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RESUMO 

O Mercado de Capitais representa a reunião das mais relevantes empresas em 

atividades de determinado país. Trata-se de um meio para a obtenção de recursos 

de modo a financiar a atividade produtiva, em longo prazo, de forma compatível com 

o porte do negócio e sua capacidade econômica. Noutro aspecto, serve como 

destino para a poupança popular, quer por meio de fundos, ou investimentos diretos. 

A Constituição Federal assegura a ordem econômica fundada na livre iniciativa. Não 

significa, entretanto, liberdade absoluta da atividade econômica – e isso vale para 

qualquer setor empresarial – sem que exista alguma espécie de acompanhamento 

ou responsabilidade.  No caso do mercado de capitais, a Comissão de Valores 

Mobiliários se firmou, ao longo das duas últimas décadas, como instituição serena e 

precisa, para estabelecer normas administrativas, realizar apurações quanto à 

suspeita de irregularidades e até estabelecer sanções. A Bovespa Supervisão de 

Mercados, por sua vez, começa a ocupar o espaço de autorregulação entre os 

operadores e corretoras. Há casos, contudo, em que a tutela administrativa é 

insuficiente para, isoladamente, evitar práticas irregulares ou punir os responsáveis. 

Suspensão do exercício da atividade profissional e multa, em determinados casos, 

mostram-se fracos a desestimular a conduta ilícita de determinadas pessoas. 

Normas penais, por vezes, representam o último recurso do Estado para disciplinar 

o assunto. A Lei 6.485/76, com a redação alterada pela Lei 10.303/01, tipifica os 

crimes de manipulação de mercado, uso indevido de informação privilegiada e o 

exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função no mercado de capitais. 

A sociedade deve refletir e definir quais as condutas que deseja ver previstas como 

crime.  

Palavras-chave: Mercado de Capitais. Crimes Econômicos. Regulação do Mercado. 

Insider Trading. Uso indevido de informação privilegiada. 

Manipulação de Mercado.  



ABSTRACT 

Capital Market is comprised of the most important companies in activity in a given 

country. It is a means to obtain resources to finance productive activity in the long 

term, being consistent with the size of the business and its economic capacity. Also, 

Capital Market is widely used for savings both through funds or direct investments. 

The Federal Constitution ensures economic order based upon free enterprise. 

However, regardless of the business sector, that cannot be considered as unlimited 

freedom in terms of economic activity, exempt of monitoring or accountability. 

 Therefore, over the past two decades the Movable Assets Commission has become 

a steady and accurate institution establishing administrative rules, conducting 

assessments in case of suspicion of irregularities, in addition to establishing 

penalties. On the other hand, Bovespa Market Supervision is taking over self-

regulation among traders and brokers.  Nonetheless, in some cases administrative 

supervision alone is insufficient to prevent irregular practices or punish those 

responsible. For specific cases, measures such as suspension of the exercise of 

professional activity and fines have proven ineffective to discourage the unlawful 

conduct of certain persons. Under such circumstances, criminal law becomes the 

State’s last resort to regulate the matter. Law 6.485/76, with wording amended by 

Law 10.303/01, typifies the crimes of market manipulation, misuse of insider 

information and irregular exercise of office, profession, activity or function in the 

capital market. It is society’s role to reflect and define what conducts shall be 

regarded as crimes. 

Keywords: Capital Market - Financial Crimes - Market Regulation - Insider Trading - 

Misuse of insider information – Market Manipulation. 
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INTRODUÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil, já em seu artigo 1º, IV, 

enumera como um de seus princípios fundamentais os valores sociais do trabalho e 

a livre iniciativa. No mesmo sentido, o título VII da Carta Magna, que trata da ordem 

econômica e financeira, no caput do artigo 170, também assegura a livre iniciativa 

como um dos princípios gerais da atividade humana. Apesar de não defini-lo 

simplesmente como um Estado liberal, a livre iniciativa de seus cidadãos no 

desenvolvimento das atividades econômicas está assentada como um dos pontos 

fundamentais. A respeito do tema, o professor José Afonso da Silva ensina-nos que 

“é certamente um dos princípios básicos do liberalismo econômico. Surgiu como um 

aspecto da luta dos agentes econômicos para libertar-se dos vínculos que sobre 

eles recaiam por herança, seja o período feudal, seja dos princípios do 

mercantilismo”1. 

