindividuais, como interesses difusos, mas reiterando, dentro de limites que 

poderão ser estabelecidos na dogmática-jurídico-penal, observando os princípios básicos de 

garantia do cidadão, e da dignidade humana.”210 

 

 

3.3 TUTELA PENAL DO MERCADO DE CAPITAIS 

 

 Da leitura legislativa, fica claro que não foi o ideário que mitiga o Direito Penal, 

privilegiando a aplicação de um Direito Administrativo Sancionador que orientou o 

legislador brasileiro na elaboração da Lei n. 10.303, de 2001. Mesmo porque, embora muito 

se discuta a respeito e que importantes doutrinadores figurem entre os defensores de uma 

                                                 
208 Ibid., p. 137.  
209 FERRARI, Eduardo Reale. Legislação Penal Antitruste: Direito Penal Econômico e sua Acepção 
Constitucional. Cit., p. 590. 
210 CAMARGO, Antonio Luis Chaves. Crimes Econômicos e Imputação Objetiva. Cit., p 267. 
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terceira via entre o Direito Penal e o Direito Administrativo, tal sistema não existe no 

Brasil.  

 

A tutela do mercado de capitais, sem dúvida nenhuma e sem que isso traga qualquer 

conotação negativa, insere-se na dita expansão do Direito Penal, que trouxe a “conformação 

ou generalização de novas realidades que antes não existiam – ou não com a mesma 

incidência -, e em cujo contexto há de viver o indivíduo.”211 

 

Uma pesquisa feita por Utpal Bhattacharya e Hazem Daouk, da Universidade de 

Indiana, nos Estados Unidos, indica que, em 1998, 103 países possuíam mercado de ações e 

que em 87 deles havia legislação visando coibir o insider trading, sendo que somente em 

38 desses havia registro de processos na prática. Antes de 1990, havia 34 paises com 

legislação especifica, no entanto, somente 9 com registros de processos, levando à 

conclusão de que a existência e a persecução do insider trading, em especial, são um 

fenômeno mundial da década de 1990.212 

 

       3.3.1 Legitimidade da tutela frente ao Direito Penal Mínimo 

 

 A regra prevista no artigo 12 da Lei 6.385/76 obriga a CVM a oficiar o Ministério 

Público “quando o inquérito, instaurado de acordo com o §2° do art. 9°, concluir pela 

ocorrência de crime de ação pública”. Ou seja, a CVM, tão logo conclua, em sede de 

inquérito administrativo, pela ocorrência de um crime contra o mercado de capitais, 

incluindo o insider trading, deverá oficiar o Ministério Público, para que tome as medidas 

criminais cabíveis.  

 

 Em ambas as hipóteses, administrativa e criminal, haverá a possibilidade de 

imposição de sanção pecuniária, que, no caso de condenação em ambas instâncias, será, em 

                                                 
211 SILVA-SANCHES. Jesús-María. A expansão do Direito Penal - aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais.Cit., p. 28.  
212 BHATTACHARYA, Utpal; DAOUK, Hazem. The World Price of Insider Trading. Journal of Finance: 
February, 2002 , p. 05. 
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tese, aplicada às mesmas pessoas, pela prática dos mesmos fatos, o que leva uma parte da 

doutrina213 a afirmar que restaria configurado o bis in idem.  

 

 É latente e necessária a preocupação com a utilização indiscriminada do Direito 

Penal como prima e não ultima ratio, como seria de se desejar, por conta de sua capacidade 

de privar os indivíduos de sua liberdade214, um dos maiores direitos fundamentais 

garantidos.  

 

Mais ainda, relembra COSTA, com relação aos efeitos da aplicação do Direito 

Penal na esfera dos cidadãos que “não só a pena atinge frontalmente o núcleo de direitos 

fundamentais da pessoa: também o inquérito policial, o processo penal e as medidas de 

constrição são graves ingerências”.215 

 

Com relação às penas, especificamente, ensina DUEK MARQUES que, embora 

sejam buscados nos sistemas penais postulados racionais e científicos para embasá-la, “com 

limites traçados pelos princípios fundamentais de direitos humanos, constante em textos 

constitucionais, do ponto de vista prático arrimam-se em fundamentos míticos de vingança 

e castigo”, demanda de vingança que “não é afastada pelos fundamentos científicos das 

diversas finalidades atribuídas às penalidades, ou pelas soluções penais modernas”.216 

 

Não se pode esquecer, também, que “na seara da criminalidade econômica, deve a 

intervenção penal fazer-se tão somente de forma cuidadosa, tecnicamente criteriosa e 

seletiva, sempre em consonância com os ditames norteadores do Direito Penal moderno e 

                                                 
213 CASTELLAR, João Carlos. Insider trading e os novos crimes corporativos. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 
2008, p. 34. 
214 Ainda, é certo que “o Direito Penal não priva o indivíduo somente de sua liberdade, furtando-o, ainda, 
entre outras coisas, do contato com seus familiares, do direito de participar da vida política de sua 
comunidade, do prazer de acompanhar o desenvolvimento dos filhos, que também sofrem os efeitos da 
punição. Ao se verem impedidos de compartilhar o quotidiano com o pai, e condenados a passar restrições 
financeiras durante sua ausência”. PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito 
Penal Mínimo.Cit., p. 25. 
215 COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção Penal Ambiental. Cit., p. 15. 
216 DUEK MARQUES, Oswaldo Henrique. Fundamentos da Pena. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 05, 
21.  
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democrático”217, não podendo “atuar ao sabor dos fatos e da emoção popular, vez que 

imprescindível à área jurídico-penal-econômica a racionalidade com consequente eficiência 

do julgamento.”218 Bem da verdade, é claro que isso se aplica ao Direito Penal de uma 

forma geral.  

 

Entretanto, embora seja certo que o Direito Penal traz inúmeros gravames aos 

indivíduos, devendo ser utilizado com extrema parcimônia e somente quando se fizer 

necessário, não nos parece que se possa, com isso, pretender extirpar a tutela dos bens 

jurídicos econômicos do Direito Penal. Tutela essa que, tratada cautelosa e corretamente, 

coaduna-se com o Estado Democrático de Direito.  

 

Essa análise inclui os crimes contra o mercado de capitais, de suma importância 

para o desenvolvimento econômico do país e para que seja crível pensar, no atual contexto 

mundial, no bem estar social. É possível dizer que a tutela dos bens jurídicos protegidos 

pelo artigo 27-D da Lei 6.385/76 não estaria sendo feita de uma forma total e eficiente não 

fosse o recurso à criminalização do insider trading, por exemplo.  

 

    3.3.1.1 Papel da Constituição Federal 

 

 Estabelece o artigo 5°, inciso XXXIX, da Constituição Federal que não há crime 

sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Nesse sentido, parece 

claro que é transferido ao legislador ordinário o papel de eleger, tomando como base os 

bens mais caros à sociedade e os valores reconhecidos constitucionalmente, o que 

considerará como delito, ou seja, quais bens jurídicos serão pelo Direito Penal tutelados, e 

qual a respectiva sanção a ser aplicada quando verificado o seu cometimento.  

 

Tal transferência, entretanto, dados os princípios sobre os quais se assenta o Estado 

Democrático de Direito, não se pode dar de maneira desmedida, ficando a exclusivo critério 

                                                 
217 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. Cit, p. 14. 
218 FERRARI, Eduardo Reale. Legislação Penal Antitruste: Direito Penal Econômico e sua Acepção 
Constitucional. Cit., p. 607. 
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do legislador ordinário. Deve, por outro lado, guiar-se especialmente pelos ditames 

constitucionais. 

 

 Nesse diapasão, “a norma (penal) não cria valores, senão que, alinhada a 

metodologia de controle social – por intermédio da qual o Direito Penal está conectado a 

outros mecanismos –, os absorve, por meio de sua positivação, como forma de protege-

los”219, “o bem jurídico preexiste à construção normativa, sendo objeto da escolha do 

legislador enquanto valor digno de tutela.”220 Ou seja, é na Constituição que devem ser 

buscados esses valores, vez que “enquanto o constituinte busca os bens jurídicos penais na 

sociedade, o legislador os retira da Constituição.”221 

 

 Nos parece certo, pois, ser necessário que o bem encontre seu fundamento, de 

alguma forma, na Constituição Federal, não sendo possível que esteja alheio ao contexto 

constitucional como um todo, notadamente a seus princípios222. Somente esse fundamento, 

todavia, não será suficiente para legitimar a tutela penal do bem jurídico em questão, ou 

seja, nem todos os bens jurídicos previstos constitucionalmente serão merecedores de tutela 

penal. Mais ainda, HASSEMER propõe que “a ameaça a um bem jurídico, por meio de um 

comportamento, é pressuposto necessário, mas não suficiente, da criminalização desse 

comportamento”223. Outros dados, como o dano advindo da conduta e a presumível 

danosidade social são essenciais para análise da questão.  

 

Assim é que PASCHOAL aduz que “dignos ou merecedores de tutela penal são 

aqueles bens que integram a ordem constitucional por terem sido reconhecidos em uma 

                                                 
219 FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normas 
penais. Cit., p. 50. 
220 REALE JÚNIOR, Miguel. Despenalização no direito penal econômico: uma terceira via entre o crime e a 
infração administrativa? Revista Brasileira de Ciências Criminais.,v. 28. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
out/dez 1999. 
221 PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. Cit., p. 49. 
222 Interessante notar, nesse contexto, a posição de Luciano Feldens, que defende que também os valores 
constitucionais implícitos (relacionados implicitamente aos deveres e direitos fundamentais) devem ser 
levados em consideração para identificação dos bens jurídicos dignos de tutela penal. FELDENS, Luciano. A 
Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normas penais. Cit., p. 53. 
223 HASSEMER, Winfried. Linhas Gerais de uma Teoria Pessoal do bem jurídico. In: GRECO, Luis. 
TORTIMA, Fernanda Lara. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar? Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris: 2011, p. 18.  
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dada sociedade como relevantes para sua conservação, observando-se que essa dignidade 

não é suficiente para justificar a criminalização, fazendo-se ainda mister verificar, no caso 

concreto, se existe a necessidade da tutela de natureza penal.”224 

 

Com relação ao catálogo de bens jurídicos, pois, tem-se que: 

 
“não pode ser deduzido do direito positivo consagrado em um 
Código penal (conceito intrassistemático), porque se confundiria 
com a vontade do legislador e perderia todo seu potencial crítico. A 
caracterização surgirá de um quadro de valores, que decorrem do 
catálogo de direitos fundamentais estruturados em torno dos 
direitos humanos – aspecto no qual terão especial relevância os 
tratados internacionais – e da forma de Estado constitucionalmente 
consagrada”.225 

 

De toda forma, é certo que a Constituição Federal, na qual repousam as bases do 

bem jurídico, deve funcionar como substrato e como limite para a elaboração da legislação 

infraconstitucional. 

 

Nesse sentido, CARVALHO estabelece que: 

 
“Sendo a Constituição a expressão dos princípios fundamentais que 
inspiram o ordenamento jurídico, nela se encontra inserida a 
concepção do direito que deverá informar toda a legislação 
subjacente. O conteúdo da Constituição, expressão concentrada do 
direito existente em uma determinada ordem social, deve ser 
levado em conta pelas demais normas do sistema jurídico. Assim, 
voltando ao Direito Penal, a sua relação com a Constituição se 
verifica quando se depreende que a essência do delito se alicerça 
em uma infração ao direito, e o conceito do que é direito tem de ser 
deduzido do que se encontra concentrado como tal, como idéia de 
justiça, expresso no ordenamento constitucional”.226 

 

                                                 
224 PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. Cit., p. 51. 
225 FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, Willian Terra de; BRITO, Alexis 
Couto de. Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. Princípios Fundamentais e Sistema. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 93.  
226 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: 
Antonio Sergio Fabris, 1992, p. 36.  
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 Tendo em vista o Estado Democrático de Direito, todas as atividades 

desempenhadas pela administração pública devem ser “submetidas aos ditames 

constitucionais, assim as atividades assumidas pelo Estado contemporâneo para melhorar a 

condição social dos cidadãos, como as garantias de trabalho, saúde pública, economia 

popular, educação e cultura, não poderiam ocupar posição diferente na ordem jurídica 

pátria.”227 

 

Assim, embora o fato de uma conduta encontrar-se inserida na Constituição Federal 

não autorize, por si só, que venha a ser criminalizada, funciona a Carta Maior como “limite, 

fonte material e fundamento normativo”228 do Direito Penal, fornecendo as necessárias 

materialidade e concreção aos bens jurídicos, sem determiná-los. 

 

    3.3.1.2 Princípio da Intervenção Mínima  

 

 Assim como a preocupação com o bem jurídico, o princípio da intervenção mínima 

remonta ao Iluminismo e à ascensão da burguesia contra o absolutismo. A Declaração dos 

Direitos dos Homens e do Cidadão de 1789 veio, nesse contexto, a afirmar, em seu artigo 

8°, que trata da proporcionalidade e cuja aplicação induz necessariamente à intervenção 

mínima, que deveriam ser previstas somente as leis estrita e evidentemente necessárias.  

Funciona, pois, como limitador do poder punitivo estatal, como freio ao fervor legiferante 

do poder legislativo.  

 

 Embora não esteja previsto expressamente na Constituição Federal, tal princípio 

impõe-se, lógica e sistemicamente, ao legislador e ao interprete da lei em um Estado 

Democrático de Direito229, como o brasileiro, que tem como fundamento a dignidade da 

pessoa humana (artigo 1°, III, da Constituição Federal – CF) e como objetivos a construção 

                                                 
227 SANTOS, Marcelo Almeida Ruivo dos. Criminalidade Fiscal e Colarinho Branco: a fuga ao Fisco é 
exclusividade do white-collar? Cit., p. 1188. 
228 FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normas 
penais. Cit., p. 156. 
229 Conforme BATISTA, Nilo. Introdução Critica ao Direito Penal Brasileiro. Cit., p. 85. 
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de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos (artigo 2°, I e IV. 

CF), determinando ser o Direito Penal aplicado como ultima ratio.  

 

Quer assim que seja verificada, além da dignidade penal para tutela de determinado 

bem jurídico, também a efetiva necessidade de sua proteção criminal, para que então, 

esgotados todos os demais instrumentos disponíveis, seja autorizada a atuação do Direito 

Penal.  

 

 No mais, são apontadas, pela doutrina atual, três funções básicas do princípio: 

 
“A primeira consiste em fixar, abstratamente, as hipóteses de 
incidência das leis penais, impedindo a criminalização de condutas 
irrelevantes com conseqüente imposição de sanções 
desnecessárias. A segunda função caracteriza-se pela limitação à 
restrição da liberdade do cidadão, configurando-se impossível 
evitar a incidência de outro ramo que não o direito penal. A 
terceira e última finalidade do princípio da intervenção mínima 
ajusta-se exatamente à incidência da conseqüência jurídica do 
delito e sua estrita necessidade e carência.”230 

 

 De acordo com o princípio, será o Direito Penal, num Estado Democrático de 

Direito, a última arma da qual deve se valer o Estado para dirimir os conflitos envolvendo 

lesão ou perigo real dos bens jurídicos fundamentais aos indivíduos e a coletividade.231 

Uma vez estabelecida a necessidade da intervenção penal, o princípio da intervenção 

mínima deve orientar, também, o legislador no momento da elaboração do preceito 

secundário da norma, sua sanção. Não somente o seu montante, mas também a sua forma 

de execução e o seu regime deverão ser os menos gravosos ao cidadão, desde que se 

cumpram as finalidades da pena, especialmente a preventiva.232 

 

  

                                                 
230 FERRARI, Eduardo Reale. Legislação Penal Antitruste: Direito Penal Econômico e sua Acepção 
Constitucional. Cit., p. 596. 
231 Conforme PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 21.  
232 Acerca dos fundamento da pena e todas as suas nuances: DUEK MARQUES, Oswaldo Henrique. 
Fundamentos da Pena. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
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3.3.1.3 Princípio da Fragmentariedade 

 

 Com relação à fragmentariedade, registrada pela primeira vez por Biding, em 1896, 

no “Tratado de Direito Penal Alemão Comum”, BATISTA comenta que, atualmente, “se o 

fim da pena é fazerjustiça, toda e qualquer ofensa ao bem jurídico deve ser castigada; se o 

fim da pena é evitar o crime, cabe indagar da necessidade, da eficiência e da oportunidade 

de cominá-la para tal ou qual ofensa”233, aponta, nessa toada, que deve ser feita uma 

seleção dos bens jurídicos a serem protegidos.  

 

 Ou seja, ainda que haja necessidade de, orientando-se pelos critérios democráticos, 

utilizar o Direito Penal, “nem todas as lesões ou perigos de lesão ao bem jurídico 

selecionado, devem ser por ele alcançados”234, mas somente aquelas tidas como mais 

graves.  

 

    3.3.1.4 Princípio da Subsidiariedade 

 

 Pelo princípio da subsidiariedade é apresentada a importante noção de que o Direito 

Penal, por ser mais gravoso e ofender um dos bens de maior relevância aos indivíduos, sua 

liberdade, só pode ser utilizado quando os outros ramos do Direito se apresentarem 

insuficientes para a efetiva proteção do bem jurídico em questão. Enfatizando esta questão, 

defendem GAMEIRO e ANTONELI que: 

 
“O Estado possui diversos instrumentos para a consecução de seus 
objetivos e para a proteção de valores tidos como relevantes pela 
sociedade. Entre esses instrumentos está o Direito Penal, que 
possui características exclusivas decorrentes justamente das graves 
conseqüências trazidas pela sua aplicação. Dentre os princípios que 
guiam o Direito Penal está o da subsidiariedade que condiciona sua 
aplicação somente para fazer frente àquelas ações de elevada 
ofensividade a valores sociais, em situações nas quais não é 

                                                 
233 BATISTA, Nilo. Introdução Critica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 10ª ed, 2005, p. 
86. 
234 PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. Cit, p. 21. 
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possível a manutenção da paz social por qualquer outro meio 
menos gravoso.”235 

 

 A aplicação do Direito Penal é, pois, deveras necessária em certas situações. Porém, 

deve ser aquela na justa medida para proteção dos bens jurídicos tutelados. Conforme 

REALE JÚNIOR236, “em um Estado de Direito Democrático, a configuração penal – por se 

constituir na forma mais gravosa de interferência, com custos elevados ao infrator e 

também à sociedade – deve se ater aos fatos que atinjam valores por via de uma conduta 

efetivamente lesiva destes valores”.  

 

    3.3.1.5 Princípio da Ofensividade ou Lesividade 

 

 Preconiza o princípio da ofensividade, explicitado pelo brocardo latino nullum 

crimen sine iniuria, que a lei penal somente poderá ser aplicada quando o bem jurídico é 

efetivamente lesionado ou quando há perigo de lesão. Desta forma, os tipos penais 

previstos em lei somente podem ser aqueles capazes de ofender os bens jurídicos penais e o 

princípio, segundo PONTE, “está diretamente ligado à opção por um Estado Democrático 

de Direito, e busca refutar de todas as formas o ‘Direito Penal da vontade’, sustentado com 

tanta veemência pelos nacionais-socialistas”.237 

 

 Em um Estado Democrático de Direito, o princípio indica ser papel da Constituição 

o de estabelecer os limites materiais a serem observados pelo legislador penal na eleição 

dos bens jurídicos a serem por si tutelados, de maneira que, uma vez identificado o bem 

caro à sociedade, só haverá dignidade penal quando efetivamente lesionado ou colocado em 

perigo real de lesão. Nesse sentido, CAMPANA adverte que “o estudo do princípio assume 

                                                 
235 GAMEIRO, João Augusto Prado da Silveira; ANTONELI, Osvaldo Gianotti. Direito Penal Tributário: 
proteção ou agressão? In. REALE, Miguel; REALE JÚNIOR, Miguel; REALE FERRARI, Eduardo. 
Experiências do Direito. Campinas: Millennium, 2004, p. 417. 
236 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. Cit., p. 21. 
237 PONTE, Antonio Carlos da. Crimes Eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 77. 
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especial relevância diante do fenômeno da expansão do Direito Penal, como surgimento do 

Direito Penal Moderno, cuja expressão mais cadente é o Direito Penal Econômico.”238 

 

 Assim, fica claro que num Estado Democrático de Direito, uma conduta só será 

penalmente relevante, devendo ser punida como tal, se possuir capacidade lesiva aos bens 

jurídicos tutelados ou, ainda, sua colocação em perigo. Essa regra deve ser observada tanto 

em patamar legislativo, ao elaborar as normas, quanto jurisdicional, ao aplicar as normas. 

Consequentemente, não estão legitimadas a punição de condutas que se situem meramente 

no âmbito moral do autor, bem como a punição de sua personalidade, por si própria. 

 

   3.3.1.6 Princípio da Proporcionalidade 

 

O papel primordial do princípio da proporcionalidade, que remonta aos itens 20 e 21 

da Carta Magna inglesa, assinada em 1215239 pelo Rei João Sem Terra, é, no Estado de 

Direito, o de proibição do excesso, de maneira a garantir os cidadãos contra eventuais 

arbítrios do Estado.  