O ponto fulcral que se coloca é o limite da livre iniciativa em face do poder 

de polícia do Estado. Mais ainda, a capacidade do Estado em regular determinada 

atividade econômica do particular ou mesmo de todo segmento da economia sem 

que isso signifique ofensa ao citado princípio da livre iniciativa. Inicia-se, então, pela 

definição do ato ou efeito de regular.  

O dicionário eletrônico HOUAISS apresenta doze acepções para o adjetivo 

regular e uma, quando substantivo masculino, “aquilo que é regular”2. Dentre as 

acepções do adjetivo, já a primeira preceitua “conforme as regras, a lei, as praxes, a 

natureza”. Na décima primeira, estabelece a definição daquele “que segue o 

paradigma do grupo a que pertence”. 

Posto isso, é possível afirmar que regulação, em sentido literal, é aquilo que 

se estabelece como padrão ou a prática que se entende como normal ou razoável. 

Assim, ao se falar de regulação em determinado setor, mesmo na economia, não se 

pensa em engessá-lo ou mesmo sufocá-lo. O que se pretende é estabelecer 

padrões de forma que a atividade econômica possa desenvolver livremente, porém, 

com responsabilidade e dentro do possível equilíbrio entre os participantes.  

                                                             
1
  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27.ed. São Paulo: Malheiros 

Editores. 27.ed. 2006, p. 793. 
2
  HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário eletrônico 

Houaiss da língua portuguesa: com a nova ortografia da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2009. 
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O mercado de capitais é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, cuja 

criação foi estabelecida pela Lei 6.385/76. No § 3º do artigo 2º da referida lei, existe 

a previsão da expedição de normas por parte da CVM, para disciplinar a emissão de 

valores mobiliários, a demonstração financeira de seus emissores, regularização de 

sua distribuição pública, além de estabelecer padrões e cláusulas disciplinando 

contratos de investimento. Há previsão expressa (artigo 8º, V) da possibilidade de 

fiscalização e inspeção pela CVM em companhias abertas, inclusive extrair cópias 

de livros contábeis e documentos (artigo 9º, I). O fato é que o poder de regulação – 

no sentido de fiscalização e acompanhamento – está previsto em lei, é executado e 

indiscutível sua regularidade. Da apuração da CVM pode resultar de aplicação de 

penalidades. As previstas em lei (artigo 11) são advertência, multa, suspensão da 

autorização ou registro da atividade e proibição temporária de atuar em uma das 

modalidades de operação no mercado de valores mobiliários.  

Em complemento às atividades desenvolvidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários, criou-se a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado. Trata-se, na 

realidade, de uma associação civil de personalidade jurídica de direito privado, sem 

finalidade de lucro, com o objetivo de atuar na autorregulação do mercado de 

capitais. Desempenha, conforme prescrito na Instrução Normativa nº 461/07 da 

Comissão de Valores Mobiliários, análise, supervisão e fiscalização das operações e 

atividades nos mercados de bolsa e de balcão organizado e administrados pela 

BM&F BOVESPA S/A. Para tanto, tem amplo acesso às informações sigilosas do 

mercado, além de capacidade para instaurar e julgar processos administrativos 

disciplinares. 

O fato é que a liberdade do indivíduo constitucionalmente assegurada é um 

direito natural e deve ser a regra3. Não só para as práticas cotidianas, como 

liberdade de ir e vir, pensamento e crenças, mas também, nas atividades 

econômicas. A liberdade a que tem direito o indivíduo, entretanto, não pode ser um 

meio para abusos, de modo a permitir ganhos indevidos em razão às condutas 

                                                             
3
  A dicotomia entre a liberdade e o controle é uma constante entre os seres humanos e justamente 

na Constituição Federal brasileira está refletida. O jurista Raul Machado Horta, a respeito do tema, 
assinala: “Intervencionismo e liberalismo se alternam na formulação dos princípios constitucionais 
e essa relação alternativa, que poderá conduzir ao primado de um ou de outro, exprime o clima de 
ambiguidade e duplo sentido que percorre as cláusulas da Ordem Econômica e Financeira”. 
HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 4.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 260. 
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desonestas ou desleais e violadoras da igualdade de participação de todos os 

operadores do Mercado de Capitais. 

Neste sentido, vale o registro das anotações do verbete liberdade realizadas 

por Alexandre Fabiano Mendes, no livro Dicionário de Filosofia do Direito, 

apresentado nos seguintes termos “os indivíduos não são somente destinatários dos 

direitos subjetivos fundamentais, mas devem ter direitos fundamentais à 

participação, em igualdade de chances, nos processos de formação da opinião e da 

criação do direito legítimo”4·. Daí a necessidade dos órgãos de controle e supervisão 

do mercado.  

A regulação5, em sentido amplo, vai além do acompanhamento 

administrativo. Existem condutas, especialmente em um setor da economia que 

envolve vultosas somas, que somente o direito penal é capaz de desestimular suas 

práticas ou estabelecer sanções, entre elas, até mesmo a privação da liberdade.  

A Lei 6.385/76, em razão das alterações efetuadas pela Lei 10.303/01, fez 

com que passassem a constar no direito positivo condutas no mercado de capitais 

consideradas crimes. 

O artigo 27-C da Lei 6.385/76 prevê a prática do crime de manipulação do 

mercado. Antes tratados como crimes contra a economia popular ou mesmo contra 

o sistema financeiro, a conduta de realizar manobras fraudulentas com valores 

mobiliários com o fim de obter vantagem indevida ou lucro passou a ser considerada 

crime autônomo.  

Na mesma ocasião, o uso indevido de informação privilegiada, desde que 

feito por quem tinha o dever de manter sigilo ou divulgar ao mercado, também 

passou a ser previsto como crime. Condiciona-se para a caracterização do ilícito que 

a informação seja relevante e sua negociação, em nome próprio ou de terceiro, 

capaz de propiciar vantagem indevida, ainda que a terceiros.  

A terceira conduta ilícita capitulada naquela ocasião foi o exercício irregular 

de cargo, profissão, atividade ou função no mercado de valores mobiliários. 

Objetiva-se maior controle na conduta daquele que atua no mercado de capitais. 

                                                             
4
  BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: 

Unisinos/Renovar, 2009. p. 538. 
5
  Ruy Santacruz define e trata do assunto nos seguintes termos: “A regulação pública – antitruste ou 

de mercados específicos – se constitui num conjunto de leis e controles administrativos exercidos 
por órgãos de Estado que afetam o funcionamento das empresas e dos mercados, interferindo na 
eficiência econômica e no bem-estar social”. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; ROCHA, Jean 
Paul Cabral Veiga da; MATTOS, Paulo Todescan Lessa (coord.). Concorrência e regulação no 
sistema financeiro. Rio de Janeiro: Max Limonad, 2002, p. 299. 
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Analista de valores mobiliários, auditor independente, agente autônomo de 

investimento, agente fiduciário, administrador de carteira coletiva ou individual, 

somente poderão exercer suas funções desde que registrado junto à autoridade 

administrativa competente, em regra, a Comissão de Valores Mobiliários.  

Neste quadro, o presente trabalho parte de uma análise a respeito da 

organização e necessidade de um mercado de capitais em qualquer sociedade 

contemporânea. Busca-se um histórico a respeito da bolsa de valores e seu 

desenvolvimento no Brasil. Há um retrato dos órgãos reguladores diretos do setor. 

Antes de seu encerramento, apresenta-se a discussão da competência judicial para 

apreciar questões dele decorrentes, ante a ausência de previsão legal expressa. 

Os três capítulos seguintes foram formatados de modo a detalhar cada um 

dos crimes previstos na legislação atual. Mais do que apenas uma análise sob o 

ponto de vista do direito penal, o que se pretende com a discussão dessas condutas 

é estabelecer, inclusive com base em conceitos de direito econômico, resposta do 

Estado às infrações no mercado de capitais.  

Por fim, sob a forma de itens, são expostas as conclusões a que chegamos 

ao final do presente estudo. 
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1 A INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

O capitalismo moderno é formado por grandes corporações com o controle 

acionário diluído entre inúmeros investidores. É da essência do mercado de capitais 

a possibilidade de qualquer pessoa empregar recursos próprios, em empresas com 

o objetivo de receber dividendos e, essencialmente, participar do crescimento das 

companhias. A conduta do investidor, por seu turno, é de interesse das empresas, 

pois é possível substituir o endividamento – em razão de tomada de recursos no 

sistema financeiro em operações de curto prazo – por aplicações de qualidade, a 

qual tem por objetivo a participação da vida da empresa e estimular seu 

desenvolvimento. O Brasil apresentou, nos últimos anos, expressivo crescimento6 

desse segmento da economia, o que reflete sob um aspecto a possibilidade de 

aumento da disponibilidade de recursos de qualidade. De outra banda, há 

necessidade de maior acompanhamento por parte da sociedade e agentes 

reguladores para promover transparência e lisura nesse segmento da economia. 