 

Foi, todavia, mais uma vez no Iluminismo, especialmente com o Barão de 

Montesquieu, ao escrever o seu “Do Espírito das Leis”, em 1747, no qual afirmava ser 

“mais importante evitar antes um grande crime do que um menor, aquilo que ataca a 

sociedade antes daquilo que a prejudica menos240” e com o Marquês de Beccaria, com o seu 

“Dos Delitos e das Penas”, de 1764, para quem “bastará, contudo, que o legislador sábio 

estabeleça divisões principais na distribuição das penas proporcionadas aos delitos e que, 

                                                 
238 CAMPANA, Eduardo Luiz Michelan. A fundamentação constitucional da tutela penal da ordem 
econômica. Dissertação (Mestrado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 60. 
239 No original: (20) For a trivial offense, a free man shall be fined only in proportion to the degree of his 
offense, and for a serious offense correspondingly, but not so heavily as to deprive him of his livelihood. In 
the same way, a merchant shall be spared his merchandise, and a husbandman the implements of his 
husbandry, if they fall upon the mercy of a royal court. None of these fines shall be imposed except by the 
assessment on oath of reputable men of the neighborhood. (21) Earls and barons shall be fined only by their 
equals, and in proportion to the gravity of their offense. 
240 SECONDAT, Charles-Louis de. Do Espírito das Leis. Trad. Fernando Henrique Cardoso e Leôncio 
Martins Rodrigues. São Paulo: Abril Cultura, 1979, p. 92.   
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sobretudo, não aplique os menores castigos aos maiores crimes”241 que passou a ganhar 

mais relevância.  

 

Arrematando, o artigo 8° da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, proclama que “a lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente 

necessárias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e 

promulgada antes do delito e legalmente aplicada”. 

 

Por meio dele é indicada a existência da esfera de liberdade pessoal dos cidadãos, 

limitando qualquer ingerência do poder público que seja desnecessária, desproporcional, 

“impedindo, de um lado a fixação de tipos penais econômicos e sanções abstratas, 

desproporcionadas à gravidade do delito, e de outro, a imposição judicial de sanções 

desajustadas à gravidade do delito ultimado”242, a demonstrar primeiro seu lado em 

abstrato, tendo como destinatário o Poder  Legislativo e, depois, em concreto, cujo 

destinatário é o Poder Judiciário. 

 

Vale, com relação ao princípio, o binômio necessidade-adequação, a impedir a 

aplicação do Direito Penal simbólico, tanto na elaboração legislativa, quanto na imposição 

de penas aos sujeitos ativos dos delitos, que devem responder na medida de sua 

culpabilidade, não podendo ser estigmatizados por alguma característica pessoal, como sua 

classe social, por exemplo.  

 

Diversos autores indicam uma outra face do princípio, que não pode deixar de ser 

mencionada. Destarte, além da proibição do excesso, valeria o principio também como 

forma de proibição da proteção deficiente a um direito fundamental, bem jurídico digno de 

ser bem tutelado pelo Direito Penal. Tal faceta do princípio foi reconhecida pela primeira 

                                                 
241 BONESANA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Trad. Paulo M. Oliveira. Rio de Janeiro, Ediouro, 1996, p. 
87-88. 
242 FERRARI, Eduardo Reale. Legislação Penal Antitruste: Direito Penal Econômico e sua Acepção 
Constitucional. Cit., p. 597.  
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vez pelo Tribunal Constitucional alemão243, ao julgar um caso de aborto, afirmando que “o 

Estado deveria tomar medidas [...] suficientes ao cumprimento do seu dever de tutela, que 

façam com que se obtenha uma [...] tutela adequada e, enquanto tal, eficaz”. Essa faceta, 

embora importante, deve ser observada com cautela, especialmente quando não se estiver a 

tratar de direitos fundamentais como bens jurídicos.  

 

3.3.1.7 Notas sobre a tutela penal do insider trading 

 

 É preciso que o legislador ordinário selecione criteriosamente, dentre os bens 

constitucionais, aqueles que tutelará em âmbito penal. Para tanto, será necessário que 

analise a importância e a relevância de cada bem jurídico, sob um critério valorativo. 

Deverá, ainda, estar atento às condutas que causam lesões mais graves a esses bens para 

considerá-las como delito. Ou seja, orientado pelo princípio da intervenção mínima, da 

ultima ratio do Direito Penal, o legislador ordinário levará em conta a relevância do bem e 

gravidade da lesão a si para que possa agir, incriminando condutas244.  

 

Por esta razão, há aqueles que intentam retirar a quase totalidade dos bens jurídicos 

supraindividuais da proteção penal, sob o argumento de que estariam suficientemente 

tutelados pelo Direito Administrativo, por exemplo. Com relação ao mercado de capitais, 

em que pese a atuação da CVM, dotada das mais diversas competências, não nos parece 

que seja suficiente considerar o insider trading uma mera infração administrativa, tendo em 

vista o papel que a segurança e a confiança detêm no mercado de capitais e a sua extrema 

importância para o desenvolvimento econômico e social do país, além dos importantes 

prejuízos patrimoniais advindos da conduta e que podem acometer os investidores que 

atuam de forma escorreita, conforme apresentado extensamente no primeiro capítulo deste 

trabalho. 

 

                                                 
243 Conforme FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de 
normas penais. Cit., p. 108.  
244 Conforme bem explica LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. São Paulo: Sérgio Antonio 
Farbis, 2003, p. 175, ao apresentar critérios para seleção dos bens jurídicos.  
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Também não deve ser invocada a política criminal como argumento para uma 

eventual “descriminalização”, que, para FELDENS é “imanente ao sistema jurídico-

constitucional, marco legitimador de seu desenvolvimento”245, não podendo prevalecer e 

sim nele ter suas bases. Soma-se a isso, a enorme danosidade social, a intensa mácula 

provocada pelos crimes que atingem de maneira difusa toda a sociedade, no caso do insider 

trading, diretamente interessada no bem funcionar do mercado de capitais, essencial para a 

economia dos paises no atual cenário mundial.  

 

Assim, segundo PASCHOAL, para verificação da tutela de determinado bem 

jurídico pelo Direito Penal, “o merecimento ou a dignidade são verificados na Constituição, 

enquanto a necessidade se pauta nas relações sociais concretas”.246 

  

Ao lado dos importantes princípios democráticos do Direito Penal ora apresentados, 

da relevância do bem e gravidade da lesão a si, FELDENS oferece outras bases para 

verificação da legitimidade para tutela penal: 

 

1) “não haverá de incidir o Direito Penal quando a atuação do 
agente venha a apresentar-se como uso legítimo de um direito 
constitucionalmente reconhecido; é dizer: quando a Constituição 
expressamente reconheça determinados fatos como 
exteriorizadores de ‘direitos de liberdade’, isso nos mais variados 
campos de desenvolvimento da personalidade humana (civil, ético-
social, econômico e político). 
2) não há admitirmos a inserção do Direito Penal incriminador 
como forma de regulação da vontade ou da atitude moral (interior) 
do autor, ou mesmo de sua personalidade.  
3) haverá o legislador de conformar-se a determinados princípios 
que a Constituição enuncia ora como disposições gerais, ora como 
normas relativas a um campo de atuação mais específico.”247 

 

Analisando tais bases, fica certo que no caso do insider trading, não está o agente a 

usar legitimamente de um direito constitucionalmente reconhecido (o direito a informação), 
                                                 
245 FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normas 
penais. Cit., p. 43. 
246 PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo. Cit., p. 22. 
247 FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normas 
penais. Cit., p. 48-49. 
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bastando levar-se em conta o nomem iuris do tipo penal: uso indevido de informação 

privilegiada. Não se trata, também, de mera incriminação da personalidade ou da vontade 

do autor, vez que será exigido que pratique a conduta indevida da qual deva abster-se, ou 

seja, “não se trata de censura moral a uma conduta, mas apenas a da sua qualidade de factor 

perturbador da ordem pacífica externa – cujos elementos de garantia se denominam bens 

jurídicos – que pode acarretar a imposição de penais estatais”.248 

 

Por fim, satisfeitos tais requisitos, bem como já demonstrada a relevância do bem e 

gravidade da lesão a si, a previsão legal deverá necessariamente guiar-se pelos ditames do 

princípio da legalidade e do Estado Democrático de Direito ora vistos. 

 

Assim, concluímos com o autor, que critica a tendência de desconsiderar os bens 

jurídicos supraindividuais como passíveis de serem tutelados: “o minimalismo penal, 

enquanto projeção dos postulados de tutela subsidiária e fragmentária que norteiam a 

dogmática jurídico-penal, não pode ser brandido como uma categoria metafísica 

predisposta a rejeitar o avanço do Direito Penal em áreas que sua inserção se faz necessária 

como decorrência da evolução das relações sociais.”249 De se notar, ainda, que no bem 

jurídico a ser tutelado pelo crime de insider trading está presente um referencial individual, 

conforme será explorado no capítulo que segue. 

 

Na mesma linha de raciocínio e, ainda, salientando a maior danosidade social 

verificada da prática de crimes que atinjam bens jurídicos supraindividuais, CARVALHO 

aponta que “no balanço dos bens jurídicos dignos de proteção, ganham mais força os 

pertinentes à defesa da ordem econômico-social, cultural e ambiental, hierarquicamente 

superiores, pela Constituição, aos clássicos crimes contra o patrimônio, por exemplo”.250 

 

                                                 
248 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito Penal. Trad. Ana Paula dos Santos Luís 
Natascheradetz, Maria Fernanda Palma e Ana Isabel de Figueredo. Lisboa: Vega, 2004, p. 60. 
249 FELDENS, Luciano. A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normas 
penais. Cit., p. 58. 
250 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Cit., p. 48. 
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Mais ainda, “partindo-se do fato de ter a ordem constitucional vigente projetado um 

modelo econômico capaz de concretizar os direitos sociais (nela sensivelmente alargados) e 

implementar a justiça social (por ela almejada), não é difícil concluir que a criminalidade 

contra a ordem econômico-financeira solapa a concretização dos direitos sociais e a 

consecução da justiça social”251, conforme já vimos afirmando.   

 

Nesse sentido, tomando por base a legislação e a doutrina portuguesas, sem que se 

pretenda, por ora, adentrar a discussão sobre o bem jurídico penalmente tutelado: 

 

“A intervenção de diversas entidades com poderes de Direito 
Público nesta área e nesta matéria não é, pois, um bem em si, mas 
antes uma forma de tutelar bens e valores que merecem essa 
protecção. O merecimento de tutela sancionatória destes bens 
radica, de uma forma geral, no facto de estar em causa a 
regularidade e a eficiência de um sector do sistema financeiro, 
reconhecido constitucionalmente (art. 101 da Constituição), que 
desempenha funções econômicas essenciais, como a diversificação 
das fontes de financiamento das empresas, a aplicação de 
poupanças das famílias ou a gestão de mecanismos de cobertura de 
risco de actividades e de investimentos. O mercado de valores 
mobiliários permite que o capital se transforme em investimento e 
este em fonte de financiamento de entidades econômicas. [...] A 
proteção destas funções é, de acordo com o texto constitucional, 
uma ‘incumbência prioritária do Estado’, que deve, 
nomeadamente, assegurar o ‘funcionamento eficiente dos 
mercados’ e a repressão das ‘práticas lesivas ao interesse geral’(art. 
81 al. E da Constituição).”252 

 

É bem verdade que, em muitos casos, a atuação das autarquias e demais autoridades 

administrativas, dotadas de conhecimento específico, possuem grande impacto, fazendo-se 

sentir por todo o setor regulado. Fato, entretanto, que não é suficiente para garantir a 

efetividade da tutela de determinado bem jurídico. Também não é falso afirmar que, em 

diversas situações, o Direito Penal (na verdade, seus operadores) apresenta alguma 

dificuldade para lidar com certas matérias, em razão de sua complexidade e especificidade. 

                                                 
251 Ibid., p. 92. 
252 PINTO, Frederico de Lacerda da Costa. O novo regime de crimes e contra-ordenações no código dos 
valores mobiliários. Coimbra: Almedina, 2000, p. 17-18. 
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Isso, todavia, é uma falha que deve ser corrigida e não ser alegada como fundamentos para 

exclusão da tutela penal. Esta nos parece ser uma alegação atécnica e simplista demais. 

 

Embora a CVM, em especial, tenha uma forte atuação e no mercado de capitais 

nacional, não há como pretender que possa, até mesmo pela forma com que as provas são 

colhidas e pela possibilidade de haver condenação embasada meramente em indícios, 

aplicar algumas sanções importantes, como a pena privativa de liberdade ou até outras, já 

previstas dentre suas atribuições, mas que podem levar a uma total aniquilação profissional 

de um agente de mercado, podendo, de certa forma, ser até pior do que a privação de sua 

liberdade.  

 

Não se pode aceitar, obviamente, a utilização meramente simbólica do Direito 

Penal, incluído aí o âmbito do mercado de capitais, que poderia ser utilizado como forma 

de passar a idéia de que também a criminalidade econômica vem sendo perseguida no 

Direto Penal, por meio da escolha de bodes expiatórios. É claro que as normas devem ser 

bem elaboradas e bem implementadas. No simbolismo penal, desta forma, o bem jurídico 

relevante é deixado de lado, tendo especial relevância a transmissão de falsas soluções, de 

ilusão aos cidadãos.  

 

 A conclusão quanto ao simbolismo da norma nem sempre é de fácil elucidação, 

sendo que a doutrina costuma apontar alguns indicadores, que devem ser combinados entre 

si para tanto. Dentre esses indicadores destancam-se: a inefetividade instrumental da 

norma, a incapacidade estrutural da norma de produzir resultados instrumentais manifestos, 

as circunstâncias em que a norma é criada e, finalmente, o componente de engano contido 

na norma.253 

 

Ora, embora sejam inegáveis as já citadas cifras douradas, tal qual as cifras negras, 

não são argumento passível de demonstrar eventual ineficácia da norma penal que 

incrimina a figura do insider trading, como se verá do leading case brasileiro apresentado 

                                                 
253 Tais indicadores são apresentados por COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção Penal Ambiental. Cit., 
p. 116-125. 
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no próximo capítulo que, mesmo envolto em dificuldades inerentes à uma criminalidade 

“moderna”, não deixou de ser sua persecução garantida, havendo capacidade estrutural para 

produção dos resultados da norma. Tampouco se pode pretender que a norma tenha sido 

produzida com o intuito de enganar os cidadãos, o que pode ser depreendido dos esforços 

empregados pelas autoridades competentes para atuar na prevenção, repressão e 

investigação do insider trading, que vêm firmando diversos acordos de cooperação entre si, 

de forma a garantir a melhor performance técnica nos casos práticos.  

 

No entanto, é claro que deve ser dada a devida atenção aos casos práticos e 

especialmente ao tipo penal, dada as suas nuances, para a que persecução de crimes que 

possuem sujeitos ativos considerados ricos e prestigiados não passem a ser explorados 

pelos órgãos responsáveis e, especialmente, pela mídia de forma simbólica, de maneira a 

identificar bodes expiatórios na sociedade.  

 

Nem autores notadamente garantistas excluem do Direito Penal a tutela de bens 

supraindividuais, de maneira que, admite COSTA, “o catálogo de bens jurídico-penais pode 

abranger novos bens, ainda que coletivos ou difusos, desde que se tenham tornado 

essenciais para o desenvolvimento da pessoa e alcançado guarida constitucional.”254 

 

Tratando especificamente do crime de insider trading é possível afimar que “a 

tutela penal conferida pela incriminação do abuso de informação, revela-se necessária e 

imprescindível para a protecção da confiança dos investidores que, nos mercados 

organizados, são confrontados com a massificação, anonimato, indiferenciação pessoal e 

real e, além disso, têm de negociar através dos intermediários”.255 

 

Fica bastante clara, pois, a legitimidade do Direito Penal para atuar em alguns 

crimes contra o mercado de capitais, especialmente o insider trading, cujos nefastos efeitos, 

bem como a importância de sua reprimenda para o bom funcionamento do mercado de 

                                                 
254 COSTA, Helena Regina Lobo. Proteção Penal Ambiental. Cit., p. 
255 COSTA, José de Faria. RAMOS, Maria Elisabete. O crime de abuso de informação privilegiada (insider 
trading). A informação enquanto problema jurídico-penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 59. 
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capitais, um dos mais importantes vetores de fomento da economia e, em última análise, da 

justiça social, que deve ser uma das maiores preocupações do Estado, foram apresentados 

nos primeiros capítulos deste trabalho. Resta verificar, portanto, e isso é de suma 

importância, se tal tutela vem se dando, hoje em dia, de maneira satisfatória no Brasil. 
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CAPÍTULO 4 

 O CRIME DE USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

– INSIDER TRADING 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 Antes de 2001 e do advento da Lei 10.303/01, era comum, no Brasil, a tentativa de 

tipificar penalmente a conduta de insider trading no artigo 171 do Código Penal, que ao 

tratar do estelionato, aduz ser crime “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em 

prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento”.  

 

 Em face da amplitude de condutas capazes de se adequarem ao tipo previsto no 

referido artigo, cujos requisitos são “1°) o emprego, pelo agente, de artifício, ardil ou 

qualquer outro meio fraudulento; 2°) induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3°) 

obtenção de vantagem patrimonial ilícita pelo agente; 4°) prejuízo alheio (do enganado ou 

de terceira pessoa)”256, passou a afirmar-se que “a despeito da quase total ausência de 

análise da tipificação penal do insider trading, um só caminho, a nosso ver, se oferece para 

tentar-se tal: sua qualificação como crime de estelionato, que é um crime que abrange 

enorme gama de situações”257.  

 

 A Lei 6.385/76, quando da sua elaboração, embora tenha disposto sobre o mercado 

de capitais e criado a CVM, não tratou de criar nenhum tipo penal, o que somente foi feito 

com a edição da Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001, que a ela acrescentou o capítulo 

VII-B, prevendo os crimes contra o mercado de capitais.  

                                                 
256 Os requisitos do crime de estelionato são apresentados em DELMANTO, Celso. DELMANTO, Roberto. 
DELMANTO JUNIOR, Roberto. DELMANTO, Fabio M. De Almeida. Código Penal Comentado. 6ª ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 386. 
257 Conforme PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos jurídicos do “insider trading”. Superintendência jurídica 
da CVM, 1978. Disponível em <www.cvm.gov.br> 
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Dentro da sistemática da intervenção do Estado na economia, regulamentando e 

fiscalizando o funcionamento do mercado, foram criadas três figuras típicas: a manipulação 

do mercado (artigo 27-C), o uso indevido de informação privilegiada (artigo 27-D) e, o 

exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função (artigo 27-E). Com isso, o 

Brasil passou a reprimir, sem sombra de dúvida, no artigo 27-D da Lei 6.385/76, o crime de 

insider trading, ou de uso indevido de informação privilegiada. 

 

 Todavia, dada a falta de clareza e de técnica legislativa, algumas dificuldades 

práticas apresentam-se na implementação do jus puniendi estatal para o crime de uso 

indevido de informação privilegiada, ora objeto de análise. Seja com relação ao sujeito 

ativo, seja ao passivo, o bem jurídico tutelado, a consumação, os meios de prova e até a 

competência, tudo é passível de debate e questionamento.258 

 

 Essa falta de certeza pode ser entendida até como uma afronta ao princípio 

constitucional da legalidade, que vai além do enunciado “não há crime sem lei anterior que 

o defina ou pena sem prévia cominação legal”. O princípio presta-se a delimitar o poder de 

atuação do Estado e a apresentar ao cidadão os exatos limites de sua liberdade. Além de 

anterior, portanto, é de suma importância que a norma seja clara.  

 

 Nesse diapasão, pode ser criticado o fato de o legislador parecer, na prática, ter se 

preocupado, em um primeiro momento, exclusivamente com a criminalização de figuras até 

então existentes no âmbito administrativo, sem se importar em verificar os essenciais 

princípios que devem orientar o Direito Penal, sem se ater tão pormenorizadamente aos 

importantes elementos do tipo penal. 

 

 

 

                                                 
258 Já tivemos a oportunidade de enfrentar essas questões, de forma não tão pormenorizada, em SANTANA, 
Melina Marques Mendes. A importância da atuação policial na investigação do insider trading. Revisa 
Criminal. Cit., p. 143-158.  
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4.2 TIPO PENAL 

 

Características comuns a quase todos os delitos econômicos, como a presença de 

diversos elementos normativos, normas penais em branco, conceitos pouco claros e 

enunciados por outros ramos do Direito podem ser verificadas, de certa forma, também no 

crime de insider trading.  

 

O tipo penal do artigo 27-D da Lei prevê como tipo penal e respectiva sanção, ou 

seja, como preceito primário e como preceito secundário da norma: 

 

 “Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, 
de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de 
propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante 
negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores 
mobiliários”. 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) 
vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do 
crime. 

 

No que toca ao elemento subjetivo do tipo, trata-se de um crime doloso, expresso 

pelo verbo “utilizar”, que se afigura como núcleo do tipo, no sentido de tirar utilidade, 

auferir proveito ou vantagem de (alguém ou algo); aproveitar-se, servir-se, valer-se259. 

Desta forma, a ação dolosa deve ser a de utilizar informação privilegiada, relevante e capaz 

de propiciar vantagem indevida, negociando valores mobiliários em seu nome ou no de 

terceiros. 

 

Salta aos olhos, em primeiro lugar, a classificação do tipo como norma penal em 

branco, que carece de complementação para a definição dos elementos normativos do tipo 

“informação relevante” e de “valor mobiliário” e de quem “deva manter sigilo”. Elementos 

normativos do tipo são aqueles que, embora integrem a figura típica, carecem de um juízo 

                                                 
259 HOUAISS, Antonio. Dicionário da Língua Portuguesa. Versão Online, 2011.  
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de valor para sua aplicação prática. De toda forma, é clara a preocupação do legislador em 

coibir as indesejadas práticas não equitativas260 no mercado de capitais.  