A depressão econômica mundial enfrentada nos anos de 1930 permitiu aos 

países da América Latina a adoção de uma estratégia que ficou conhecida por 

substituição das importações. Diante das dificuldades enfrentadas pelos países 

centrais do capitalismo, vislumbrou-se oportunidade aos países ditos em 

desenvolvimento de estimular a indústria nacional de modo que os produtos antes 

adquiridos passassem a ser produzidos no país. O ponto central desta estratégia foi 

a participação do Estado como financiador (de forma direta ou indireta) das 

atividades consideradas principais ao desenvolvimento do país. Diante desse 

                                                             
6
  O jurista Arnaldo Wald traça um perfil do mercado naquela época, o que impressiona se 

compararmos com a realidade de hoje, nos seguintes termos: “Assim, basta lembrar que, embora 
sendo a oitava economia do mundo ocidental, o Brasil tem um valor de capitalização de mercado 
da ordem de US$ 25 bilhões, quando os EUA chegaram a cerca de US$ 2,5 trilhões. Na realidade, 
em valores absolutos, o mercado de capitais brasileiro se coloca numa posição em que é um 
centésimo do mercado norte-americano, quase metade do da Bélgica, tendo uma posição inferior 
à da Malásia e da Dinamarca. Na proporção entre capitalização de Bolsa e PNB, o Brasil está 
numa situação parecida com a Jordânia” e sustenta, ao longo do texto, expressiva possibilidade 
de crescimento. Basta comparar com a realidade atual para vermos que, em curto período, a 
importância que o Mercado de Capitais nacional conquistou não só como propulsor da economia 
do país, mas destaque perante a comunidade internacional. WALD, Arnoldo. O futuro do mercado 
de capitais no Brasil. In: VELLOSO, João Paulo dos Reis et al. (coords.) A modernização do 
capitalismo brasileiro: reforma do mercado de capitais. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991, p. 

28. 
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quadro, o período caracterizou-se por financiamentos a atividade produtiva com 

créditos de longo prazo e taxas subsidiadas. As empresas financeiras privadas 

contentavam-se com o papel secundário de financiamento de curto prazo. Não é 

possível, entretanto, a opção exclusiva por esse tipo de financiamento, ainda que 

usado até hoje em grande parte dos países e de onde se origina a maior parte dos 

recursos em nosso país, e, com isso, prescindir o financiamento do setor produtivo 

por meio de recursos privados7. 

O economista brasileiro Celso Furtado, a respeito de tais fatos, ensina-nos 

em sua obra Formação Econômica do Brasil, o seguinte daquela época:  

A situação que se criou nos anos da guerra era de grande complexidade e 
exigia, se se pretendesse corrigir o desequilíbrio que se estava formando no 
sistema econômico – e que se manifestava através da alta rápida e 
desordenada dos preços – uma ação muito mais ampla que a simples 
manipulação cambial. Teria sido necessário partir do princípio de que a 
economia estava sendo submetida a um sobre-esforço, e que era 
necessário produzir mais que o de que se necessitava correntemente para 
consumir e inverter dentro do país.

8
 

O respeitado autor, na mesma obra, embora na quinta parte, no capítulo 

com o título “Reajustamento do coeficiente de importações”, com ressalvas, defende 

a estratégia adotada na época9. No entender do autor, o caminho de restrições das 

importações foi possível não esgotar as reservas cambiais e, assim, tentar preservar 

algum equilíbrio nas contas. Ainda segundo o respeitado economista, não se poderia 

adotar a alternativa, que seria uma política de desvalorização cambial. Isto porque 

acarretaria uma elevação no preço dos produtos importados, sendo certo que 

acarretaria em diminuição de importação de produtos manufaturados, sem a certeza 

de diminuição do consumo dos produtos estrangeiros. A medida tomada, sustenta o 

autor, teve importância no incremento do processo de industrialização do Brasil.  