 

O recurso à norma penal em branco, diferentemente dos tipos penais genéricos ou 

vazios, que equivalem “teoricamente a nada formular, mas é prática e politicamente muito 

mais nefasto e perigoso”261, é admitido e, quando necessário, elogiado, de maneira a não 

engessar a legislação e também não fazer com que o Direito Penal passe a se ocupar de 

lições de outros ramos, como o Direito Empresarial. Desta forma, quando indispensável, é 

transmitida à autoridade administrativa a integração da norma por meio de referencias, mas 

nunca a definição do crime em si, que deve permanecer no âmbito da norma incriminadora.  

 

A referência, no entanto, deve ser totalmente clara, sem dar margens a dúvidas ou 

interpretações, pois “a exigência de normas penais de teor preciso e unívoco decorre do 

propósito de proteger o cidadão do arbítrio judiciário, posto que, fixado com a certeza 

necessária a esfera do ilícito penal, fica restrita a discricionariedade do aplicador da lei”.262 

A norma penal em branco não se confunde, pois, com os tipos penais abertos, não resta, em 

sua utilização, ofendida a reserva legal.  

 

 

4.3 SUJEITO ATIVO 

 

 O que pode ser observado pela análise das normas administrativas e de direito 

societário realizada neste trabalho é que o conceito de insider veio sendo alargado de modo 

a ser possível, atualmente, em âmbito administrativo ao menos, considerar verificado o 

insider trading toda vez que qualquer pessoa utiliza informação relevante e sigilosa com o 

objetivo de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida mediante negociação com 

valores mobiliários, em nome próprio ou de terceiros.  

                                                 
260 A CVM conceitua prática não eqüitativa no inciso II, alínea “d” de sua Instrução n. 8/79, como “aquela de 
que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em 
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou 
desigualdade em face dos demais participantes da operação”. 
261 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Cit., p. 78.  
262 LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais. Cit., p. 25.  
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 Todavia, na seara criminal, não se pode pretender que a integração do tipo penal 

seja feita por tais normas administrativas. Ao eleger a expressão “da qual deva manter 

sigilo”, que faz referência direta às pessoas aqui apontadas como detentoras do dever de 

sigilo, o legislador pátrio optou, ao exigir a quebra da fidúcia, claramente, por um crime 

próprio, que exige qualidade especial do sujeito, no trato do insider trading.  

 

 Poderão figurar no sujeito ativo, como insiders, consequentemente, no âmbito das 

companhias abertas responsáveis pelo sigilo e pela divulgação das informações relevantes, 

os administradores, os membros do conselho fiscal, os conselheiros e diretores, os membros 

dos órgãos técnicos e consultivos criados pelos estatutos, os acionistas controladores e os 

que, em razão de cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas 

controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação.  

 

 Vale lembrar que os prestadores de serviços jurídicos, financeiros e contábeis às 

companhias, bem como as gráficas responsáveis pela impressão do material de divulgação 

das companhias e demais prestadores de serviço, também detém, por contrato, dever de 

sigilo. Da mesma forma, os agentes privados, como os gestores de fundos de investimentos 

e os analistas de ações e os agentes públicos, como os analistas da CVM responsáveis por 

verificar e aprovar os prospectos preliminares e definitivos e demais materiais, atuantes no 

mercado de capitais.  

 

  Embora se trate de crime próprio, nada impede, nos termos no artigo 30 do Código 

Penal, que prevê a comunicabilidade das circunstâncias elementares do tipo, que haja 

participação ou coautoria para aqueles que, malgrado não detenham o dever legal ou 

contratual de guardar sigilo das informações relevantes, delas se utilizam ou as transmitem 

a terceiros que delas venham a se utilizar, negociando no mercado de capitais263.  

 

                                                 
263 A jurisprudência do STF é no sentido de que “a participação em crime próprio é admitida, sendo, porém, 
indispensável adesão subjetiva, identidade de desígnios entre partícipe e autor, não bastando o nexo causal”. 
Conforme Pet. 3898/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes. Dje 18/12/2009. 
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Ou seja, também os tippees, aqueles que recebem, direta ou indiretamente, as 

informações privilegiadas daqueles que a elas têm acesso, quando delas se utilizarem para 

negociar valores no mercado de capitais, poderão ser responsabilizados pelo crime264. Nos 

casos em que se estiver diante de pessoas que não possam ter sua responsabilidade derivada 

do artigo 30, contudo, nos parece, pelo teor da legislação atual, impossível falar em 

condenação criminal, devendo a conduta ser discutida somente no âmbito administrativo, 

quando cabível.  

 

Com relação aos detentores do dever de sigilo, os tippers, que repassam a 

informação privilegiada a outros, que dela venham a se utilizar indevidamente, negociando 

valores no mercado de capitais, o tipo silencia. Todavia, certamente se comprovada sua 

responsabilidade, tanto quem repassou a informão privilegiada, quanto quem as utilizou 

indevidamente responderá pelo crime, pela coautoria ou participação. 

 

Diferente é o caso em que há o repasse de informação privilegiada sem sua 

utilização indevida, quando será possível, em tese e de acordo com a atual redação do tipo 

de insider trading, que não prevê tal conduta, que reste configurado somente o crime de 

divulgação de segredo profissional, previsto no artigo 154 do Código Penal.  

 

O tipo aduz ser crime: “revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência 

em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a 

outrem”. O crime é, todavia, de ação penal pública condicionada, somente procedendo-se 

mediante representação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. Nesse sentido, 

embora seja crime formal, cuja configuração independe do prejuízo, eventuais ofendidos – 

investidores prejudicados e até a própria companhia – devem representar para que seja 

possível a persecução.  

 

                                                 
264 Posição contrária à responsabilização criminal dos tippees pode ser encontrada em EIZIRIK, Nelson. 
GAAL, Ariádna. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais Regime 
Jurídico. Cit, p. 533. 
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Outra interessante questão pouco explorada é a referente às informações que não se 

relacionam às companhias abertas, até então objeto deste estudo. CASTELLAR aborda o 

assunto, ao citar um funcionário público que, por conta de seu cargo, tenha acesso a 

informação sobre uma regulamentação administrativa que será baixada pelo governo, 

provocando alta nas ações do mercado de capitais em geral (“alta da bolsa”) e, por isso 

mesmo, negocia no mercado antes da publicação de tal resolução, comprando ações com o 

intuito de obter posterior lucro com a sua venda em alta.265 

 

No mesmo sentido, pode ser dado o exemplo de um funcionário do Comitê de 

Política Monetária – COPOM, órgão que se presta a estabelecer as diretrizes da política 

monetária e de definir a taxa de juros no Brasil. Assim, ciente de uma alteração na taxa de 

juros ainda não revelada ao mercado e que pode levar à uma elevação generalizada na bolsa 

de valores266, caso tal funcionário negocie no mercado, poderá responder, também, pelo 

crime de insider trading.  

 

 

4.4 SUJEITO PASSIVO 

 

 Dado o viés supraindividual colocado como cerne do Direito Penal Econômico e, 

portanto, dos crimes contra o mercado de capitais, necessário perceber que os sujeitos 

passivos do crime ora estudado não são somente os investidores, os detentores dos títulos 

mobiliários, mas também a sociedade como um todo, que se vê prejudicada pelo abalo da 

imprescindível confiança que deve ser depositada no mercado de capitais.  

 

                                                 
265 CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading e os Novos Crimes Corporativos. Cit., p. 117.  
266 Sobre a relação existente entre a taxa de juros e a bolsa de valores, matéria publicada na Folha de São 
Paulo em 01 de setembro de 2011, intitulada “Dólar atinge R$ 1,60 e futuro da Bolsa projeta alta após 
Copom”, “Os mercados financeiros domésticos mostram fortes reações no dia seguinte à surpreendente 
decisão do Copom (Comitê de Política Monetária), que rebaixou a taxa básica de juros em 0,5 ponto 
percentual. [...]E no segmento da BM&F, onde são negociados os contratos futuros do Ibovespa, o 
vencimento para outubro aponta 57.450 pontos, em alta de 0,67%. Esses contratos refletem as apostas do 
setor financeiro para o "termômetro" da Bolsa de Valores num horizonte próximo”. 
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 Logo, a conduta do insider,que negocia indevidamente no mercado de capitais, 

afetará diversas pessoas de formas diferentes, alcançando distintos bens jurídicos, 

caracterizando-se, pois, como crime pluriofensivo, conforme será visto no ítem seguinte.  

 

 

4.5 BEM JURÍDICO TUTELADO 

 

 Com relação à primordial questão do bem jurídico tutelado pelo crime de insider 

trading, há legitimidade em sua criminalização, por não se tratar de tutela de “meras 

funções”267, despindo o bem jurídico da materialidade que lhe deve ser inerente. Motivo 

pelo qual não é adequado pretender que o bem jurídico tutelado seja simplesmente o correto 

funcionamento do mercado de capitais, a sua higidez.   

 

Um entendimento neste sentido parece confundir o bem jurídico a ser tutelado pelo 

tipo penal com a função precípua do mercado de capitais, que pode ser resumida como o 

aporte das poupanças públicas para investimentos de companhias em busca de 

capitalização, em igualdade de condições para todos aqueles que desejem investir, com a 

finalidade principal de colocar o capital em circulação, aumentando riquezas e o bem estar 

da população, com o bem jurídico efetivamente tutelado pela norma.  

 

Confirmando tal entendimento, a Diretiva n. 2003/06/CE, de 28 de janeiro de 2003, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, que trata das operações de manipulação de mercado 

e utilização de informação privilegiada aduz, em seu item (2) que:  

 

“Um mercadofinanceiro integrado e eficienterequera integridade 
no mercado. O bom funcionamento dosmercados de valores 
mobiliáriose a confiança do públicono mercadosão pré-
requisitospara o crescimento econômicoe da riqueza.Abuso de 

                                                 
267 Sobre a indesejável tutela de meras funções: COSTA, Helena Regina Lobo. Proteção Penal 
Ambiental.Cit., p. 11. 
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mercadoprejudicam a integridade dosmercados financeirose a 
confiança do públicoemvalores mobiliários e derivativos.”268 

 

 Para que os investidores decidam por este tipo de aplicação de sua poupança, é 

necessário, conforme visto neste trabalho, que tenham, pelo menos em tese, possibilidade 

de conhecimento amplo e equânime das necessárias informações que viabilizem e orientem 

suas decisões, ou seja, que sejam atendidas por completo as regras de full disclosure.  

 

Não se vislumbra qualquer possibilidade de movimentação no mercado de capitais 

sem a necessária confiança em si. É primordial que o mercado de capitais seja seguro, 

confiável, estável, eficiente. Isso, entretanto, é rompido com a utilização indevida de 

informação privilegiada e deve ser evitado a todo custo. 

 

A proteção aos investidores, sem os quais não se cogita sequer a existência de 

capital a ser investido, não pode ser deixada de lado. O que deve ser tutelado com a 

previsão do crime de insider trading, portanto, como bem jurídico, é a igualdade dos 

investidores ao acesso às informações no mercado de capitais, vedando a qualquer deles o 

conhecimento prévio das informações relevantes à sua tomada de decisão.  

 

Ademais, é importante notar que, diferentemente do que costuma-se afirmar269, 

entendemos ser não apenas a tutela da igualdade no acesso às informações relevantes e, 

consequentemente, a credibilidade, a confiança e a segurança do mercado de capitais e dos 

interesses da companhia emissora, mas também, ainda que secundariamente, a proteção do 

patrimônio dos investidores em geral. Essa tutela prevalece, ainda que no caso concreto não 

                                                 
268 Tradução livre de “An integrated and efficient financial market requires market integrity. The smooth 
functioning of securities markets and public confidence in markets are prerequisites for economic growth and 
wealth. Market abuse harms the integrity of financial markets and public confidence in securities and 
derivatives”. 
269 Por exemplo, COSTA, Helena Regina Lobo; ALONSO, Leonardo; COELHO, Marina Pinhão. Dos crimes 
contra o mercado de capitais. Revista Literária de Direito. São Paulo, n. 53, agosto/setembro, 2004.  
E também “O bem juridicamente protegido pelas normas societárias e penais que sancionam o insider trading 
é o da estabilidade e eficiência do mercado de capitais, tutelando o princípio da transparência de informações, 
essencial para o desenvolvimento regular do mercado. Também pode ser considerado como bem jurídico 
objeto da tutela a proteção da confiança e do patrimônio dos investidores que aplicam seus recursos no 
mercado de capitais”. PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. Cit, p. 527. 
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seja possível a identificação da totalidade das pessoas lesadas ou a exata extensão de seus 

prejuízos.  

 

Com isso, estarão atendidos os anseios tanto dos que adotam a concepção monista 

pessoal, quanto dos que adotam a concepção dualista no estudo do bem jurídico 

supraindividual.  

 

Não se pode ignorar que o mercado de capitais só existe e se mantém às custas das 

poupanças dos investidores que são alocadas, em um primeiro momento, às companhias 

que pretendem se capitalizar. Razão há, portanto, a legitimar também a tutela dos 

investidores, sejam eles efetivos ou potenciais, sem os quais não há sequer falar-se em 

mercado de capitais. Ou seja, com a previsão do crime de uso indevido de informação 

privilegiada, além do bem jurídico supraindividual, há a tutela também de um bem jurídico 

individual. 

 

O patrimônio dos investidores, todavia, se constituirá em bem jurídico mediato, 

“cuja vulneração não aparece incorporada ao tipo de injusto da infração correspondente e, 

por isso, o intérprete não tem porque acreditar que no caso concreto se produziu uma lesão 

ou colocação em perigo de dito bem, nem tem porque exigir que o dolo ou a imprudência 

do autor venham referidos a ele.”270Ainda, 

 

“há que se acentuar que unicamente é o bem jurídico mediato (bem 
jurídico por antonomásia) o que se incorpora ao tipo de injusto da 
infração delitiva de que se trate, no sentido de que sua vulneração 
(lesão efetiva ou perigo) por parte da ação do sujeito ativo se erige 
como um elemento implícito indispensável da parte objetiva de 
qualquer tipo e, portanto, dita violação será abrangida pelo dolo ou 
culpa do agente [...] Em contrapartida, a afetação do bem jurídico 
mediato não aparece incorporada ao tipo de injusto da infração 
correspondente e, portanto, o intérprete não tem porque acreditar 
que no caso concreto se produziu uma lesão ou ameaça de referido 

                                                 
270 CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading e os Novos Crimes Corporativos. Cit., p. 39. 
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bem, tampouco tem porque exigir que o dolo ou culpa do autor se 
refiram a ela.”271 

 

Nesse sentido, PRADO leciona que “o caráter, fundamentalmente, supra-individual 

e o conteúdo econômico-empresarial dos bens jurídicos protegidos não são questionados. 

Em certos pontos, aparecem fortes componentes de índole individual, ainda que em estreita 

relação com os interesses econômicos, genericamente considerados”.272 

 

É de suma importância ter em mente, em especial no contexto do mercado de 

capitais, que “a economia não pode ser vista como mera técnica de criação e funcionamento 

de empreendimentos lucrativos, sobretudo, é um meio destinado a aumentar o bem estar 

dos homens de acordo com as necessidades materiais da coletividade”.273 

 

Com relação à tutela da confiança no mercado de capitais, não nos parece certo 

afirmar que configuraria mero crime de perigo abstrato sem fundamento para ser 

criminalizado, sob o argumento de que, embora casos haja em que foram utilizadas as 

informações relevantes e sigilosa para negociar no mercado, os investidores continuam a 

investir, sem que se comprove a quebra de confiança274. Ora, muito pelo contrário, é 

exatamente por ser tutelada que a confiança não é quebrada, tal qual no crime de desacato, 

previsto no artigo 331 do Código Penal, em que se tutela a Administração Pública, em 

especial o respeito à função pública.275 

 

Não é por menos que, em sentença condenatória no leading case nacional o juiz 

federal Marcelo Costenaro Cavali afirmou que o investidor 

 

                                                 
271 BALDAN, Édson Luís. Por uma delimitação conceitual do Direito Penal Econômico pela análise da 
ordem econômica como bem jurídico tutelado. Cit., p. 44. 
272 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. Cit, p. 14. 
273 SANTOS, Marcelo Almeida Ruivo dos. Criminalidade Fiscal e Colarinho Branco: a fuga ao Fisco é 
exclusividade do white-collar? Cit., p. 1191.  
274 Conforme se pretende em ALONSO, Leonardo. O bem jurídico nos crimes contra o mercado de capitais. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 144.  
275 Conforme DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JÚNIOR, Roberto; DELMANTO, 
Fabio M. De Almeida. Código Penal Comentado.  Cit., p. 665. 
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“que toma conhecimento dessas práticas envolvendo companhias 
brasileiras, a partir de ordens emanadas do território brasileiro, não 
importa em que local a negociação ocorra, fica naturalmente mais 
arredio, mais desconfiado, menos propenso a investir seu dinheiro 
no mercado de capitais brasileiro. Com isso, perde força uma das 
mais democráticas formas de financiamento do setor produtivo 
brasileiro: o mercado de capitais. 
O bem jurídico estará ofendido, enfim, pela simples razão de que, 
com essa prática maléfica, os investidores perdem a confiança no 
mercado de capitais.”276 

 

Também não é por outra razão que o item 12 da citada Diretiva n. 2003/06/CE, de 

28 de janeiro de 2003, do Parlamento Europeu e do Conselho prevê que: “o objectivo da 

legislação contra o abuso de informação privilegiada é o mesmo da legislação contra a 

manipulação de mercado: garantir a integridade dos mercados financeiros comunitários e 

promover a confiança dos investidores nos mesmos”. 

 

O que não admitimos no presente trabalho, todavia, é a pretensão da mera tutela 

penal da transparência das informações, isso sim nos parecendo uma verdadeira afronta ao 

conteúdo que devem possuir os bens jurídicos em um Estado Democrático, ainda que se 

esteja tratando de um conteúdo econômico e difuso.Também não nos parece o mais 

acertado defender a tutela penal dos interesses da companhia emissora dos valores 

mobiliários e de seus acionistas, que não observam, no mais das vezes, qualquer diminuição 

em seu patrimônio, muito embora, no caso concreto, possam ser de certa forma também 

atingidos pelo delito, tendo grande interesse em evitar a obtenção de vantagem indevida por 

quem quer que venha a negociar com seus papéis. 

 

Resumindo as idéias aqui apresentadas, CASTELLAR aponta que “a partir do 

momento em que alguém utiliza informação privilegiada estará traindo a confiança que o 

conjunto de investidores depositou no mercado de capitais, no mesmo passo que obterá 

vantagem econômica em prejuízo dos demais.”277 

 

                                                 
276 Conforme fls. 29 de sua sentença exarada nos autos do processo n. 005123-26.2009.403.6181, mais 
pormenorizadamente analisado a seguir. 
277 CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading e os Novos Crimes Corporativos. Cit., p. 107. 
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Assim, entendemos que são bem jurídicos tutelados pelo tipo penal do insider 

trading, em primeiro plano, a igualdade no acesso às informações relevantes e a 

consequente confiança que deve ser depositada no mercado de capitais e, secundariamente, 

o patrimônio dos investidores como um todo, compreendendo tanto os efetivos, quanto os 

potenciais, ou seja, de forma supraindividual.  

 

 

4.6 CONSUMAÇÃO 

 

Tendo em vista exclusivamente o tipo objetivo do crime em questão, mister 

verificar que, além de ser sigilosa, a saber, aquela que deve ser mantida segredo (ou a 

decorrente do dever de sigilo) pelos que a detém, é necessário que a informação não tenha 

sido divulgada, só sendo caracterizado o crime se o agente agir antes da divulgação da 

informação ao mercado. 

 

Além disso, só será possível falar em crime quando a informação utilizada for 

“relevante”, conforme já tratada e conceituada neste trabalho como “qualquer decisão de 

acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da 

companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, 

negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa 

influir de modo ponderável: I- na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia 

aberta ou a eles referenciados; II- na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter 

aqueles valores mobiliários; III- na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos 

inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles 

referenciados”. Informação essa, que deve ser resguardada de acordo com as boas práticas 

de governança corporativa e de full disclosure.  

 

Para fins de enriquecer o conceito, vale citar que a doutrina, sintetizando, apresenta 

quatro critérios finais para a identificação de uma informação relevante: 
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“(a) tem um caráter razoavelmente preciso, isto é, refere-se a um 
fato, não a meros rumores, apresentando um mínimo de 
materialidade ou de objetividade, ou seja, uma consistência mínima 
capaz de permitir sua utilização por um investidor médio; (b) não 
está disponível para o público, encontrando-se reservada a um 
círculo restrito de pessoas; (c) é price-sensitive, isto é, poderia, caso 
fosse divulgada, influenciar o preço dos valores mobiliários no 
mercado; (d) é relativa a valores mobiliários ou aos seus 
emissores.”278 

 

E, ainda, o conceito de informação privilegiada trazido pela Diretiva n. 2003/06/CE, 

de 28 de janeiro de 2003, do Parlamento Europeu e do Conselho em seu artigo 1°, que a 

considerada como: 

 

“toda a informação com carácter preciso, que não tenha sido 
tornada pública e diga respeito, directa ou indirectamente, a um ou 
mais emitentes de instrumentos financeiros ou a um ou mais 
instrumentos financeiros e que, caso fosse tornada pública, seria 
susceptível de influenciar de maneira sensível o preço desses 
instrumentos financeiros ou dos instrumentos financeiros derivados 
com eles relacionados. 
Em relação aos instrumentos derivados sobre mercadorias, 
entende-se por «informação privilegiada» toda a informação com 
carácter preciso, que não tenha sido tornada pública e diga respeito, 
directa ou indirectamente, a um ou mais desses instrumentos 
derivados e que os utilizadores dos mercados em que esses 
instrumentos derivados são negociados esperariam receber em 
conformidade com práticas de mercado aceites nesses mercados. 
No caso das pessoas encarregadas da execução de ordens relativas 
a instrumentos financeiros, a expressão «informação privilegiada» 
significa também a informação veiculada por clientes e relativa a 
ordens pendentes dos mesmos, de natureza precisa, directa ou 
indirectamente relacionada com um ou mais emissores de 
instrumentos financeiros ou com um ou mais instrumentos 
financeiros e que, caso fosse tornada pública, seria susceptível de 
influenciar de maneira sensível o preço desses instrumentos 
financeiros ou dos instrumentos financeiros derivados com eles 
relacionados.” 

 

                                                 
278 EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais Regime Jurídico. Cit, p. 530. 
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É certo, pois, que não é qualquer informação, mas somente aquela sigilosa (ainda 

desconhecida do mercado) e privilegiada, que tem o condão de tipificar o crime em 

questão. É também necessário que o insider utilize a informação privilegiada para negociar 

valores mobiliários e não para quaisquer outros fins, ou não restará configurado o delito do 

artigo 27-D. 

 

Outra questão de especial relevo para a consumação do delito em tela é a de 

estabelecer o momento no qual a informação pode ser considerada relevante, de forma a 

impedir uma negociação com valores mobiliários daqueles que dela tenham conhecimento. 

Meros rumores ou cogitações, por exemplo, não podem ser considerados para fins de 

configurar o crime, sob pena de se ferir a esperada segurança jurídica e o princípio da 

ofensividade em matéria penal.  

 

Por outro lado, sérias tratativas envolvendo negociação, expectativas e promessas de 

compromisso já podem ser consideradas como suficientes para tanto, especialmente no que 

toca o dever de lealdade dos administradores para com a companhia, sob pena de se deixar 

de tutelar suficientemente o bem jurídico, ao arrepio do principio da proporcionalidade em 

sua vertente que veda a tutela insuficiente. Não por outra razão a ICVM 358, em seu artigo 

13, impõe a uma série de pessoas279 o blackout period, ou período em que devem abster-se 

de negociar com os valores da companhia, nos seguintes termos: 

 
                                                 
279 Acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do 
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, 
ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, 
suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, de acordo 
com o caput. Também quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, 
sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação 
comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de 
valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete 
verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da 
companhia ou a eles referenciados, de acordo com o parágrafo primeiro e aos administradores que se afastem 
da administração da companhia antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período 
de gestão, e se estenderá pelo prazo de seis meses após o seu afastamento, ao teor do parágrafo segundo. 
Prevê ainda o parágrafo terceiro que a vedação do "caput" também prevalecerá sempre que estiver em curso a 
aquisição ou a alienação de ações de emissão da companhia pela própria companhia, suas controladas, 
coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o 
mesmo fim, bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, 
transformação ou reorganização societária. 
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“Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido 
nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores 
mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria 
companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou 
indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do 
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer 
que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia 
aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha 
conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante”. 

 

Ademais, da análise da expressão “capaz de propiciar, para si ou para outrem, 

vantagem indevida”, conclui-se que a obtenção de vantagem, ou seja, a ocorrência de um 

resultado consubstanciado na aferição de ganho econômico é mero exaurimento do delito, 

devendo ser utilizado para quantificar o montante da pena de multa eventualmente aplicada.  

 

Classifica-se, pois, o insider trading como crime formal, consumado 

independentemente do resultado280, sendo, todavia, necessário o dolo específico de utilizar 

a informação privilegiada com o intuito de obter vantagem indevida: deve o agente ao 

menos pretender o resultado.  

 

Os crimes formais são aqueles “cujo tipo proibitivo contenta-se em descrever a 

conduta, sem mencionar o resultado natural que se liga a esta conduta por nexo de 

causalidade. Por esta razão, não há evento destacado da ação nos crimes formais, pois a 

descrição da proibição incriminada cinge-se a conduta, sendo que o resultado coincide com 

esta, sem menção no tipo penal dos eventuais resultados decorrentes da ação praticada ou 

omitida”281. 

 

Outrossim, basta que uma pessoa que deva, por força de lei ou contrato, manter 

sigilo de informação privilegiada de que tenha conhecimento negocie, em nome próprio ou 

não, os valores mobiliários utilizando essa informação com o objetivo de obter vantagem 

                                                 
280 Nossa posição no sentido de considerá-lo crime formal, todavia, não é pacífica na doutrina. Em sentido 
contrário, ver EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. 
Mercado de Capitais Regime Jurídico. Cit, p. 534. 
281 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. Cit., p. 269.  
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indevida para si ou para outrem – ou de evitar um prejuizo financeiro, para que esteja 

configurado o crime e se autorize a atuação do Estado no âmbito criminal.  

 

Resumindo, de acordo com a atual legislação, para que reste consumado o crime em 

questão será necessário que a pessoa acusada, além de detentora de informação relevante 

ainda não divulgada ao mercado, tenha também o dever de sigilo. Ademais, deverá utilizar 

esta informação negociando com valores mobiliários282 em nome próprio ou de terceiro.  

 

Com relação à tentativa, entendemos que seria hipoteticamente possível, quando a 

negociação não se realizar por circunstâncias alheias à vontade do agente, apesar da imensa 

dificuldade prática em se verificar um caso. Exemplo seria o de uma pessoa que, detentora 

da informação privilegiada, dá efetivamente uma ordem de compra de um elevado número 

de ações de determinada companhia com o intuito de vendê-las assim que o fato relevante 

for divulgado ao mercado, trazendo consigo grande alta no valor das ações. Todavia, antes 

que a corretora que recebeu a ordem realize a operação da compra das ações para sua 

cliente, o fato é divulgado ao mercado, aumentando quase que automaticamente o valor das 

ações. 

 

 

4.7 MEIOS DE PROVA 

 

 No curso das investigações do delito, é bastante comum deparar-se com a 

insuficiência de provas que demonstrem, com absoluta certeza, que o agente obteve 

informação privilegiada e dela se utilizou negociando valores mobiliários com o intuito de 

obter vantagem indevida. No âmbito da CVM, conforme visto, é comum que a condenação 

se dê com base em meros indícios. O mesmo não pode acontecer no Direito Penal, todavia.  

 

 Ocorre que, em grande parte das vezes, a pessoa que tem o dever de sigilo sobre a 

informação, o insider, se socorre do auxílio de terceiros, aparentemente estranhos aos 

                                                 
282 O conceito de valor mobiliário, também já apresentado neste trabalho, pode ser depreendido do artigo 2° 
da Lei 6.385/76. 
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quadros da companhia, que, por este motivo, não levantariam qualquer suspeita de ciência 

da informação privilegiada, podendo atuar livremente no mercado, comprando e vendendo 

valores mobiliários sob sua ordem. Isso quando não há uma gama ainda maior de pessoas 

envolvidas. A prova dessa vinculação entre as pessoas é essencial para efetivar por 

completo a tutela penal. 

 

 Esse traço comum a quase totalidade dos crimes econômicos já foi identificado em 

1992 pelo então Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Francisco de Assis Toledo, 

que ao tratar do crime de gestão temerária de instituição financeira, pertencente aos “crimes 

do colarinho branco”, em acórdão, entendeu que são “fatos praticados, em geral, por 

interpostas pessoas, testas de ferro, homens de palha, fantasmas, para dissimular a 

participação dos verdadeiros mentores ou beneficiários da trama.”283 

 

Vale, ainda, anotar o posicionamento de CARVALHO, para quem “a par dos 

resultados lesivos serem maiores e atingirem um maior número de vítimas, não há negar 

que esses delitos [...] são de difícil detectação, em face de suas características especiais. É a 

chamada delinqüência invisível e, por isso mesmo, não atrai a valoração coletiva 

reprobatória, malgrado vulnere a ordem econômica do país.”284 

 

 Também não vigora, obviamente, no âmbito criminal a presunção absoluta que vige 

no procedimento administrativo da CVM com relação aos detentores do dever de sigilo “de 

que, tendo em vista a posição que ocupam na companhia, eles detêm a informação 

relevante e que, por essa razão, a eventual negociação com papéis de emissão da companhia 

é irregular.”285 

 

 Importante buscar, ademais, uma relação temporal entre as tratativas (propostas, 

minutas, rascunhos, discussões, reuniões, e-mails, ligações, conference calls, etc), que 

deram ensejo ao fato relevante divulgado pela companhia no mercado – que podem ser 

                                                 
283 STJ. 5ª Turma. Recurso Especial n. 82961/SP. Relator: Francisco de Assis Toledo. 21 de outubro de 1992. 
284 CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação Constitucional do Direito Penal. Cit., p. 110.  
285 EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais Regime Jurídico. Cit, p. 533. 
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bastante pretéritas286 – e a efetiva negociação do investidor/insider no mercado de capitais 

de compra ou venda de valores mobiliários. 

 

Essa prova é ainda mais difícil de ser produzida, dependendo de acesso a atas, livros 

e documentos da companhia, ordens de compra e venda de valores mobiliários em 

corretoras e até do acesso a dados bancários e telefônicos, além de outros que se mostrem 

necessários no caso em concreto. A doutrina informa que para verificar a relevância da 

informação à época em que foi conhecida pelos insiders, poderá ser realizado um “teste de 

relevância”, sendo que “se a probabilidade de a operação ser concluída é forte e trará 

impactos significativos sobre os negócios da companhia, afetando as cotações de seus 

valores mobiliários, pode-se entender que já existe uma informação relevante.”287 

 

Também deve ser considerado o cargo ocupado pelo eventual sujeito ativo na 

companhia envolvida ou nas suas prestadoras de serviço, de forma e verificar a sua 

possibilidade de acesso às informações privilegiadas, além do volume dos valores 

mobiliários por si usualmente negociados, a eventual frequência com que costuma fazer tais 

negociações e os motivos alegados para tanto.  

 

Não se quer com isso dizer que qualquer movimentação atípica realizada por uma 

pessoa ou verificada nos papéis de uma companhia seja necessariamente influência de um 

insider trading, mas certamente é um forte sinal, que deve ser observado cautelosamente. 

Com relação aos “terceiros”, deve ser buscado eventual laço de parentesco, de amizade, de 

negócios, etc entre si e o primeiro detentor das informações privilegiadas ou, ainda, com 

àqueles de quem possa tê-las obtido de forma ilegítima pelas mais diversas situações. 

 

                                                 
286 Comentando a questão EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de 
Freitas. Mercado de Capitais Regime Jurídico. Cit, p. 531, indicam que “não há, evidentemente, fórmula 
genérica e segura, particularmente nas operações de aquisição de controle ou de reorganização societária, nas 
quais as negociações são muitas vezes longas e complexas, para se determinar o momento em que as 
informações passam a referir-se a fatos relevantes”. 
287 EIZIRIK, Nelson. GAAL, Ariádna. PARENTE, Flávia. HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais Regime Jurídico. Cit, p. 531. 
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Por fim, é importante consignar que caberá ao Ministério Público demonstrar que o 

agente negociou com valores mobiliários utilizando informação relevante e privilegiada, da 

qual deveria manter sigilo, capaz de propiciar vantagem indevida. “Além disso deverá 

demonstrar (o Ministério Público) que agiu pessoalmente ou ao menos tinha o domínio 

final do fato sobre a conduta de outrem que o fez por si.”288 

 

Ao réu, por sua vez, 

 

“para eximir-se de condenação e aplicação de pena, caberá 
demonstrar que não utilizou informação relevante, ainda inédita, da 
qual tinha o dever de manter sigilo e de que essa revelação seja 
capaz de propiciar vantagem indevida para qualquer pessoa e o 
nexo dela com a negociação de valores mobiliários, ou se 
utilização houve, que ela não era apta a afetar o regular 
funcionamento do sistema financeiro, pois não dizia respeito à 
matéria que devesse permanecer em sigilo, ou que a ele não pode 
ser imputada, por não estar dentro de sua esfera de domínio, ou que 
não tinha como evitá-la, ou seja, que estava diante de 
inexigibilidade de conduta diversa. Poderá ainda provar que o que 
houve foi apenas negligencia, imperícia ou imprudência, vez que 
não existe a conduta culposa.”289 

 

 

4.8 SANÇÕES PENAIS 

 

A pena prevista para o crime em comento é a de reclusão, de um a cinco anos, e 

multa de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. A 

reclusão e a multa são, portanto, previstas cumulativamente, sendo aplicadas 

concomitantemente. Ademais, prevê o artigo 27-F que as multas cominadas deverão ser 

aplicadas em razão do dano provocado ou da vantagem ilícita auferida pelo agente. 

 

                                                 
288 PAULA, Áureo Natal de. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e o Mercado de Capitais.  
Comentários à Lei 7.492/86 e aos artigos incluídos pela Lei 10.303/01 à Lei 6.385/76. Doutrina e 
Jurisprudência. Curitiba: Juruá, 2007, p. 34.  
289 PAULA, Áureo Natal de. Ibid, p. 34.  
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Sendo a pena mínima prevista a de um ano, é possível a aplicação do instituto da 

suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9099, de 26 de setembro de 

1995, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por 

outro crime e preenchidos os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional 

da pena, previstos no artigo 77 do Código Penal.  

 

Caso a pena privativa de liberdade imposta seja igual ou inferior a quatro anos de 

reclusão, poderá ser cabível a sua substituição por pena restritiva de direito, nos termos do 

artigo 44 do Código Penal.  

 

O que se nota, portanto, é que o legislador ordinário se ocupa ao máximo de evitar a 

pena de prisão em algumas modalidades de crime, levando em conta, tanto o montante da 

pena, quanto as circunstâncias em que o crime foi cometido, a culpabilidade do agente, seus 

antecedentes, dentre outros fatores.  

 

Ainda assim, tratar da pena privativa de liberdade na criminalidade econômica 

apresenta especial desafio, já que não está relacionada, no mais das vezes, “a um cidadão 

que não teve oportunidades sociais, mas muito pelo contrário àquele que apesar de toda a 

estruturação educacional e familiar não conseguiu introjectar valores de auto-limitacao e de 

convivência social, não conseguindo conviver com as próprias frustrações do ser humano, 

motivando sua conduta antes de tudo por ambição econômica, verdadeiro mote de seu 

viver”.290 

 

Nesse sentido, é necessária uma reflexão acerca da eficiência da pena privativa de 

liberdade (reclusão de um a cinco anos) e da multa (de até três vezes o montante da 

vantagem ilícita obtida). A doutrina tradicional entende que a pena teria uma função 

preventiva e outra repressiva. Com relação à primeira, em sua vertente especial, muitos 

entendem que os autores de crimes econômicos não seriam suscetíveis de reeducação ou 

readaptação social e que restaria inócua a função preventiva da pena.  

                                                 
290 FERRARI, Eduardo Reale. Legislação Penal Antitruste: Direito Penal Econômico e sua Acepção 
Constitucional. Cit., p. 596. 
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Embora seja defensável dizer que já são socializados, não nos parece ser o 

entendimento mais adequado, vez que, tanto a prevenção geral, no sentido de restabelecer a 

confiança da sociedade, por exemplo, no mercado de capitais, quanto a especial, em 

determinados casos, ainda que seja pelo receio de ter sua conduta criminosa descoberta, 

poderiam estar presentes. Essa análise deve ser entendida com cautela, pois não se pode 

com isso pretender, entretanto, a legitimação do Direito Penal simbólico, usado como meio 

estigmatizante, como forma de selecionar bodes expiatórios dentre os autores de crimes 

econômicos em geral.  

 

Com relação a esses autores de crimes econômicos, indica DUEK MARQUES que, 

apesar de considerados ‘socializados’, “não se pode desprezar a eficácia das medidas 

preventivas e das sanções de modo geral, inclusive a da pena privativa de liberdade, 

direcionada para uma reeducação cívica, com sentido de harmonizar a coesão social”.291 

 

Na mesma linha de raciocínio, para os crimes econômicos, PROENÇA afirma que 

“a maioria dos indivíduos comporta-se de acordo com os padrões sociais pelo receio da má 

reputação e, quanto aos delitos, em sua maioria, não são cometidos pelo temor da sanção. 

Destarte, acarretando para o potencial criminoso do colarinho branco a reprovação social, 

porque estigmatizante, a sanção penal, esta sim por ele temida, forçosamente o desestimula 

a concretizar os seus intentos gananciosos.”292 

 

Por outro lado, sendo a pena privativa de liberdade extremamente danosa ao 

indivíduo, pode ser invocada a lição de JUNQUEIRA, ao tratar da relação da culpabilidade 

com a dignidade da pessoa humana: 

 

“essa relação entre o princípio da culpabilidade e a dignidade da 
pessoa humana é bastante intensa: a proporcionalidade da pena não 

                                                 
291 DUEK MARQUES, Oswaldo Henrique. Fundamentos da pena. Cit., p. 131, ao tratar dos novos 
movimentos de defesa social. 
292 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime jurídico do uso de informações privilegiadas 
no mercado de capitais. Cit., p. 318. 
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permite que o limite da culpabilidade/reprovabilidade do sujeito 
seja ultrapassado, ainda que seja consenso a necessidade de 
exacerbação para fins, por exemplo, preventivos. Assim, ainda que 
seja necessária uma pena muito mais intensa para que se consiga 
intimidar a sociedade, se a reprovabilidade do sujeito no caso 
concreto era mínima, a pena não poderá ultrapassar tal limite.”293 

 

A sanção pecuniária, a seu turno, ganha bastante relevo na criminalidade 

econômica, sendo comumente apontada como o tipo de sanção mais apropriado para lidar 

com os delinquentes econômicos, notadamente no insider trading, delito especialmente 

dirigido à obtenção de vantagem indevida de grandes proporções, a um enriquecimento 

“rápido e fácil”.  

 

A previsão de diminuição do patrimônio do agente, nesse sentido, seria passível de 

funcionar como como forma de prevenção geral da criminalidade, além de poder coibir, de 

certa forma, a reincidência. Parece acertado, portanto, prever o artigo 27-F que as multas 

cominadas deverão ser aplicadas em razão do dano provocado ou da vantagem ilícita 

auferida pelo agente. 

 

Não se pode olvidar que, dado o caráter interdisciplinar e, por vezes, internacional 

que permeia o delito em questão, ao realizar a dosimetria da pena, o juiz deve levar em 

consideração possíveis condenações ou acordos realizados em outras esferas legais, ou em 

outros paises, também para que não sejam desobedecidos o princípio do non bis in idem e o 

artigo 8° do Código Penal, que prevê que “a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena 

imposta no Brasil pelo menos crime, quando diversas, ou nela é computada, quando 

idênticas”, mas, especialmente, para evitar o odioso excesso punitivo.294 

 

                                                 
293JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Liberdade, culpabilidade e individualização da pena. Tese 
(Doutorado em Direito Penal). Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2009, p. 30-31. 
294 Esse ponto não passou despercebido pelo juiz federal em sua sentença no leading case de insider trading 
brasileiro, que, ao menos, teceu as seguintes considerações: “No caso concreto, deve ser considerado que o 
réu já está sendo penalizado na esfera administrativa. Também está a sofrer severa reprovação profissional e 
social, tendo perdido seu cargo e sido alvo de diversas críticas por parte da imprensa especializada e de seus 
pares do meio empresarial. Enfim, a sanção penal deve levar em consideração esses aspectos, a fim de evitar 
um excesso punitivo.” Caso citado, p. 63 
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Uma profunda análise da real efetividade da pena de prisão, não só para o delito de 

insider trading e os demais delitos relacionados ao mercado de capitais, mas para todos os 

delitos pertencentes à seara econômica, todavia, foge, infelizmente, ao escopo deste 

trabalho295. Apesar de extremamente necessária para o desenvolvimento de uma nova visão 

sobre o Direito Penal, especialmente o Econômico, nos parece que determinada tarefa deva 

contar com a necessária intervenção da Criminologia e dos sociólogos e psicólogos 

estudiosos da questão. 

 

 

4.9 AÇÃO PENAL 

 

Toda a preocupação com a prova se deve ao fato que, no processo penal, é 

imprescindível que haja prova de materialidade e indícios de autoria a embasar uma 

denúncia que dará início à ação penal propriamente dita, sob pena de sua inépcia. Também 

as condutas devem ser devidamente individualizadas, evitando, assim, as temerárias 

denúncias genéricas296, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito e os princípios 

que orientam o processo penal, incluindo a dignidade da pessoa humana. 

 

                                                 
295 Há quem afirme que: “Apesar de se encontrarem, atualmente, tipos penais para quase todas as violações 
administrativas no âmbito econômico, a previsão de penas de caráter criminal não se mostrou eficaz para 
coibir essa modalidade de crime, havendo, pelo contrário, um aumento da prática de condutas delituosas. O 
surgimento de novas políticas como a governança corporativa, a atuação no terceiro setor, a responsabilidade 
ambiental e a valorização de códigos de conduta empresariais, contudo, tornam cada vez mais importante para 
os agentes econômicos a necessidade de se manter uma boa imagem no mercado, devendo-se verificar, assim, 
em que medida a aplicação de penas administrativas como multas mais severas, a apreensão de bens, a 
interdição do exercício da profissão e a divulgação ao público a respeito da condenação por infração 
administrativa à ordem econômica não constituem meios mais eficazes de repressão e dissuasão”. 
GAMEIRO, João Augusto Prado da Silveira. O Tratamento Penal do Cartel de Empresas no Ordenamento 
Jurídico Brasileiro. Cit., p. 209. 
296 HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ESTADO DE DIREITO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP NÃO PREENCHIDOS.  
1- A técnica da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal) tem merecido reflexão no plano da dogmática 
constitucional, associada especialmente ao direito de defesa. Precedentes. 2- Denúncias genéricas, que não 
descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de 
Direito. 3- Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é difícil perceber os danos que a mera 
existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Necessidade de rigor e prudência daqueles que têm o poder 
de iniciativa das ações penais e daqueles que podem decidir sobre o seu curso. 4- Ordem deferida, por 
maioria, para trancar a ação penal. STF, Habeas Corpus n. 84.409/SP. Relator: Gilmar Mendes. DJ 19 de 
agosto de 2005.  
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Nesse contexto, com relação ao crime de uso indevido de informação privilegiada, 

compete privativamente ao Ministério Público ingressar com ação penal pública 

incondicionada, nos termos no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal.  