                                                             
7
  Alberto Manzano faz a seguinte ressalva à participação estatal na economia: “Para las épocas de 

estabilidad económica, cuando el desenvolvimento de la economía mundial permitía la colocación 
de nuestros produtos de exportación en los mercados internacionales, y los gobiernos recibían los 
recursos, más o menos adecuados para el financiamento del processo sustitutivo, el sistema del 
crédito institucional no evidenció su fragilidade e inconveniências. Mas cuando los ‘shocks 
externos’ disminuyeron nuestro ingresos por exportaciones y el financiamento público se torno 
exageradamente limitado, se hicieron presentes las fallas y debilidades”. Percebe-se que os ditos 
choques externos infelizmente frequentes e inevitáveis atingem tanto o setor público como o 
privado em sua capacidade de realização de investimentos. MANZANO, Alberto, Factores que han 
determinado el crecimiento o contraccion de los mercados nacionales de capital. In: Politicas 
financeras y promocion de los mercados de capital em America Latina. Caracas: Instituto 

Interamericano de Mercados de Capital, 1989. p. 85. 
8
  FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 18.ed. São Paulo: Nacional, 1982, p. 210. 

9
  Ibid., p. 217. 
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O professor José da Silva Pacheco ensina-nos que “ao examinarmos o surto 

empresarial, constatamos que teve ele lugar, principalmente, na Inglaterra, no 

decorrer dos dois últimos séculos, através de várias estruturas jurídicas, que 

evoluíram neste sentido”10.  

A necessidade de se conceber pessoa diferente da dos seus sócios também 

fez com que os Estados Unidos da América desenvolvessem seus institutos. No 

Estado de Nova Iorque, no ano de 1811, foi editado o Act Relative to Incorporations 

for Manufactures Purposes, no qual houve a previsão legal da Corporation, ou seja, 

que possuía capacidade jurídica própria. Nesse sentido, apresentou denominação 

diferente da Inglaterra, pois “enquanto na Inglaterra as sociedades incorporadas são 

denominadas companies, nos Estados Unidos são conhecidas por corporations, que 

podem ser public corporations ou private corporations”11. 

Antes, a ressalva de que não é preciso a origem das Bolsas de Valores, isto 

porque, em diversos países, existiam, de alguma forma, os mercados onde os 

comerciantes se encontravam para as tratativas, visando a concluir os negócios. 

Francisco Cavalcante e Jorge Yoshio Misumi, no livro Mercado de Capitais, narram 

que “alguns escritores a localizam nos emporium dos gregos, outros nos collegium 

mercatorum dos romanos, ou nos funduks (bazares) dos palestinos”12. O objetivo, 

independente do lugar ou época, era reunir pessoas para ampliar a oferta de 

produtos e facilitar as trocas. O desenvolvimento de cada um desses mercados 

naturalmente implicou a necessidade de acompanhamento por parte dos órgãos 

                                                             
10

  O citado mestre segue em sua análise histórica a respeito do mercado de capitais daquele país 
nos seguintes termos: “Primeiramente, havia as companhias incorporadas as “join stock 
companies”, sociedades por ações transmissíveis, instituídas por ‘charters of incorporation’ ou por 
‘Special Act of Parliament’, e que gozavam de verdadeiros monopólios, mas além dessas havia 
também as sociedades não incorporadas sem personalidade jurídica própria, com a 
responsabilidade ilimitada dos sócios, que se constituíam mediante “deed”, ou seja, um 
documento selado”. PACHECO, José da Silva, Tratado de direito empresarial: sociedades 
anônimas e valores mobiliários. São Paulo Saraiva, 1977, p. 116. 

11
  Ibid, p. 119 

12
  Não se pretende ser enfadonho com extensas narrativas históricas, mas a título de conhecimento 

os citados autores apresentam a seguinte origem: “A palavra Bolsa, no seu sentido comercial e 
financeiro, nasceu em Bruges, cidade lacustre da Bélgica, capital de Flandres, pertencente à Liga 
Hanseática, onde se realizavam assembleias de comerciantes na casa de um senhor chamado 
Van der Burse, em cuja fachada havia um escudo com três bolsas, brasão d´armas do 
proprietário. Joseph de La Vega, o primeiro narrador a contar a história das Bolsas em 1688, conta 
que a Bolsa ‘é uma pequena praça rodeada de pilares, e chama-se assim já por encerrarem-se 
nela os mercadores como em uma Bolsa, já pelas diligências que cada um faz de aí encher a sua’. 
Em 1698 foi fundada a Bolsa de Fundos Públicos de Londres, de acesso vedado ao público em 
geral, orientada por um delegado, e com associados brokers (corretores intermediários) e jobbers 
(que negociavam por conta própria)”. CAVALCANTE, Francisco; MISUMI, Jorge Yoshio. Mercado 
de capitais. 7.reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002, p. 67. 
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públicos nas operações que lá eram executadas e em algum tipo de controle. Por 

óbvio, a liberdade na negociação acaba por estimular que ela ocorra e ganhe força. 

A necessidade de algum controle e ordem, entretanto, é cada vez mais evidente, 

pois representa a garantia de que os negócios são justos e transparentes13. 

Nos Estados Unidos da América, logo após a crise de 1929, ciente da 

importância do mercado de capitais e da necessidade de algum controle sobre ele, 

algumas leis passaram a ser editadas nesse período. Dois atos básicos foram a 

Securities Act, “Lei dos títulos”, de 1933, e a Securities Exchange Act, “Lei das 

Bolsas de Títulos”, de 1934. Enquanto a primeira tinha por objetivo regular o 

lançamento e a venda pública de emissões, a segunda tem por objetivo até hoje 

disciplinar os negócios de títulos nas Bolsas e no mercado de balcão. Em razão de 

tais normas, duas instituições de relevante papel no mercado estadunidense foram 

criadas: a primeira “Comissão de Títulos e Bolsas” (Securietes and Exchange 

Comission – SEC), órgão governamental encarregado até hoje do controle de 

emissão de títulos nos Estados Unidos da América; a segunda, “Associação 

Nacional dos Comerciantes de Títulos”14 (National Association of Securities Dealers 

– NASD), trata-se de uma associação privada dos que trabalham com títulos e 

valores mobiliários, tendo o objetivo de fazer a autorregulação do mercado 

(semelhante a nossa BM&F BOVESPA Supervisão de Mercado, conforme se verá 

no item 2.5.2)15.   

                                                             
13

  José Moncada Durruti, Conselheiro da Dirección General del Tesoro y Política Financeira da 
Espanha assinala que: “La confianza es un requisito essencial em toda relación humana. 
Confiamos em el otro porque su conducta es recta, y eso nos tranquiliza. Y en el mercado de 
valores esta relación de confianza tiene una dimensión especialmente intensa”. DURRUTI, José 
Moncada. Revista Iberoamericana de Mercados de Valores, Instituto Iberoamericano de 
Mercado de Valores, n. 20, mar.2007. 

14  A National Association of Securities Delers – NASD – atualmente foi substituída pela Financial 

Industry Regulatory Authority, porém desempenha a mesma atividade, ou seja, é a maior 
organização de autorregulação do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos da 
América. Cria e impõe regras para os membros com base em leis federais a respeito do tema. A 
FINRA é regulada pela Securities and Exchange Commission (SEC) e apresenta relevante papel 
no mercado de capitais estadunidense no tocante à regulação de corretores. Conforme relatado 
no REVIEW AND ANNUAL FINANCIAL REPORT 2010. Financial Industry Regulatory Authority. 
Disponível em: <http://www.finra.org>. Acesso em: 4 fev. 2012. 

15
  É evidente que a origem das Bolsas de Valores estadunidense é anterior a tais fatos. Há um breve 

relato a respeito: “No século passado, as Bolsas de futuros americanas, assim como de outros 
países, em diferentes épocas, nasceram da necessidade de agricultores e processadores em 
organizar a comercialização dos produtos agrícolas... Em fevereiro de 1848, nasceu a Chicago 
Boardof Trade, como diz o nome, uma mesa de negociação. A Bolsa não atraiu muita atenção, a 
princípio. Curiosamente, um dos apelos utilizados para atrair os brokers de grãos para a CBOT foi 
oferecer uma refeição gratuita na hora do almoço. A produção agrícola, impulsionada pela Guerra 
Civil, disparou, puxando as ferrovias, a industrialização e o florescimento de uma comunidade 
financeira em Chicago. Os imigrantes europeus, principalmente, trouxeram força de trabalho e 

http://www.investopedia.com/terms/f/finra.asp
http://www.investopedia.com/terms/f/finra.asp
http://www.investopedia.com/terms/f/finra.asp
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Naquela época, outras leis também foram publicadas com o intuito de maior 

regulação do setor. No ano de 1935, a “Lei sobre as Companhias Controladoras de 

Serviços Públicos” (Public Utility Holding Companies Act), em 1939, a “Lei sobre os 

Contratos de Garantia de Emissão de Obrigação” (TrustIndenture Act), e de 1940, 

mais duas normas: a “Lei sobre os Conselheiros de Investimentos” (Investment 

Advisers Act) e a “Lei sobre os Fundos de Investimentos” (Investment Companies 

Act).  