 

É admitido o ingresso da CVM, responsável pela regulamentação do mercado de 

capitais e, portanto, diretamente interessada em sua higidez, no pólo ativo da demanda, 

como assistente de acusação, muito embora não se exija o seu consentimento para que 

venha a ser iniciada a ação penal. Essa faculdade é expressamente trazida pelo parágrafo 

único do artigo 26 da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, que define os crimes contra o 

sistema financeiro nacional e dá outras providências, estabelecendo que será admitida a 

assistência da CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à 

disciplina e à fiscalização da autarquia.  

 

 

4.10 COMPETÊNCIA 

 

 Outra questão dúbia que cerca o tema é a competência para processo e julgamento 

dos crimes de insider trading. Inúmeros são aqueles que defendem tratar-se de competência 

da justiça federal, enquanto outros entendem que não haveria motivos para tanto, devendo a 

competência permanecer na justiça estadual.  

 

 Prevalece que, havendo ou não caráter transnacional, a competência é, nos termos 

do artigo 109, IV da Constituição Federal, da justiça federal, ficando, consequentemente, a 

persecução e a investigação a cargo da Polícia Federal. A justificativa é a de que se trata de 

crime contra o mercado de capitais, seguimento do mercado financeiro e que viola o 

interesse da União em manter a confiabilidade do mercado de capitais, cuja fiscalização é 

atribuída à CVM, autarquia federal.  
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 Nesse sentido já se orientou o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao decidir um 

caso de conflito de competência297. Em que pese o conflito em questão tratar do 

processamento do crime previsto no artigo 27-C, manipulação de mercado, é também crime 

contra o mercado de capitais, de maneira que valem os mesmos fundamentos apresentados: 

 

“PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA O 
MERCADO DE CAPITAIS. INTERESSE DA UNIÃO NA 
HIGIDEZ, CONFIABILIDADE E EQUILÍBRIO DO SISTEMA 
FINANCEIRO. LEI 6.385/76, ALTERADA PELA LEI 10.303/01. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
APLICAÇÃO. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO E INTERESSE 
DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. 
 
1. O fato de tratar-se do sistema financeiro ou da ordem 
econômico-financeira, por si só, não justifica a competência da 
Justiça Federal, embora a União tenha interesse na higidez, 
confiabilidade e equilíbrio do sistema financeiro. 
 
2. A Lei 6.385/76 não prevê a competência da Justiça Federal, 
porém é indiscutível que, caso a conduta possa gerar lesão ao 
sistema financeiro nacional, na medida em que põe em risco a 
confiabilidade dos aplicadores no mercado financeiro, a 
manutenção do equilíbrio dessas relações, bem como a higidez de 
todo o sistema, existe o interesse direto da União. 
 
3. O art. 109, VI, da Constituição Federal não tem prevalência 
sobre o disposto no seu inciso IV, podendo ser aplicado à espécie, 
desde que caracterizada a relevância da questão e a lesão ao 
interesse da União, o que enseja a competência da Justiça Federal. 
 
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal 
da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, 
um dos suscitados.” 

 

 Há, por outro lado, aqueles que discordam da posição do Tribunal, alegando que, 

caso pudesse ser afastado ao bel prazer da situação ou do entendimento do magistrado, não 

haveria razão de existir o inciso VI do artigo 109 da Constituição Federal. 

                                                 
297 STJ. 3ª Seção. Conflito de Competência n. 82961/SP. Relator: Arnaldo Esteves de Lima. Dje 22 de junho 
de 2009. 
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 Nesse sentido, DE SANCTIS, para quem “o legislador, s.m.j., equivocou-se por não 

determinar expressamente que ela seria da Justiça Federal, como acertadamente consignou 

no art. 26, caput, da lei que definiu os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.”298 

Isso porque, em que pese a tentativa dos ministros em dar diferente interpretação à regra 

constitucional, não sendo expressa a lei, a competência permanece na Justiça Estadual, a 

teor do inciso VI do artigo 109 da Constituição Federal. 

 

 Conforme apontado de forma acertada pelo doutrinador, o artigo 26 da Lei 7.492, de 

16 de junho de 1986, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional, fixa de 

maneira incontestável a competência da justiça federal para processar e julgar tais crimes: 

“a ação penal, nos crimes previstos nesta Lei, será promovida pelo Ministério Público 

Federal, perante a Justiça Federal”. O mesmo não ocorre com a Lei 6385/76, que trata dos 

crimes contra o mercado de capitais.  

 

A prática, no entanto, parece apontar que será firmada, ainda que forma meramente 

consuetudinária, a competência para julgamento na Justiça Federal, especialmente pelo fato 

do mercado de capitais fazer parte do Sistema Financeiro Nacional.  

 

 

4.11 FORMAS DE PREVENÇÃO 

 

 Por ser de difícil prova, a melhor maneira de lidar com o crime de uso indevido de 

informação privilegiada é, sem dúvida, a prevenção. Prevenção esta que deve dar-se nas 

esferas pública e privada e começar no âmbito das próprias companhias, com relação a seus 

funcionários. Deve passar, também, pela educação dos investidores no mercado de capitais. 

É, ademais, essencial que as regras permissivas e proibitivas sejam claras e eficientes, além 

de ser de suma importância que todas as boas práticas que forem adequadas e necessárias 

sejam cultuadas no ambiente corporativo.  

                                                 
298 DE SANCTIS, Fausto Martins. Punibilidade no Sistema Financeiro Nacional. Campinas: Millenium, 
2003, p. 117.  
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 No contexto das companhias e, principalmente, das instituições financeiras é 

conhecido como Chinese Wall (Muralha da China) o conjunto de práticas, ou a barreira que 

visa coibir o afluxo de informações sigilosas e relevantes dentro dos departamentos, das 

companhias conglomeradas e demais funcionários. Pretende-se, por exemplo, limitar a 

quantidade de pessoas e de departamentos que tenham contato com o conjunto das 

informações, especialmente as relevantes, ou com a gestão de recursos de terceiros, 

especialmente os valores mobiliários.  

 

No interior das companhias e das instituições financeiras, além da adoção das boas 

práticas de governança corporativa e de programas e manuais educacionais e de 

conscientização que enfatizem a importância da não divulgação das informações 

confidenciais, o que se costuma verificar é a separação física dos diversos departamentos 

para tentar evitar o afluxo, ainda que involuntário, das informações entre os diversos 

funcionários.  

 

É também especialmente comum, na prática de instituições financeiras e escritórios 

de advocacia que assessoram as companhias no mercado de capitais, que as companhias 

objeto de futura fusão, aquisição ou oferta de ações, por exemplo, e mesmo as operações, 

recebam nomes fictícios ou apelidos, com os quais passam a ser referidas internamente, 

entre os próprios funcionários, durante todas as tratativas que envolvem as operações. Isso 

tudo a fim de evitar o vazamento, voluntário ou não, das informações ainda não divulgadas 

ao mercado.  

 

Usualmente, ainda, os funcionários são obrigados a assinar um termo de 

compromisso, abstendo-se de negociar de uma forma geral no mercado de capitais, salvo 

raras exceções em que não tenham poder de decisão ou em que não determinem quais 

valores serão objeto do aporte de sua poupança, como ocorre em alguns fundos de 

investimento, por exemplo, em que as decisões de compra e venda dos valores mobiliários 

ficam a cargo de um gestor. Ainda assim, é comum exigir-se, especialmente dos 

funcionários das instituições financeiras, uma aprovação interna para qualquer negociação 
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no mercado de capitais (trade approval), a demonstrar a preocupação com a segurança das 

informações. 

 

 Sob esse enfoque, o artigo 1° da Resolução n. 2.451/97 do Conselho Monetário 

Nacional estabelece a obrigatoriedade de as instituições financeiras e demais  instituições  

autorizadas  a  funcionar pelo Banco Central do Brasil promoverem a segregação da 

administração de recursos de terceiros das demais atividades da instituição, devendo, nos 

termos do artigo 2°, tais instituições, designar membro da diretoria ou, se for o  caso, sócio-

gerente,  tecnicamente  qualificado,  para  responder, civil, criminal e administrativamente, 

pela gestão e  supervisão  dos recursos de terceiros, bem como pela prestação de 

informações  a eles relativas. 

 

 No mesmo sentido, o artigo 15 da ICVM n. 306/99 estabelece que na 

administração de carteira de valores mobiliários deve ser assegurada a completa segregação 

das demais atividades exercidas pela pessoa jurídica, devendo ser adotados procedimentos 

operacionais, objetivando: I. a segregação física de instalações entre áreas responsáveis por 

diferentes atividades prestadas relativas ao mercado de capitais, ou definição clara e precisa 

de práticas que assegurem o bom uso de instalações, equipamentos e arquivos comuns a 

mais de um setor da empresa; II. a preservação de informações confidenciais por todos os 

seus administradores, colaboradores e funcionários, proibindo a transferência de tais 

informações a pessoas não habilitadas ou que possam vir a utilizá-las indevidamente, em 

processo de decisão de investimento, próprio ou de terceiros; III. a implantação e 

manutenção de programa de treinamento de administradores, colaboradores e funcionários 

que tenham acesso a informações confidenciais e/ou participem de processo de decisão de 

investimento; acesso restrito a arquivos, bem como à adoção de controles que restrinjam e 

permitam identificar as pessoas que tenham acesso às informações confidenciais; e IV. o 

estabelecimento de políticas relacionadas à compra e venda de valores mobiliários por parte 

de funcionários, diretores e administradores da entidade. 
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4.12 CASOS PRÁTICOS NO BRASIL 

 

 Com o intuito de somar esforços e trocar conhecimento para o combate do insider 

trading, em março de 2010, foi celebrado acordo de cooperação técnica entre CVM e o 

Departamento de Polícia Federal – DPF para o desenvolvimento de atividades de interesse 

comum. Além deste acordo entre CVM e DPF, há ainda outro firmado com o Ministério 

Público Federal – MPF, em maio de 2008, que contribuiu para viabilizar a primeira 

denúncia relacionada ao uso indevido de informação privilegiada no Brasil, em maio de 

2009, contra três pessoas que teriam se utilizado de informação privilegiada para negociar 

valores mobiliários na Bolsa de Valores de Nova Iorque, New York Stock Exchange – 

NYSE. 

 

 Na oportunidade, configurando o leading case nacional, foram denunciados o ex-

Diretor de Finanças e Relações com Investidores – DRI e um ex-membro do Conselho de 

Administração da Sadia, companhia, que viria a se fundir com a Perdigão, emissora dos 

valores mobiliários em questão (american depositary receipts – ADRs, representativos das 

ações de emissão da companhia), além do ex-superintendente executivo de empréstimos 

estruturados e gestão de portfólio de crédito de um banco de investimentos, o Banco ABN 

AMRO Real, responsável pelo estudo acerca da viabilidade jurídica e financeira da 

operação.  

 

De acordo com a denúncia299 elaborada pelo procurador da república Rodrigo de 

Grandis, o DRI e o membro do Conselho de Administração da Sadia, bem como o 

superintendente executivo de empréstimos estruturados do ABN, utilizaram informação 

relevante ainda não divulgada ao mercado de que tiveram conhecimento em razão desuas 

funções e da qual deveriam manter sigilo, capaz de propiciar para si vantagem indevida, 

para comprar os ADRs da companhia. Referida informação dizia respeito a diversos fatos 

relevantes ainda não divulgados ao mercado, relacionados à oferta pública de aquisição – 

                                                 
299 Denúncia n. 365/2009, oferecida perante a Vara Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional e “Lavagem” de Recursos Criminosos da Subseção Judiciária de São Paulo.  
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OPA, na forma de oferta hostil (hostile takeover)300, da totalidade das ações da Perdigão 

pela Sadia por um valor superior ao valor de mercado das ações, com o objetivo de adquirir 

o controle acionário da companhia, fato que, revelado ao ser mercado, traria consequente 

alta dos valores mobiliários daquela companhia. Tal alta foi efetivamente verificada, pelo 

menos em um primeiro momento, tanto nas ações da Perdigão negociadas na Bovespa, em 

São Paulo, quanto, reflexamente, nos intimamente relacionados ADRs da companhia, 

negociados na NYSE, em Nova York e objeto das negociações descritas na denúncia. 

 

Na denúncia, o Ministério Público requereu, ainda, a notificação da CVM, nos 

termos do artigo 26, parágrafo segundo, da Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986301, na 

pessoa de seu Procurador-Chefe, a fim de exercer sua faculdade de compor a ação penal na 

qualidade de assistente da acusação. A autarquia entendeu por bem exercer tal faculdade, 

passando a integrar o pólo ativo da ação penal.  

 

Também foi oferecida, em razão da pena mínima abstrata prevista para o delito, 

proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, 

somente em relação ao superintendente executivo de empréstimos estruturados do ABN, 

por ter sido o único a ser denunciado pela perpetração de somente uma conduta criminosa, 

o que foi prontamente aceito pelo denunciado, sendo o processo desmembrado em relação a 

si. 

 

Em âmbito administrativo, houve o reconhecimento da figura ilícita, tanto pela 

SEC, que formulou proposta de acordo (consent decree), cominando sanções pecuniárias de 

natureza civile administrativas, além da inabilitação temporária para o cargo de 

                                                 
300 Apontamos aqui fato curioso que envolve a operação Sadia-Perdigão, por ter sido esta também a primeira 
oferta hostil (não solicitada) realizada na história do mercado de capitais brasileiro. Consiste em uma oferta de 
compra de ações diretamente aos acionistas, sem passar pelos órgãos diretivos da companhia emissora das 
ações objeto da oferta, como sói acontecer. Oferta esta que, no entanto, restou infrutífera, sendo revogada ao 
final, em parte por conta da característica nacional de não pulverização do capital social, da necessidade de 
aprovações de financiamento e da existência, no estatuto social da Perdigão, de cláusulas que visam barrar 
este tipo de operação (poison pills), em parte por conta da pouca experiência dos investidores com tal oferta. 
Isso fez com que, inclusive, os acusados alegassem, nos autos do processo, que, além de não terem auferido 
qualquer ganho, acumularam prejuízos com as negociações com os ADRs.  
301 Conhecida popularmente como “lei do colarinho branco”. 
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administrador de companhia aberta registrada na SEC, perante a Corte de Columbia, nos 

Estados Unidos, quanto pela CVM. O procedimento judicial foi julgado procedente na Vara 

Criminal Federal de São Paulo especializada em crimes financeiros e em lavagem de 

dinheiro, sendo os dois funcionários da Sadia condenados pela prática do uso indevido de 

informação privilegiada.  

 

 A segunda denúncia relacionada ao crime foi oferecida pelo MPF de Caxias do Sul, 

no Rio Grande do Sul, sendo os autos remetidos primeiramente à Vara especializada da 

capital do estado, Porto Alegre, que declinou de sua competência, remetendo os autos à 

Justiça Federal de São Paulo, local onde se deu a negociação com os valores mobiliários, 

objeto da denúncia. Inicialmente, os autos foram distribuídos livremente, tendo o juiz que 

os recebeu também declinado de sua competência, remetendo-os à vara especializada em 

crimes financeiros e lavagem de dinheiro.  

 

 Ao receber a denúncia envolvendo negociações com ações das companhias Randon 

e Fras-Le, do mesmo grupo empresarial, o Juiz Federal afirmou ser evidente a competência 

das varas especializadas, já que os “delitos contra este mercado constituem delitos contra o 

Sistema Financeiro Nacional”. Afirmou, ainda, que “a ofensa é direta e frontal a bem ou 

interesse da União, eis que a utilização da informação privilegiada gera a desconfiança de 

todos os atores do mercado, o que pode implicar na alteração dos investimentos realizados, 

com prejuízos evidentes ao país.”302 

 

 Houve, todavia, prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação a dois dos 

corréus, que tiveram a extinção da sua punibilidade reconhecida, nos termos do artigo 107, 

inciso IV, do artigo 109, inciso III e do artigo 115, todos do Código Penal. Por conta de sua 

idade, os corréus foram beneficiados pela contagem do prazo prescricional pela metade, 

que passou de 12 para 6 anos.   

 

                                                 
302 Informações obtidas na Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República do Estado de São Paulo 
em matéria “Mais seis pessoas são processadas por insider trading em São Paulo”, publicada em 18 de 
fevereiro de 2010.  
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4.13 PROPOSTA DE LEGE FERENDA 

 

Aparentemente, em que pese a atenção que deva ser dispensada ao latente tema do 

mercado de capitais, a preocupação do legislador brasileiro foi meramente a de transformar 

os ilícitos administrativos em crime, sem obedecer, contudo, a alguns dos mais importantes 

princípios que permeiam o Direito Penal no Estado Democrático de Direito. Essa conclusão 

pode ser obtida da leitura do tipo do crime de uso indevido de informação privilegiada e de 

seus elementos normativos, por exemplo. 

 

Um dos pontos que costuma ser identificado em grande parte da criminalidade 

advinda dos novos riscos da sociedade, especial quando envolve bens jurídicos 

supraindividuais, é a insuficiência descritiva dos tipos penais, dificultando ou, em muitos 

casos, quase impedindo, que se conheça com absoluta clareza a conduta proibida, em 

prejuízo do princípio da legalidade. Se é que é possível falar em alguma flexibilização de 

garantias no dito Direito Penal moderno, certo é que o legado do nullum crimen, nulla 

poena sine lege certa não pode, de maneira alguma, ser atingido ou sequer tangenciado.  

 

Conforme ensina COSTA JÚNIOR, “o ideal seria que o tipo, para satisfazer a 

certeza do direito, fosse integrado apenas por elementos objetivos. Com efeito, fazer 

depender a proibição ou comando de mera atitude subjetiva torna precária a função 

garantidora do tipo.”303 

 

No crime de insider trading, especificamente, muito embora o tipo não traga em si o 

conceito de informação relevante, as normas da CVM o fazem de forma certa, sem deixar 

margem à dúvida ou interpretação. Todavia, tendo em vista que o conceito não é mutável 

(como a relação das substâncias consideradas drogas, previstas em Portaria do Ministério 

da Saúde, que podem ser excluídas ou adicionadas, por exemplo), o ideal seria que viesse 

previsto na própria norma penal, de maneira a tornar o tipo o mais fechado quanto possível. 

                                                 
303 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34.  
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Da análise do sujeito ativo, tendo em vista a expressão “da qual deva manter sigilo”, 

também foi possível observar um esforço no sentido de estabelecer com maior certeza 

quem pode ser o insider, sendo necessário o recurso ao dever de lealdade dos 

administradores e às pessoas a quem se estende, previsto na Lei das Sociedades Anônimas 

e, mais uma vez, ao regramento da CVM.  

 

Com relação àqueles não albergados pelo dever de sigilo, mas que operam com 

informações privilegiadas – e não com meros boatos, sob pena de ferir o princípio da 

ofensividade –, os tippees, em que pese a responsabilização possa se dar nos termos do 

artigo 30 do Código Penal, o ideal seria que já houvesse tal previsão no tipo penal, ou seja, 

que se tratasse de crime comum e não de crime próprio, evitando qualquer dúvida a 

respeito. O desvalor da sua conduta, nesses caso, advém dos deveres de lealdade e de 

confidencialidade aplicáveis, de forma geral, aos players do mercado de capitais, conforme 

visto neste trabalho.  

 

O ideal também teria sido prever, por meio de um verbo específico, a conduta 

daqueles que, embora não negociem diretamente com os valores mobiliários, são os 

responsáveis pelo repasse das informações, os tippers.  

 

Para a elaboração de qualquer tipo penal, é necessário que sejam observados 

estritamente os bens jurídicos tutelados, que devem ser de fácil identificação. No caso, a 

igualdade no acesso às informações relevantes e a consequente confiança que deve ser 

depositada no mercado de capitais, além do patrimônio dos investidores como um todo.  

 

Além disso, deveria ter sido esclarecido pelo legislador que se trata de crime formal, 

sem que se deixe espaço para a doutrina afirmar o contrário. Quanto ao eventual cargo 

ocupado pelo agente, ou seja, com relação ao seu dever de lealdade, acreditamos que seja 

assunto a ser considerado no momento de auferir a sua culpabilidade, quando da dosimetria 

da pena, não devendo ingressar no sistema como qualificadora ou causa de aumento de 
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pena, por exemplo. Ficaria a cargo dos magistrados dedicar especial atenção à dosimetria 

da pena, evitando fazer uso de fórmulas genéricas.  

 

Feitas tais considerações, com o intuito de aprimorar a tutela do mercado de 

capitais, em especial no que toca ao insider trading, entendemos que andaria melhor o 

legislador caso previsse a redação do tipo penal da seguinte forma: 

 

Uso indevido de informação privilegiada 

 

Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, capaz de causar 

prejuízo a terceiro ou propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, 

mediante negociação com valores mobiliários, em nome próprio ou de terceiro. 

 

Parágrafo primeiro – Considera-se informação relevante, para efeitos penais, toda 

decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de 

administração de companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter 

político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido e 

relacionado aos seus negócios que possa influir na cotação dos valores mobiliários 

de sua emissão ou a eles referenciados ou na decisão dos investidores de comprar, 

vender ou manter esses valores mobiliários ou os a eles referenciados. 

 

Parágrafo segundo – Nas mesmas penas incorre aquele que repassa informação 

relevante ainda não divulgada ao mercado, capaz de causar prejuízo a terceiro ou 

propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, desde que a informação seja 

utilizada mediante negociação com valores mobiliários, em nome próprio ou de 

terceiro. 
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CAPÍTULO 5 

O TRATAMENTO PENAL DO USO PROIBIDO DE INFORMAÇÃO 

PRIVILEGIADA NO DIREITO ESTRANGEIRO 

 

 

 Dada a relevância que assume a doutrina estrangeira nas disposições legais e 

doutrinárias acerca do delito de insider trading em âmbito nacional, após a compreensão do 

tratamento dispensado ao tema no Brasil, mister uma análise acerca do tratamento dado ao 

tema nos países precursores do assunto e que mais influenciaram e ainda influenciam a 

legislação e a doutrina brasileiras304.  

 

 A intensa comunicação e a íntima ligação existente entre as negociações 

estabelecidas nos mais diversos mercados de capitais espalhados pelo globo, bem como o 

incremento da troca de informações entre variadas nações e do comércio internacional, 

também fazem com que alguma compreensão sobre o tratamento penal dispensado ao tema 

no direito estrangeiro seja indispensável ao estudo do uso indevido de informação 

privilegiada no mercado de capitais brasileiro. 

 

 

5.1 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

 A gênese da repressão ao insider trading é indiscutivelmente norteamericana. A 

repressão começou a ter especial relevância a partir do momento em que se passou a 

dispensar maior atenção ao assunto, logo na sequência do crash da bolsa de valores de 

Nova York, em 1929. Nesse contexto, na década de 1930, foram editados o Securities Act, 

em 27 de maio de 1933, e o Securities Exchange Act, em 6 de junho de 1934, de maneira a 

regulamentar o mercado de valores mobiliários e as negociações em si realizadas. 

                                                 
304 Nesse capitulo, especificamente, serão apresentados os textos de lei que tratam do delito de insider trading 
no original, a fim de garantir uma apreensão mais fidedigna dos exatos termos. No entanto, para garantia da 
compreensão, há comentários mais elucidativos em português anteriormente ou em seguida a cada texto de lei 
estrangeira. 



 177

 

O Securities Exchange Act, de 1934, além de criar a autoridade reguladora do 

mercado de capitais nacional, a Securities and Exchange Commission – SEC, foi a primeira 

legislação no mundo a considerar a prática de insider trading como crime, estabelecendo, 

até tal momento, as penas máximas de US$ 100.000,00 (cem mil dólares), a título de multa 

e de 5 anos de prisão. 

 

Entre as significativas mudanças introduzidas, os atos legislativos buscavam dar 

uma maior proteção aos investidores, indo além de tutelar exclusivamente os já acionistas. 

A Section 10, item b, do Securities Exchange Act, por exemplo, trata da “regulação do uso 

de dispositivos de manipulação ou enganosos”305, proibindo qualquer desses dispositivos 

no mercado de capitais. A Section 16, por sua vez, dispõe sobre os “diretores, 

administradores e acionistas controladores”306 e, em seu item b, procura coibir o uso 

indevido de informações que tenham sido obtidas por conta da relação da pessoa com a 

companhia emissora de um valor mobiliário. 

 

Na década seguinte, em 1942, exercendo seus poderes de regulação, a SEC editou a 

Rule 10b-5307, a partir da qual foi formulada a máxima do disclosure or refrain from 

trading, sendo que a uma pessoa que tome conhecimento de informações privilegiadas são 

apresentadas duas alternativas: divulgá-las ou abster-se de com elas negociar. De acordo 

com a máxima, de uma forma geral, é proibido que qualquer pessoa, direta ou 

indiretamente, utilize qualquer meio, artifício ou esquema capaz de fraudar o mercado de 

capitais. A regra indica, ainda, ser vedado fazer declarações falsas sobre fatos relevantes ou 

deixar de revelá-los para evitar a falsidade de suas declarações, à luz de situações 

                                                 
305 Em inglês, Regulation of the use of manipulative and deceptive devices. 
306 Em inglês, Directors, officers and principal stockholders.  
307Rule 10b-5:Employment of Manipulative and Deceptive Practices: 
It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of 
interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange, 
(a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud,  
(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to 
make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or 
(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or deceit 
upon any person, in connection with the purchase or sale of any security. 
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especificas, além de proibir qualquer prática ou negociação relacionada ao mercado de 

capitais que implique em fraude ou burla a qualquer pessoa.  

 

No entanto, embora seja mais abrangente do que a Section 16, ao analisar a 

aplicação prática da Rule 10b-5, aponta parte da doutrina que “além de outras fragilidades, 

há que se referir que a construção parece mais adequada a um mercado em que haja uma 

negociação face-to-face (em que é legítimo exigir o dever de esclarecer a contraparte) do 

que em mercado de valores mobiliários em que a negociação é impessoal e até anônima”308.  

 

Assim, a figura daqueles que, embora alheios aos quadros da companhia e, portanto, 

dos deveres essenciais dos administradores, especialmente os deveres de sigilo e de 

fidelidade, tenham conhecimento das informações privilegiadas acabou ficando 

desabrigada, sendo necessário o desenvolvimento da Misappropriation Theory, tratada no 

item 2.3 deste trabalho. Essa teoria explicita que, por apropriarem-se ilegitimamente de 

informações privilegiadas, rompendo com um dever de lealdade – ainda que diverso 

daquele que algumas pessoas possuem com relação à própria companhia ou seus acionistas 

–, as pessoas não podem com elas negociar sem que incidam em conduta proibída.  

 

Com o intuito de elucidar algumas questões controversas nos tribunais no desenrolar 

dos julgamentos envolvendo o insider trading, foram editadas, em 10 de agosto de 2000, a 

Rule 10b5-1 e a Rule 10b5-2. A primeira estabelece que uma pessoa negocia com base em 

informações privilegiadas, relevantes e não públicas quando conhece tal informação no 

momento da negociação. Determina, ainda, algumas formas de exclusão da 

responsabilidade do agente, permitindo a negociação em certas circunstâncias em que 

estiver claro que a informação privilegiada a que a pessoa tenha acesso não influencia sua 

decisão em negociar. Exemplo trazido pela própria regra é o de um plano escrito e anterior 

de compra ou venda de valores mobiliários.  

 

                                                 
308 COSTA, José de Faria. RAMOS, Maria Elisabete. O crime de abuso de informação privilegiada (insider 
trading). A informação enquanto problema jurídico-penal. Cit., p. 21.  
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A Rule 10b5-2, por sua vez, esclarece, não taxativamente, de que forma a 

Misappropriation Theory é aplicada a certas relações não empresariais, impondo o dever de 

sigilo a pessoas alheias ao ambiente da companhia emissora dos valores mobiliários em 

determinadas circunstâncias, como quando determinada pessoa concorda em manter uma 

informação confidencial ou quando possui uma relação de confiança com a pessoa que 

repassou a informação confidencial e que esperava que assim fosse mantida, por exemplo.  

 

Em 1984, foi promulgado o Insider Trading Sanctions Act – ITSA, aumentando a 

sanção penal a ser aplicada ao crime de insider trading e expandindo a autoridade da SEC, 

e, em 1988, o Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act – ITSFEA, sendo a 

pena máxima de multa aumentada para US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares) para as 

pessoas físicas e a pena máxima de prisão aumentada de 5 para 10 anos. Já a Sarbanes-

Oxley Act – SOX, que entrou em vigor em 2002, passou a prever como penas máximas as 

de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares) de multa e de 20 anos de prisão.  

 

Imediatamente antes de o Congresso aprovar o ITSFEA, o país acompanhou o 

escândalo protagonizado pelo investidor Ivan Boesky309. Já a aprovação da SOX foi a 

resposta imediata ao escândalo contábil da Enron e da WorldCom310, a denotar que a 

legislação referente ao setor financeiro, incluindo o insider trading, nos Estados Unidos da 

América vem, ao longo do tempo, sendo totalmente influenciada pelos grandes escândalos 

nacionais.  

 

                                                 
309 Até a condenação de Ivan Boesky, em 1986, eram praticamente inexistentes as ações da SEC em repressão 
ao insider trading nos Estados Unidos, motivo pelo qual, além de torná-lo o mais famoso insider, o caso foi 
amplamente explorado pela imprensa, especialmente pela matéria de capa da Revista Times, de 01 de 
dezembro de 1986, cuja manchete principal era “fazendo milhões com o SEU dinheiro” – Investidor “Ivan, o 
Terrível” Boesky (tradução livre de “making millions with YOUR money” – Ivestor “Ivan The 
Terrible”Boesky). No decorrer do seu julgamento, o investidor norteamericano colaborou com as autoridades 
(plea bargain), razão pela qual o montante de sua pena foi reduzido. As acusações diziam respeito a inúmeras 
negociações realizadas por Boesky envolvendo valores mobiliários de companhias que receberiam uma oferta 
pública de compra de suas ações antes de tal fato relevante ser divulgado ao mercado.  
310 A Enron Corporation, companhia de energia, e a Worldcom, companhia de telecomunicações, foram 
protagonistas do maior escândalo contábil recente dos Estados Unidos, expondo a ausência de proteção dos 
investidores no mercado de capitais, de responsabilização dos administradores das grandes companhias e de 
regulação das normas contábeis no país. Consequentemente, a SOX reformulou as exigências do setor, 
buscando a proteção do investidor e uma ampla transparência na atividade contábil.  
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Enquanto o processo administrativo fica a cargo da SEC, a persecução criminal 

deve dar-se no âmbito do departamento de justiça nacional, o Department of Justice – DOJ, 

com competência para processamento e julgamento das ações penais. Em ambas as 

instancias, entretanto, no que toca aos insiders relacionados às companhias emissoras dos 

valores mobiliários, para que seja possível uma condenação, é necessária a prova de que a 

informação privilegiada, relevante e não pública foi obtida em razão de sua ocupação 

profissional e que a negociação, realizada por si ou por terceiros, tenha se dado com base 

nesta informação.  

 

Com relação aos indivíduos albergados pelo dever de sigilo advindo da 

Misappropriation Theory, a prova deve ser baseada na obtenção de informação 

privilegiada, relevante e não pública, utilizada para negociar com valores mobiliários e na 

violação de um dever que pertencia, originalmente, à fonte da informação privilegiada de 

quem o indivíduo obteve a informação.  

 

Há, todavia, entre as duas instâncias, diferença com relação ao dolo do agente, de 

maneira que para que seja possível a responsabilização criminal, deve haver prova de que o 

réu praticou as ações de maneira voluntária, enquanto que para a imposição de 

responsabilidade em âmbito administrativo basta que tenha agido de forma imprudente311.  

 

De acordo com a teoria clássica, embasada na Section 10b do Securities Exchange 

Act 1934 e na sua Rule 10b-5, há os insiders permanentes (corporate insiders), vinculados 

diretamente à companhia emissora dos valores mobiliários, tais quais empregados e 

diretores, e os insiders temporários (temporary insiders), prestadores de serviços eventuais 

à companhia emissora, aos quais é dado acesso a informações privilegiadas devido a uma 

relação de confiança inerente ao seu trabalho para a companhia, tais quais advogados, 
                                                 
311 Conforme jurisprudência estadunidense encontrada no precedente United States of America x Cassese, em 
que John Cassese foi acusado pela prática de insider trading, por negociar com informação que teria obtido de 
um diretor de uma companhia que estaria interessada em uma oferta pública de compra de ações de outra 
companhia, emitindo ordens de compra dos valores mobiliários desta companhia. Cassese, todavia, 
desconhecia que a oferta seria de uma tender offer, hipótese na qual, muito embora não estivesse envolto a um 
dever de lealdade, estaria, pela legislação nacional, impedido de negociar com os valores mobiliários. Assim, 
embora não tenha havido dolo a sustentar uma condenação penal, a mera culpa de Cassese foi suficiente para 
sua condenação em âmbito administrativo pela SEC.  
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analistas financeiros e contadores. Em ambos os casos há o dever de sigilo e de lealdade 

com a companhia e seus acionistas, que deve ser observado em eventual negociação no 

mercado de capitais (disclosure or refrain from trading).  

 

A responsabilidade do tippee – que recebe a informação privilegiada –, nessa teoria, 

deriva diretamente da responsabilidade do tipper, isso é, daquele detentor original da 

informação privilegiada que a repassa. Haverá responsabilidade toda vez que saiba ou que 

deva saber que o tipper violou seu dever de lealdade ao revelar a informação, sendo ainda 

necessário que o tipper, com intuito de obter vantagem patrimonial ou não312, tenha 

conhecimento de que o tippee negociará em mercado de capitais valendo-se da informação 

privilegiada.  

 

A Misappropriation Theory, que tem as mesmas bases da teoria clássica, mais a 

Rule 10b5-2, conforme visto, também prevê a violação de um dever de lealdade, dever esse, 

todavia, relacionado à fonte original da informação privilegiada e não à companhia e aos 

seus acionistas propriamente ditos. Tal teoria foi elaborada a fim de abarcar importantes 

casos que não eram passíveis de ser processados sob a égide da teoria clássica e que 

passaram a ser especialmente discutidos na jurisprudência após importante precedente da 

Suprema Corte nacional, de 1980, United States of América x Chiarella313.  

 

Embora tenha o condão de ampliar a gama de sujeitos ativos que possam ser 

punidos pela prática de insider trading, por ir além dos quadros da companhia emissora de 

                                                 
312 Há precedentes no sentido de que a vantagem que busca o tipper pode ser puramente a de manter um bom 
relacionamento com o tippee, não havendo necessidade de benefícios patrimoniais, conforme o precedente 
United States of America x Yun. Donna Yun, corretora de imóveis, foi considerada culpada pela prática de 
insider trading pela misappropriation theory por ter repassado informações privilegiadas sobre a companhia 
de seu marido, com relação a quem detinha um dever de lealdade, a um de seus colegas de trabalho, com o 
qual desejava manter um bom relacionamento profissional.  
313 Trata-se do emblemático precedente United States of América x Chiarella, tido como a origem da 
misappropriation theory, no qual Vincent Chiarella, réu no processo, trabalhava em uma gráfica responsável 
pela impressão de materiais financeiros, especialmente prospectos, e, por conta disso, obteve acesso a 
diversas informações privilegiadas e não públicas de seus clientes, que foram por si utilizadas para obter 
vantagens negociando com valores mobiliários no mercado de capitais. Embora tenha sido condenado nas 
instancias inferiores, a Suprema Corte o absolveu da acusação, sob o argumento de que o regular acesso a 
informações de mercado seria a forma apropriada para determinar quem pode ser considerado insider e 
submetido à regra do disclosure or refrain from trading, reputando essencial que houvesse o dever de 
lealdade entre a pessoa e os acionistas da companhia emissora dos valores mobiliários. 
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valores mobiliários, não há, no entanto, até mesmo pela vasta gama de relações que possa 

vir a abarcar, uma aplicação uniforme da teoria ou uma interpretação unânime do alcance 

da Rule 10b5-2 nos diferentes tribunais estaduais do país, fato que acarreta certa incerteza 

com relação à totalidade das condutas que possam ser realmente punidas sob sua égide314.  

 

De toda forma, em qualquer das duas teorias, para que reste caracterizada a conduta 

proibida, a prática de insider trading, é essencial que a informação utilizada para formação 

da convicção no sentido de negociar valores mobiliários no mercado de capitais seja 

relevante (material information) e que haja, por parte de quem negocia, algum dever 

lealdade (fiduciary duty). Ainda, embora a legislação não traga em seu bojo a definição de 

insider trading ou de quem pode ser propriamente o insider, a forte tradição 

consuetudinária do país permite que tais conceitos sejam encontrados na análise dos 

precedentes da Suprema Corte envolvendo a matéria.  

 

O tema em foco atualmente no país diz respeito à eventual responsabilização dos 

membros do Congresso pela utilização de informação privilegiada, adquirida em razão de 

sua profissão, para negociar com valores mobiliário no mercado de capitais. O tema foi 

colocado em destaque após um vídeo divulgado pelo canal CBS315 em novembro de 2011, 

apontando que os membros do Congresso poderiam agir como “Washington insiders”, 

tomando conhecimento, no desempenhar de suas funções, de informações privilegiadas 

antes de quaisquer outras pessoas ou investidores, como no caso da crise financeira de 2008 

e, assim, negociando no mercado de capitais, sem que fossem considerados corporate 

insiders para fins de apuração de eventual responsabilidade – no caso da crise de 2008, 

vendendo seus valores mobiliários a fim de evitar futuras perdas financeiras ou comprando 

aqueles que seriam certamente valorizados. 

                                                 
314 Apesar de ter sido adotada de maneira unânime pela Suprema Corte do país, a partir do julgamento do 
relevante precedente United States of América x O’Hagan, há, ainda, divergência com relação ao tema. Tal 
precedente tratava, conforme citado no item 2.3 deste trabalho, do julgamento de um sócio de um escritório 
de advocacia que obteve informação privilegiada com relação à intenção de uma oferta pública de ações a ser 
feita por um de seus clientes, tendo utilizado tal informação para compra de valores mobiliários da companhia 
que seria alvo da oferta. A Suprema Corte considerou que foi violado o dever de lealdade de O’Hagan com 
relação a seu cliente.  
315 O episódio ficou conhecido como 60 Minutes Report, em alusão ao nome do programa da CBS em que a 
reportagem foi televisionada.   
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A celeuma gira principalmente em torno da dificuldade de definir “dever de 

lealdade” e “informação relevante não pública” num contexto político, alheio às 

companhias emissoras dos valores mobiliários negociados no mercado de capitais. Nesse 

sentido, o Congresso finalmente aprovou, em 9 de fevereiro de 2012, uma norma 

determinando a proibição dos seus membros de se valer do uso indevido de informação 

privilegiada, o Stop Trading on Congressional Knowledge Act – STOCK316. O ato, no 

entanto, precisa ainda passar pelo referendo do Presidente da República para que entre em 

vigor em todo o país.  

 

Com a entrada em vigor da lei, os membros do Congresso e os funcionários de 

agências federais terão o dever de reportar, em até 30 dias, as suas operações em mercado 

de capitais superiores a US$ 1.000,00 (mil dólares), sendo que tais informações serão 

tornadas públicas. Há, entretanto, um receio entre os estudiosos do tema317 de que a 

cláusula de “discurso ou debate” (speech or debate) presente da Constituição 

norteamericana e que protege os parlamentares da divulgação de informação ou conversas 

relacionadas ao processo legislativo possa dificultar, sobremaneira, qualquer investigação 

sobre eventuais práticas de insider trading envolvendo os parlamentares que, no mais das 

vezes, necessitam desse tipo de prova.  

 

 

5.2 UNIÃO EUROPÉIA 

 

 Desde a instituição da União Européia, foram sendo formuladas Diretivas de Direito 

Comunitário aplicáveis aos seus Estados-Membros. Não foi diferente a preocupação com a 

regulação do mercado de capitais e, muito embora não haja apenas uma legislação aplicável 

ao insider trading para todos os Estados-Membros, em vista do momento histórico e das 

                                                 
316 A primeira versão do STOCK Act foi apresentada em 28 de março de 2006, durante a 109ª Sessão 
Legislativa, sem que houvesse qualquer adesão ou repercussão entre os parlamentares, o que só foi possível 
após a divulgação do 60Minutes Report pela televisão.  
317 Conforme matéria publicada na revista The Economist, em 18 de fevereiro de 2012, intitulada “Taking 
STOCK – Congressmen may still be able to escape prosecution”.  
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dimensões internacionais que assumem os mercados de capitais, é forte a tendência de 

“harmonização, se não uniformização das legislações”318, razão pela qual foi, a partir dos 

modelos das já existentes leis francesa e inglesa, editada a Diretiva 89/592/CEE319 do 

Conselho Europeu.  

 

A Diretiva foi redigida visando a “coordenação das regulamentações respeitantes às 

operações de iniciados”320 e identificando o insider trading como fator de risco ao bom 

funcionamento dos mercados. Trouxe, ainda, em seu bojo, além da definição de informação 

privilegiada, a indicação de quais pessoas poderiam ser consideradas insiders.  

 

 Veio, em 28 de janeiro de 2003, a ser revogada expressamente pelo artigo 20 da 

Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, “relativa ao abuso de 

informação privilegiada e à manipulação de mercado (abuso de mercado)”321, que passou a 

vigorar em seu lugar. A nova Diretiva, entretanto, não trata ainda de sanções penais para o 

uso indevido de informação privilegiada no mercado de capitais, ficando a cargo de cada 

Estado-Membro a sua eventual previsão.  

 

Existe uma proposta no Parlamento, desde novembro de 2011, de emenda à 

Diretiva, prevendo, entre outras alterações, a inclusão de um delito de insider trading. Há, 

todavia, um prazo de 2 anos para que a proposta seja traduzida para o idioma oficial de 

cada Estado-Membro antes de que se torne possível sua incorporação às legislações 

internas.  

 

 Internamente, cada país deve incorporar as diretivas européias aos seus 

ordenamentos, além de ter liberdade para legislar especificamente com relação ao assunto, 

motivo que nos obriga a analisar o tratamento penal dispensado por alguns deles ao insider 

                                                 
318 COSTA, José de Faria. RAMOS, Maria Elisabete. O crime de abuso de informação privilegiada (insider 
trading). A informação enquanto problema jurídico-penal. Cit., p. 26.  
319 Essa diretiva é conhecida no Reino Unido como Insider Dealing Directive – IDD, denominação 
comumente empregada em outros países, mesmo os de língua não inglesa. 
320Publicada noJornal Oficial nº L 334, de 18/11/1989, p. 0030–0032. 
321 Essa diretiva é conhecida no Reino Unido como Market Abuse Directive – MAD, denominação 
comumente empregada em outros países, mesmo os de língua não inglesa.  
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trading, ainda que não seja possível esgotar, neste trabalho, a análise legislativa da 

totalidade dos Estados-Membros europeus. 

 

 Enquanto o interesse estadounidense no tema se deu a partir do final da década de 

1920 e início da década de 1930, na Europa a atenção ao insider trading – ainda que, em 

um primeiro momento, meramente administrativa – só se iniciou cerca de 40 anos depois, a 

partir de 1970, na França, sendo seguida pelo Reino Unido, em 1980, onde passou a ser 

denominado insider dealing.  

 

      5.2.1 Reino Unido 

 

 O termo mais usual, no Reino Unido, para referir-se ao uso indevido de informações 

privilegiadas no mercado de capitais é insider dealing e não insider trading, muito embora 

este também seja disseminado. O termo foi introduzido no ordenamento jurídico britânico 

pelo Companies Act 1980 e consolidado com o Company Securities (Insider Dealing) Act 

1985, ainda como um ilícito administrativo e não criminal, o que só foi feito a partir de 

1993, sendo o Reino Unido o primeiro Estado-Membro europeu a prever o insider dealing 

como um tipo penal, cominando pena de prisão de até 2 anos e/ou multa.  

 

Atualmente, podem ser considerados como integrantes da legislação mais 

importante sobre o tema, por definirem e regulamentarem as disposições sobre o delito, o 

Criminal Justice Act 1993 – CJA 93, especialmente sua Parte V, que trata do delito de 

insider dealing no Reino Unido e que se prestou, também, a implementar a primeira 

Diretiva da União Européia – IDD em âmbito local,e o Financial Services and Markets Act 

2000 – FSMA, que deu à autoridade financeira nacional uma ampla gama de poderes 

normativos, investigatórios e sancionadores, incluindo a capacidade de agir para evitar 

práticas abusivas no mercado e de responsabilização dos envolvidos em casos de insider 

dealing. 

 

A Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, a seu turno, foi 

adotada em janeiro de 2003 e implementada de forma completa em 2005, com as 
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regulamentações do FSMA, as Financial Services and Markets Act 2000 (Market Abuse) 

Regulations 2005. Essa mesma reforma foi responsável por ampliar o escopo de abuso de 

mercado, abarcando também as condutas passíveis de serem consideradas insider dealing, 

em seu artigo 118(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)322.  

 

 Desde a reforma de 1998, quando adquiriu a atribuição de supervisão bancária do 

Banco da Inglaterra (Bank of England), ganhando força em 2000, ao assumir o papelde 

listagem da Bolsa de Valores de Londres – London StockExchange, a Financial Services 

Authority – FSA é a responsável por controlar o mercado financeiro britânico e, 

especialmente, evitar práticas abusivas. Os seus objetivos são: garantir a estabilidade 

financeira, a proteção dos consumidores, a confiança no mercado e a redução dos crimes 

financeiros323, esses dois últimos intimamente relacionados ao delito de insider dealing.  

 

Em 2010, foi anunciada, pelo governo local, a intenção de um plano de reformas, 

que divide as atribuições da FSA entre duas autoridades diferentes, a ser implementado a 

partir do ano de 2013. Assim, em substituição, passarão a existir a Prudential Regulation 

                                                 
322 No original: (2) The first type of behaviour is where an insider deals, or attempts to deal, in a qualifying 
investment or related investment on the basis of inside information relating to the investment in question.(3) 
The second is where an insider discloses inside information to another person otherwise than in the proper 
course of the exercise of his employment, profession or duties.(4) The third is where the behaviour (not falling 
within subsection (2) or (3))—(a)is based on information which is not generally available to those using the 
market but which, if available to a regular user of the market, would be, or would be likely to be, regarded by 
him as relevant when deciding the terms on which transactions in qualifying investments should be effected, 
and (b)is likely to be regarded by a regular user of the market as a failure on the part of the person concerned 
to observe the standard of behaviour reasonably expected of a person in his position in relation to the market. 
(5) The fourth is where the behaviour consists of effecting transactions or orders to trade (otherwise than for 
legitimate reasons and in conformity with accepted market practices on the relevant market) which—(a) give, 
or are likely to give, a false or misleading impression as to the supply of, or demand for, or as to the price of, 
one or more qualifying investments, or (b) secure the price of one or more such investments at an abnormal 
or artificial level. (6) The fifth is where the behaviour consists of effecting transactions or orders to trade 
which employ fictitious devices or any other form of deception or contrivance.(7) The sixth is where the 
behaviour consists of the dissemination of information by any means which gives, or is likely to give, a false 
or misleading impression as to a qualifying investment by a person who knew or could reasonably be 
expected to have known that the information was false or misleading.(8) The seventh is where the behaviour 
(not falling within subsection (5), (6) or (7))—(a) is likely to give a regular user of the market a false or 
misleading impression as to the supply of, demand for or price or value of, qualifying investments, or (b) 
would be, or would be likely to be, regarded by a regular user of the market as behaviour that would distort, 
or would be likely to distort, the market in such an investment, and the behaviour is likely to be regarded by a 
regular user of the market as a failure on the part of the person concerned to observe the standard of 
behaviour reasonably expected of a person in his position in relation to the market. 
323 Os objetivos estão disponíveis no website oficial da instituição: <http://www.fsa.gov.uk>.  
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Authority – PRA, que será subsidiária do Bank of England e responsável, em linhas gerais, 

pela promoçãode um sistema financeiro seguro e estável e a Financial Conduct Authority – 

FCA, que ocupará-se mais das negociações que não envolvam bancos de investimentos, 

entre outras atribuições324. 

 

Já a informação privilegiada, no direito britânico, é definida como aquela 

relacionada a um valor mobiliário específico ou à(s) companhia(s) emissora(s) de valores 

mobiliários específica(s). A informação deve ser, também, específica ou precisa, ainda não 

tornada pública e, caso o fosse, suscetível de causar efeito significativo na formação dos 

preços dos valores mobiliários (price-sensitive), nos termos do artigo 56(1)(a)(b)(c)(d) do 

CJA 93 e do artigo 118(c) do FSMA 2000, que substituiu, em seu texto, a expressão “ainda 

não tornada pública” por “não disponível ao público em geral”325.   

 

Há, no Reino Unido, diferentemente do Brasil, três tipos de condutas previstas como 

passíveis de serem consideradas insider dealing, de modo a configurar o crime: a 

negociação de valores mobiliários no mercado de capitais mediante posse de informações 

privilegiadas propriamente dita (dealing), conforme dispõem os artigos 52(1) e 55 do CJA 

93; encorajar outras pessoas a negociar (encouraging another to deal) com informações 

privilegiadas, conforme os artigos 52(2)(a) e 55 do CJA 93; e divulgar as informações 

privilegiadas (disclosure), conforme o artigo 52(2)(b) do CJA 93: 

 

52. The offence. 
(1)An individual who has information as an insider is guilty of 
insider dealing if, in the circumstances mentioned in subsection (3), 
he deals in securities that are price-affected securities in relation to 
the information. 
(2) An individual who has information as an insider is also guilty of 
insider dealing if: 
(a) he encourages another person to deal in securities that are 
(whether or not that other knows it) price-affected securities in 
relation to the information, knowing or having reasonable cause to 

                                                 
324 Conforme conteúdo disponível em apostila elaborada pela FSA: The Financial Conduct Authority – 
Approach to Regulation, June 2011.  
325 Tradução livre de not made public e de not generally available. 
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believe that the dealing would take place in the circumstances 
mentioned in subsection (3); or 
(b) he discloses the information, otherwise than in the proper 
performance of the functions of his employment, office or 
profession, to another person. 
(3)The circumstances referred to above are that the acquisition or 
disposal in question occurs on a regulated market, or that the 
person dealing relies on a professional intermediary or is himself 
acting as a professional intermediary. 

 

 Logo em seguida, são apresentadas as possíveis defesas dos acusados. Nesse 

sentido, o artigo 53 estabelece que um indivíduo não será considerado culpado do delito de 

insider dealing na modalidade negociação caso demonstre que não esperava, no momento 

da negociação, que a operação resultasse em lucro atribuível ao fato da informação em 

questão ser price-sensitive com relação aos valores mobiliários; caso demonstre que no 

momento da negociação acreditava, por motivos razoáveis, que a informação já havia sido 

suficientemente divulgada ou, caso demonstre que teria realizado a negociação ainda que 

não estivesse em posse da informação privilegiada.  

 

Um indivíduo acusado do delito na modalidade encorajar alguém a negociar 

também não será considerado culpado se conseguir demonstrar qualquer das defesas supra. 

Por fim, um acusado do delito na modalidade divulgação de informações, deverá 

demonstrar que não esperava, no momento, que qualquer pessoa viesse a negociar em razão 

das informações por si divulgadas ou que,embora tivesseessa expectativa no momento, não 

esperava que a negociaçãopudesseresultar emum lucroatribuívelao fato deque a informação 

price-sensitive com relação aos valores mobiliários. 

 

Nos termos do artigo 57(1) uma pessoa pode ser considerada insider, ou sujeito 

ativo do delito, com relação às informações que detém se, e somente se, está diante de uma 

informação privilegiada e disso tem conhecimento ou se detém informação privilegiada e 

sabe que adveio de uma fonte interna. Ou seja, o próprio tipo penal, de forma diversa ao 

que ocorre no Brasil, já identifica os possíveis sujeitos ativos do delito. Em seguida, o 

artigo 57(2) estabelece que uma pessoa tem informação privilegiada advinda de uma fonte 

interna se, e somente se, for diretor, empregado ou acionista de uma companhia emissora 
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dos valores mobiliários ou se teve acesso às informações devido a seu cargo, seu emprego 

ou sua profissão ou se a fonte direta ou indireta da informação se enquadra em uma dessas 

categorias.  

 

No caso do insider primário, portanto, não se exige que tenha conhecimento de que 

a informação é privilegiada, também nos termos do artigo 118(b) do FSMA 2000326, que 

igualmente especifica que pode ser considerado insider para fim de responsabilização 

qualquer pessoa que obtenha a informação como resultado de sua participação em órgão de 

gestão, administração ou fiscalização de uma companhia emissora de valores mobiliários, 

que seja acionista da companhia, que tenha acesso à informação por conta de sua profissão, 

atividade ou função ou, ainda, por conta de atividades criminosas. 

 

Informação “tornada pública” é aquela que foi publicada de acordo com as regras do 

mercado regulado, com o objetivo de informar os investidores e demais players, que consta 

de registros que podem ser acessados pelo público, que pode ser facilmente acessada por 

todos aqueles que desejam negociar com valores mobiliários sobre os quais a informação se 

refere ou da mesma companhia que os emitiu ou, ainda, que é derivada de uma informação 

que tenha sido tornada pública, sendo que o artigo explicita que não se trata de um rol 

taxativo.  

 

A informação também pode vir a ser tratada como se tivesse sido tornada pública, 

embora possa ser adquirida somente por pessoas dotadas de diligência ou expertise, seja 

comunicada a somente parte do público e não ao para o público em geral, possa ser 

adquirida somente por observação, seja comunicada somente mediante pagamento de uma 

taxa ou tenha sido divulgada somente fora do Reino Unido, a depender do caso.  

 

                                                 
326 Insiders -118B- For the purposes of this Part an insider is any person who has inside information—(a) as 
a result of his membership of an administrative, management or supervisory body of an issuer of qualifying 
investments, (b) as a result of his holding in the capital of an issuer of qualifying investments, (c) as a result 
of having access to the information through the exercise of his employment, profession or duties, (d) as a 
result of his criminal activities, or (e) which he has obtained by other means and which he knows, or could 
reasonably be expected to know, is inside information. 
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Importante, pois, verificar que para que uma pessoa alheia aos quadros gerais da 

companhia ou de seus prestadores de serviços seja considerada insider no Reino Unido, 

vindo a ser responsabilizada pelo uso indevido de informação privilegiada no mercado de 

capitais, é necessário que comprove-se que sabia tratar-se de informação privilegiada e que 

a tenha obtido de uma fonte igualmente insider.  

 

 A pena, por sua vez, será de no máximo sete anos de prisão ou multa, havendo ainda 

a possibilidade de imposição concomitante de ambas, conforme artigo 61(1)(b) do CJA 93, 

além de eventual impedimento de atuar como diretor de uma companhia. 

 

 Vale, ainda, mencionar que aFSAtem o poder deobrigar as pessoas investigadas 

afornecerinformações e colaborar com asinvestigações, sendo que fornecerinformações 

falsas ou enganosasnessascircunstâncias pode configurar crimepunível comaté dois anosde 

prisão, multaou ambos. Isso deve-se especialmente ao fato de que, sendo a competência 

para julgamento do delito de um júri formado por cidadãos, para que seja possível uma 

condenação, deve-se ir “além da dúvida razoável” (beyond reasonable doubt), ou seja, em 

matéria penal, deve haver certeza na condenação. 

 

      5.2.2 Portugal 

 

 A Diretiva 89/592/CEE do Conselho passou a integrar a ordem nacional portuguesa 

por meio do Decreto-Lei n. 142-A/91, de 10 de abril de 1991. No entanto, o abuso de 

informação privilegiada, pelo menos fora do âmbito penal, já era proibído no país desde 

1986, quando entrou em vigor o Código das Sociedades Comerciais.  

 

 O tratamento penal da matéria, por sua vez, passou a ser verificado a partir de 21 de 

abril de 1987, por intermédio do Decreto-Lei n. 184/87, que acrescentou o Título VII, que 

trata das “disposições penais e de mera ordenação social” ao Código das Sociedades 

Comerciais, tipificando¸ no artigo 524°, o crime de abuso de informações.   

 

 Analisando o preâmbulo do Decreto-Lei, COSTA ensina que 
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“desvendado este enfoque na ética empresarial, não surpreende, 
por isso, que o crime de abuso de informações comece por surgir 
inserido no diploma destinado a regular destacados actores 
económicos – sociedades comerciais (e sociedades civis em forma 
comercial) – e que tenha como destinatários os membros do órgão 
de administração e de fiscalização das sociedades anónimas ou 
quem revelar ilicitamente a outrem informações obtidas em razão 
de serviço permanente ou temporário prestado à sociedade. A 
conduta proibida por este tipo de crime traduzia-se em relevar 
ilicitamente a outrem factos relativos à sociedade aos quais não 
tenha sido dada previamente publicidade ou factos relativos à fusão 
da sociedade e que fossem susceptíveis de influir no valor dos 
títulos da sociedade anónima ou das sociedades participantes da 
fusão. Esta disposição viria a ser revogada em 1991”327. 

 

 Foi assim que o crime de abuso de informação passou a constar do contexto do 

mercado de valores mobiliários, inserto no Código de Valores Mobiliários. Nesse sentido, a 

íntegra do artigo 378°:  

 

Artigo 378.º 
Abuso de informação 
1 — Quem disponha de informação privilegiada: 
a) Devido à sua qualidade de titular de um órgão de administração 
ou de fiscalização de um emitente ou de titular de uma participação 
no respectivo capital; ou 
b) Em razão do trabalho ou do serviço que preste, com carácter 
permanente ou ocasional, a um emitente ou a outra entidade; ou 
c) Em virtude de profissão ou função pública que exerça; ou 
d) Que, por qualquer forma, tenha sido obtida através de um facto 
ilícito ou que suponha a prática de um facto ilícito; e a transmita a 
alguém fora do âmbito normal das suas funções ou, com base nessa 
informação, negoceie ou aconselhe alguém a negociar em valores 
mobiliários ou outros instrumentos financeiros ou ordene a sua 
subscrição, aquisição, venda ou troca, directa ou indirectamente, 
para si ou para outrem, é punido com pena de prisão até 5 anos ou 
com pena de multa. 
2 — Qualquer pessoa não abrangida pelo número anterior que, 
tendo conhecimento de uma informação privilegiada, a transmita a 
outrem ou, com base nessa informação, negoceie ou aconselhe 

                                                 
327 COSTA, José de Faria. RAMOS, Maria Elisabete. O crime de abuso de informação privilegiada (insider 
trading). A informação enquanto problema jurídico-penal. Cit., p. 28. 
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alguém a negociar em valores mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros ou ordene a sua subscrição, aquisição, venda ou troca, 
directa ou indirectamente, para si ou para outrem, é punida com 
pena de prisão até 4 anos ou com pena de multa até 240 dias. 
3 — Entende-se por informação privilegiada toda a informação não 
tornada pública que, sendo precisa e dizendo respeito, directa ou 
indirectamente, a qualquer emitente ou a valores mobiliáriosou 
outros instrumentos financeiros, seria idónea, se lhe fosse dada 
publicidade, para influenciar de maneira sensível o seu preço no 
mercado. 
4 — Em relação aos instrumentos derivados sobre mercadorias, 
entende-se por informação privilegiada toda a informação com 
carácter preciso que não tenha sido tornada pública e respeite, 
directa ou indirectamente, a um ou mais desses instrumentos 
derivados e que os utilizadores dos mercados em que aqueles são 
negociados esperariam receber ou teriam direito a receber em 
conformidade, respectivamente, com as práticas de mercado aceites 
ou com o regime de divulgação de informação nesses mercados. 
5 — O disposto neste artigo não se aplica quando as operações 
sejam efectuadas pelo Banco Central Europeu, por um Estado, pelo 
seu banco central ou por qualquer outro organismo designado pelo 
Estado, por razões de política monetária, cambial ou de gestão da 
dívida pública, nem às transacções sobre acções próprias 
efectuadas no âmbito de programas de recompra realizados nas 
condições legalmente permitidas. 
6 – (Revogado.) 
7 — Se as transacções referidas nos n.ºs 1 e 2 envolverem a 
carteira de uma terceira pessoa, singular ou colectiva, que não seja 
constituída arguida, esta pode ser demandada no processo crime 
como parte civil, nos termos previstos no Código de Processo 
Penal, para efeito da apreensão das vantagens do crime ou da 
reparação de danos. 

 

 Com relação às penas, prevê o artigo 380° do mesmo diploma legal que, “podem ser 

aplicadas, além das referidas no Código Penal, as seguintes penas acessórias: a) interdição, 

por prazo não superior a cinco anos, do exercício pelo agente da profissão ou actividade 

que com o crime se relaciona, incluindo inibição do exercício de funções de administração, 

direcção, chefia ou fiscalização e, em geral, de representação de quaisquer intermediários 

financeiros, no âmbito de alguma ou de todas as actividade de intermediação em valores 

mobiliários ou em outros instrumentos financeiros; b) publicação da sentença condenatória 

a expensas do arguido em locais idóneos para o cumprimento das finalidades de prevenção 



 193

geral do sistema jurídico e da protecção do mercado de valores mobiliários ou de outros 

instrumentos financeiros”.  

 

 Vale considerar, além disso, a publicação da Lei n. 55/2005, autorizando a 

regulação dos crimes de abuso de informação e de manipulação do mercado no mercado de 

valores mobiliários, fato que criou condições para a transposição, para o ordenamento 

português, da Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, o que foi feito 

pelo Decreto-Lei n. 52/2006, de 15 de março de 2006.  

 

De se notar, conforme COSTA, que houve uma “expansão das margens de 

punibilidade”328, sendo alargado o conceito de informação privilegiada previsto na Diretiva, 

de forma a abarcar também a informação que diga respeito “indirectamente a qualquer 

emitente ou a valores mobiliáriosou outros instrumentos financeiros”, além de trazer a 

previsão de informações privilegiadas também “com relação aos instrumentos derivados 

sobre mercadorias”. Ademais, “a autorizada reformulação do artigo 378°, n.° 3, do CVM – 

que passa a exigir tão-só o ‘conhecimento de uma informação privilegiada’, 

independentemente do canal por que o agente obteve tal conhecimento – está, também ela, 

em sintonia com a expansão na repressão do crime de abuso de informação”329.  

 

Diferentemente no que ocorre no Brasil, em Portugal a própria norma penal, artigo 

378°, em seus números 3° e 4° traz, também, o conceito de informação privilegiada, sendo 

desnecessário o recurso ao direito empresarial para tanto. Essa definição lusa de informação 

privilegiada passa por quatro requisitos cumulativos: seu aspecto não público; sua precisão; 

sua referência, direta ou indireta, a valores mobiliários ou a entidades emissoras e valores 

mobiliários; e, por fim, sua faceta price sensitive, ou sua capacidade de influenciar 

sensivelmente o preço dos valores mobiliários.  

 

                                                 
328 COSTA, José de Faria. RAMOS, Maria Elisabete. O crime de abuso de informação privilegiada (insider 
trading). A informação enquanto problema jurídico-penal. Cit., p. 30. 
329 COSTA, José de Faria. RAMOS, Maria Elisabete. O crime de abuso de informação privilegiada (insider 
trading). A informação enquanto problema jurídico-penal. Cit., p. 30. 
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Da mesma forma, o tipo penal português traz expressamente as pessoas que podem 

ser sujeitos ativos do delito – titulares de um órgão de administração ou de fiscalização de 

um emitente; titulares de uma participação no respectivo capital; prestadores de serviços, 

permanentes ou ocasionais, de um emitente ou outra entidade; aqueles que exercem função 

pública; e aqueles que tenham obtido a informação privilegiada através de um fato ilícito ou 

que suponha a prática de um fato ilícito, a transmitam a alguém fora do âmbito normal das 

suas funções ou, com base nessa informação, negocie ou aconselhe alguém a negociar com 

valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros ou ordene a sua subscrição, 

aquisição, venda ou troca –, além de prever a responsabilidade de qualquer pessoa que 

tenha conhecimento das informações privilegiadas e as utilize no mercado de valores 

mobiliários. 

 

Com relação à conduta típica, a legislação portuguesa, notadamente mais abrangente 

que a brasileira, entendeu, por bem, proibir a transmissão de informação privilegiada a 

outrem; a negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros com base 

em si ou o aconselhamento a alguém; e, finalmente, a sua ordem de subscrição, aquisição, 

venda ou troca, para si ou para outrem.  

 

      5.2.3 Espanha 

 

 A Ley del Mercado de Valores espanhola – LMV, em vigor desde 29 de julho de 

1989, introduziu o insider trading como infração administrativa no país, conhecido até 

então como o “paraíso de insiders”330. A mesma lei foi também responsável pela criação da 

Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV, autoridade reguladora do mercado 

de capitais do país. Todavia, somente a partir da reforma trazida pela Ley Orgánica 9/1991, 

de 22 de março de 1991, são introduzidas disposições penais a tratar do assunto, que até 

então configurava somente ilícito administrativo.  

 

                                                 
330 PRIETO DEL PINO, Ana María. El Derecho Penal ante el Uso de Información Privilegiada en el 
Mercado de Valores. Cit., p. 44. 
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 Na década seguinte, a Ley 44/2002, de 22 de novembro de 2002, reformadora do 

Sistema Financeiro espanhol, prestou-se, também, a adaptar a Ley del Mercado de Valores 

à Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, reforçando as medidas 

preventivas e modificando algumas medidas repressivas no combate ao uso indevido de 

informações privilegiadas.  

 

 Diversamente do Brasil, que trata do delito de insider trading em legislação 

extravagante, o atual código penal espanhol traz, desde 1995, em seu artigo 285, a previsão 

da conduta de insider trading. Os artigos 287 e 288 tratam, ainda, de matéria correlata ao 

tema. 

 

Art. 285. 1. Quien de forma directa o por persona interpuesta 
usare de alguna información relevante para la cotización de 
cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún 
mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido 
acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad 
profesional o empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o 
para un tercero un beneficio económico superior a 600.000 euros 
o causando un perjuicio de idéntica cantidad, será castigado con 
la pena de prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al triplo 
del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para 
el ejercicio de la profesión o actividad de dos a cinco años.   
               2. Se aplicará la pena de prisión de cuatro a seis años, la 
multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido e 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad 
de dos a cinco años, cuando en las conductas descritas en el 
apartado anterior concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  
               1.ª Que los sujetos se dediquen de forma habitual a tales 
prácticas abusivas. 
        2.ª Que el beneficio obtenido sea de notoria importancia. 
        3.ª Que se cause grave daño a los intereses generales.  
 
Art. 287. 1. Para proceder por los delitos previstos en la sección 3ª 
de este capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada 
o de sus representantes legales. Cuando aquélla sea menor de 
edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar 
el ministerio fiscal. 



 196

         2. No será precisa la denuncia exigida en el aparato 
anterior cuando la comisión de delito afecte a los intereses 
generales o a una pluralidad de personas. 
 
Art. 288. En los supuestos previstos en los artículos anteriores se 
dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales 
y, si lo solicitara el perjudicado, el Juez o Tribunal podrá ordenar 
su reproducción total o parcial en cualquier otro medio 
informativo, a costa del condenado.  

Además, el Juez o Tribunal, a la vista de las circunstancias 
del caso, podrá adoptar las medidas previstas en el articulo 129331 
del presente Código.  

 

 Atenção especial da doutrina espanhola332 costuma ser dirigida ao fato de o artigo 

não apontar concretamente as categorias de profissionais que podem ser considerados 

sujeitos ativos do delito, diferentemente das legislações inglesa e francesa, por exemplo, 

restando ao intérprete a tarefa de estabelecer, no caso concreto, quem teve acesso reservado 

à informação privilegiada por ocasião do exercício de atividade profissional ou empresarial.  

 

Estão abarcados, portanto, no delito de insider trading espanhol tanto aqueles que 

pertencem aos quadros da companhia emissora, quanto outros que, por conta de sua 

profissão, cargo ou função, tiveram contato com as informações privilegiadas. A expressão 

                                                 
331Art. 129 Código Penal: 1. El juez o tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 31 del mismo, previa audiencia del ministerio fiscal y de los titulares o de sus 
representantes legales podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias: 

a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La 
clausura temporal no podrá exceder de cinco años. 

b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación. 
c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no 

podrá exceder de cinco años. 
d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de 

aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición 
podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no 
podrá exceder de cinco años. 

e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 
acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años. 

                                           2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en 
el subapartado c) del apartado anterior, podrán ser acordadas por el Juez Instructor también durante la 
tramitación de la causa. 
    3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a 
prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma. 
332 Por todos PRIETO DEL PINO, Ana María. El Derecho Penal ante el Uso de Información Privilegiada en 
el Mercado de Valores. Cit, p. 298. 
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“empresarial” foi acrescentada para evitar que aqueles que, embora não exerçam atividade 

profissional, tomam contato direto com as informações privilegiadas devido à sua posição 

como acionista majoritário da companhia, por exemplo, restem excluídos da proibição.  

 

Com relação ao conceito de informação privilegiada, a doutrina espanhola tem 

reconhecido que deve ser aquele previsto no artigo 81.1333 da atual Ley del Mercado de 

Valores, mais abrangente do que o artigo 285 do Código Penal espanhol, por indicar que a 

informação deve referir-se a um ou a vários valores mobiliários ou a um ou a vários 

emissores desses valores e que seu conteúdo deve ser revestido de concreção. Ademais, 

além de exigir explicitamente que os dados não sejam ainda públicos, enquanto que o 

Código Penal utiliza a expressão “acesso reservado”, a LMV determina que a informação 

deva ser suficiente para influir, na prática, de maneira considerável na cotização dos valores 

mobiliários em questão334.  

 

O artigo 285 considera como condutas típicas tanto utilizar (usare) quanto fornecer 

(suministrare) informações privilegiadas e relevantes para a cotização de um valor 

mobiliário ou instrumento negociado em mercado organizado a terceiro, não deixando de 

abarcar, portanto, diferentemente do que ocorre, pelo menos em um primeiro momento no 

Brasil, aquele que, muito embora não utilize as informações para negociar no mercado de 

capitais, as repassa a terceiros que delas não tinham conhecimento. Em ambos os casos, 

todavia, é importante considerar, ainda, que é exigido um lucro ou um prejuízo resultantes 

                                                 
333Art 81.1 LVM: Se considerará información privilegiada toda información de carácter concreto que se 
refiera directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos financieros de los 
comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, o a uno o varios emisores de los citados valores 
negociables o instrumentos financieros, que no se haya hecho publica y que, de hacerse o haberse hecho 
pública, podría influir o hubiera influido de manera apreciable sobre su cotización en un mercado o sistema 
organizado de contratación.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación también a los valores negociables o instrumentos 
financieros respecto de los cuales se haya cursado una solicitud de admisión a negociación en un mercado o 
sistema organizado de contratación. 
En relación con los instrumentos financieros derivados sobre materias primas se considerará información 
privilegiada toda información de carácter concreto, que no se haya hecho pública, y que se refiera directa o 
indirectamente a uno o a varios de esos instrumentos financieros derivados, que los usuarios de los mercados 
en que se negocien esos productos esperarían recibir con arreglo a las prácticas de mercado aceptadas en 
dichos mercados. 
334 PRIETO DEL PINO, Ana María. El Derecho Penal ante el Uso de Información Privilegiada en el 
Mercado de Valores. Cit, p. 317. 



 198

da utilização das informações privilegiadas por si ou por terceiros de, ao menos, seiscentos 

mil euros, valor demasiado alto, ainda que se trate de operações realizadas no mercado de 

capitais.  

 

Acerca de tal valor, PRIETO DEL PINO aponta que a doutrina espanhola divide-se 

entre aqueles que o consideram resultado do delito e aqueles que o consideram condição 

objetiva de punibilidade335. De toda forma, considera tal exigência, dado o elevado valor 

previsto, base para ineficácia do artigo 285 do Código Penal espanhol na quase totalidade 

dos casos envolvendo o uso de informações privilegiadas no mercado de capitais, seja pela 

raridade de noticias “estrela”, aquelas de eventos excepcionais, seja pelo fato de uma 

negociação de grande monta chamar mais atenção das autoridades responsáveis pela 

supervisão do mercado de capitais336. 

 

      5.2.4 França 

 

 A França foi, no âmbito da União Européia, o primeiro Estado-Membro a adotar 

medidas legais contra o insider trading, em 1970. Em 1989, a Lei n. 89-531 passou a 

prever, dentre as competências da Commission des Operations de Bourse – COB, então 

responsável pela regulação do setor, o poder de impor sanções administrativas aos 

submetidos a sua autoridade, sendo que passou, por meio da Regulamentação 90-08 a 

disciplinar o procedimento administrativo, enquanto a Lei 89-531 trazia os dispositivos 

relacionados ao crime propriamente dito.  

 

O crime de insider trading no país é denominado délit d´initié, ou delito de iniciado, 

por ser praticado por aqueles que detêm uma vantagem com relação aos demais, abarcando 

                                                 
335 “As condições objetivas de punibilidade são eventos posteriores ou concomitantes à execução da conduta 
típica, estranhos ao enunciado do tipo penal, causalmente desvinculados da conduta do agente e estranhos à 
sua vontade”, conforme CUNHA BUENO, Paulo Amador Thomaz Alves da. Condições objetivas de 
punibilidade na Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Falências). Tese de Doutorado em Direito. 
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007, p. 234.  
336 PRIETO DEL PINO, Ana María. El Derecho Penal ante el Uso de Información Privilegiada en el 
Mercado de Valores. Cit, p. 366-373. 
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qualquer pessoa que possua informações privilegiadas antes dos outros investidores no 

mercado de capitais.  

 

 Há, no ordenamento jurídico francês, certas figuras sobre as quais, em razão dos 

cargos que ocupam per se, recai uma presunção relativa de que possuem informações 

privilegiadas. Esse dado adquire especial importância em momentos anteriores ao anúncio 

de fatos relevantes pelas companhias emissoras de valores mobiliários. São tais figuras: o 

presidente de um ente emissor de valores mobiliários, os diretores gerais, os 

administradores, os diretores gerais adjuntos, as pessoas físicas ou jurídicas que exercem na 

sociedade as funções de administrador ou de membro do conselho de vigilância e sobre os 

representantes das pessoas jurídicas que desempenhem tais funções. Até o ano de 1996, a 

presunção também recaia sobre seus cônjuges337, conforme o artigo L225-109 do Código 

Comercial francês (Code de Commerce). 

 

 O delito de insider trading (delit d’initié), previsto no artigo L.465-1 do Código 

Monetário e Financeiro (Code Monétaire et Financier), a seu turno, foi introduzido no 

ordenamento penal em 2 de agosto de 1989: 

 

Article L465-1. Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 1500000 euros, dont le montant peut être porté au-delà 
de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement 
réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, 
le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 
225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à 
l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, 
d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un 
émetteur dont les titres sont négociés sur un marché - réglementé 
ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis 
sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, 
soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs 
opérations avant que le public ait connaissance de ces 
informations. 
 

                                                 
337 Conforme PRIETO DEL PINO, Ana María. El Derecho Penal ante el Uso de Información Privilegiada en 
el Mercado de Valores. Cit, p. 302. 
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Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende 
le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa 
profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les 
perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont 
négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives 
d’évolution d’un instrument financier admis sur un 
marchéréglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du 
cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. 
 
Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150000 
euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, 
jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende 
puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne 
autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en 
connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation 
ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur 
un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un 
instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser 
ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une 
opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant 
que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en 
cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines 
encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 500000 
euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. 

 

O artigo prevê, pois, diferentes penas conforme qualidade especial do sujeito ativo 

do delito. Para os dirigentese as pessoas detentoras deinformações privilegiadassobre uma 

companhiaem razão das funçõesque desempenham, é cominada pena dedois anos de 

prisãoe 1,5 milhões de euros de multa, que pode ser elevada em até dezvezes do valor do 

lucro obtido.Em seguida, dispõe o artigo L465-1 que aspenas máximasserão reduzidas aum 

ano de prisão e150.000 euros de multa quando tratar-se de pessoas que deteminformações 

privilegiadas como parte de sua função eas repassam aterceiros.  

 

Para as demais pessoas, alheias à companhia eque realizamoperaçãocom base 

eminformação privilegiada, apena é também deum ano de prisãoe 150.000 euros de multa, 

podendo ser aumentada em até dez vezes o montante do lucro. 
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O conceito de informação privilegiada, no Direito francês, pode ser obtido nos 

artigos621-1à 3338do Regulamento Geralda Autorité des Marchés Fincanciers–AMF, a 

atual autoridade competente pela regulação do mercado financeiro francês339. É 

considerada informação privilegiada, basicamente, toda aquela informação precisa,que 

ainda não tenhasido tornada pública e que diga respeito, diretaou indiretamente, a uma 

oumais companhias emissoras deinstrumentos financeiros e que, se fosse tornada pública, 

provavelmente teria um efeito significativosobre os preços dosinstrumentos com elas 

relacionados. 

 

A competência para processo e julgamento do delito é, nos termos do artigo 704-1 

do Código de Processo Penal francês (Code de Procédure Penale), exclusiva do tribunal de 

Paris, inclusive para os crimes conexos, podendo, para tanto, os procuradores e os juízes 

competentes exercer suas funções em todo o território nacional.  

 

                                                 
338Article 621-1. Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui 
concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou 
plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence 
sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont 
liés. 
Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement 
qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à 
l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou 
des instruments financiers qui leur sont liés. 
Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le 
cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est 
une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses 
décisions d’investissement. 
Art. 621-2. Pour les instruments dérivés sur produits de base, constitue une information privilégiée une 
information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou 
plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments dérivés 
sont négociés s’attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés, 
lorsque cette information: 1° Est périodiquement mise à la disposition de leurs utilisateurs ou; 2° Est rendue 
publique en application de la loi, des règlements ou des règles de marché, de contrats ou d’usages propres au 
marché du produit de base sous-jacent ou au marché d’instruments dérivés sur produits de base concernés. 
Art. 621-3. Pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments financiers, 
constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux 
ordres en attente de ce client, est d’une nature précise, se rapporte directement ou indirectement, à un ou 
plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et serait susceptible, 
si elle était rendue publique, d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés 
ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés. 
339 Em 01 de agosto de 2003, a Loi de Securite Financiere fundiu a Commission des Operations de Bourse – 
COB e o Conseil des Marchés Financiers – CMF em uma só autoridade, a Autorité des Marchés 
Fincanciers–AMF.  
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No âmbito administrativo, o assunto é tratado pela Regulamentação n. 90-08 do 

COB, relativa à utilização de informação privilegiada (Règlement n. 90-08 relatif à 

l’utilisation d’une information privilégiée), de maneira que o fato também pode ser punido 

criminal e administrativamente no país, assim como em todos os outros países ora 

analisados.   
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CONCLUSÃO 

 

 

A relação cada dia mais próxima entre o Direito Penal e os demais ramos do Direito 

exige o recurso a institutos que vão além da criminalidade clássica ou tradicional. Por 

vezes, os conceitos devem ser buscados em outras ciências além do Direito. No caso do 

crime de uso indevido de informação privilegiada, o insider trading, mister o estudo de 

alguns elementos da Economia, além da compreensão dos valores mobiliários e do 

arcabouço normativo envolvendo o mercado de capitais.  

 

É essencial a noção de que o mercado de capitais, como ambiente em que os valores 

mobiliários são negociados, por meio do aporte da poupança popular desempenha papel 

fundamental no desenvolvimento econômico e social de um país. O crescimento e a solidez 

do mercado de capitais, que só são alcançados quando houver confiança em si, são, 

portanto, interesses públicos que demandam tutela estatal, vez que criarão um ambiente 

propicio, em última análise, à consecução dos objetivos da República Federativa do Brasil.  

 

A informação ganha, nesse contexto, papel de destaque, passando a ser protagonista 

no estudo do insider trading. Só será possível falar em igualdade entre os investidores 

atuais ou potenciais – e demais players do mercado – quando se estiver diante de uma 

totalidade de informações a que todos tenham podido ter acesso. Da mesma forma, a 

cotização de um valor mobiliário, a formação de seu preço, só será real e justa quando 

refletir a totalidade dessas informações disponíveis.  

 

A fim de se resguardar o amplo acesso às informações, foram sendo elaboradas, no 

decorrer do tempo, normas de caráter preventivo – especialmente aquelas que envolvem a 

divulgação de informações, o full and fair disclosure – e repressivo no âmbito do mercado 

de capitais. Dentre as normas de caráter repressivo, encontram-se as de direito 

administrativo, civil e penal.  
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No âmbito penal, seguindo tendência internacional, a responsabilidade pelo uso 

indevido de informação privilegiada no mercado de capitais passou a ser regulada pelo 

artigo 27-D, acrescentado pela Lei 10.303/2001 à Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Até 

então, embora muito se cogitasse, não existia um tipo penal adequado à conduta. 

 

A criminalização da conduta justifica-se pela importância dos bens jurídicos 

tutelados pela norma penal, pela intensa mácula provocada pela disseminação do insider 

trading na sociedade, diretamente interessada no bem funcionar do mercado de capitais, 

essencial para o desenvolvimento econômico e social dos países no atual cenário global.  

 

O crime em questão, além de tutelar bens jurídicos supraindividuais, a igualdade no 

acesso às informações relevantes e a consequente confiança que deve ser depositada no 

mercado de capitais e, secundariamente, o patrimônio dos investidores como um todo, 

compreendendo tanto os efetivos, quanto os potenciais, faz parte da vertente do Direito 

Penal Econômico. Por esse motivo, inúmeras questões, como a eficiência da pena privativa 

de liberdade e as “cifras douradas” apresentam-se como desafios comuns, sem que sejam 

suficientes para justificar sua descriminalização, entretanto.  

 

Da análise do tipo, especificamente, vê-se que trata-se de um crime doloso, expresso 

pelo verbo “utilizar”. Ademais, está-se diante de uma norma penal em branco, que carece 

de complementação para compreensão dos elementos normativos do tipo “informação 

relevante”, “valor mobiliário” e de quem “deva manter sigilo”, identificáveis da análise das 

normas administrativas da CVM e de direito empresarial.  

 

Além de sigilosa, aufere-se das instruções da CVM que é necessário a informação 

seja relevante e que ainda não tenha sido divulgada ao mercado. Ainda assim, melhor 

técnica sugere que o conceito de informação relevante já venha constando no próprio tipo 

penal, a fim de se evitar eventuais dubiedades ou dificuldade de conceituação.  

 

O crime é classificado como próprio, exigindo qualidade especial do sujeito ativo, 

que deve ter o dever de sigilo, ou seja, deve ser responsável pela não divulgação da 
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informação privilegiada, do fato relevante, sem prejuízo da comunicabilidade dessa 

circunstância elementar, nos termos do artigo 30 do Código Penal. Essa, entretanto, não 

seria a técnica legislativa mais indicada a proteger os bens jurídicos em questão, vez que 

não se trata puramente dos interesses da companhia emissora dos valores mobiliários, de 

forma que urge uma reforma nesse ponto, a tornar o crime comum, abarcando, também, 

aqueles que negociam com valores mobiliários no mercado de capitais, valendo-se de 

informações privilegiadas sem que tenham, diretamente, um dever de sigilo com a 

companhia.  

 

O delito de insider trading, dadas suas nuances, como o habitual recurso a terceiros 

alheios à companhia, a dificuldade de se comprovar o nexo entre a negociação com valores 

mobiliários e a posse da informação privilegiada e o próprio conhecimento da informação 

privilegiada, é de difícil prova.  

 

Cabe, entretanto, à acusação, a demonstração inequívoca de que o agente negociou 

valores mobiliários no mercado de capitais fazendo uso indevido de informação 

privilegiada com o intuito de auferir lucro ou de evitar perda financeira. Feita tal prova, 

poderá ser aplicada pena de reclusão de 1 a 5 anos, além de multa de até três vezes o 

montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. 

 

Embora a prática aponte que a competência deva ser firmada no âmbito da justiça 

federal, não é a orientação mais acertada no caso dos crimes contra o mercado de capitais 

em geral, que deveriam ser processados e julgados na justiça estadual, de competência 

residual.  

 

Por fim, por ser de difícil prova, a melhor maneira de lidar com o crime de insider 

trading é, sem dúvida, a prevenção. Prevenção essa deve dar-se, em primeiro lugar, na 

própria companhia emissora dos valores mobiliários, responsável por zelar pelo sigilo de 

suas informações e, oportunamente, pela divulgação simétrica de tais informações ao 

mercado. Falhando seus mecanismos, as informações privilegiadas e sigilosas ficam mais 
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suscetíveis de serem utilizadas indevidamente, possibilitando a ocorrência do crime de 

insider trading.    
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