Como é possível imaginar, houve resistência inicial por parte dos operadores 

do mercado. Eles alegavam, inicialmente, que os atos de regulação poderiam 

desestimular o mercado, de forma a tornar as operações mais complexas, com 

maior intervenção estatal e de modo a desestimular o investidor. Na realidade, o que 

se constatou foi o contrário, as normas foram capazes de conferir maior segurança 

ao mercado, o que possibilitou sua recuperação16. Afastando-nos um pouco do 

mérito do trabalho ou mesmo de sua precisão, o fato é que os investidores precisam 

de liberdade para negociar em um mercado, entretanto, com controle, transparência 

e dispositivos suficientes evitando manipulações e favorecimentos indevidos.  

                                                                                                                                                                                              
alguns hábitos, como o de produção de laticínios, ovos e frango. A dificuldade de se comunicar na 
mesma língua, em meio a tantos imigrantes, fez com que surgissem os sinais com as mãos para 
fazer negócios, um hábito que entrou para as Bolsas. A Chicago Produce Exchange, nome original 
da CME, foi estabelecida nesse ambiente em 20 de maio de 1874, um ano após uma violenta 
onda de frio na cidade que provocou desordem econômica e tumultos. A Chicago Produce 
englobava principalmente produtores de ovos, manteiga, queijo e frango. Mas os produtores de 
ovos e manteiga racharam com o resto do grupo para defesa dos seus próprios interesses, 
originando a Chicago Butterand Egg Board em 8 de fevereiro de 1898”. FERREIRA, Alcides; 
HORITA, Nilton. A história do Mercado de Futuro no Brasil. 5.ed. Cultura Editores Associados, 

2000, p. 81. 
16

  O Investment Bankers Association of America, apresenta a seguinte análise a respeito do período 
em comento: “Embora alguns círculos financeiros americanos considerem que essa legislação 
veio colocar um ponto final na era do dinamismo e progresso das finanças americanas, 
decretando o anquilosamento dos homens, do mercado e da atividade criadora, é admirável o 
bom-senso, a liberalidade e o equilíbrio com que o legislador americano procurou escoimar os 
vícios que o sistema adquiria durante o crescimento, sem destruir os benefícios coletivos que êle 
se mostrara capaz de proporcionar. A consulta e o debate com todos os conhecedores e 
interessados do ramo, que presidiram à elaboração dêsses atos; o horror ao espírito proibitivo, 
repressivo e negativo, e à criação de instituições ou grupos privilegiados; a redução da 
interferência estatal ao mínimo e à última instância; a eficiência serena e fulminante das medidas, 
fazem dêsse corpo de leis um dos modelos mais felizes da concepção americana do trabalho do 
legislador e do papel do Estado na repressão do mal sem aniquilação dos benefícios”. BARROS, 
Benedicto Ferri. O Mercado de Capitais dos Estados Unidos. 2.ed. São Paulo: Bolsa de Valores 

de São Paulo, 1970, p. 19. 
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1.2 O MERCADO DE CAPITAIS 

O desenvolvimento econômico é o objetivo de todas as nações. Não só gera 

recursos aos governos, por meio de impostos, mas proporciona empregado aos 

cidadãos de modo a alimentar um círculo virtuoso de estímulo à economia. Um dos 

pressupostos de uma economia é a existência de capital para que possa ser 

investido em uma atividade produtiva, e esta, por sua vez, gerar bens que serão 

comercializados e trarão retorno financeiro. 

Na economia de mercado, entretanto, nem todos os indivíduos possuem 

recursos suficientes para investir – conhecidos como os superavitários – ou ainda,  

aqueles que os possuem, mas não o suficiente para atender determinada demanda. 

Diante disto, “a intermediação financeira objetiva interligar os agentes econômicos, 

de forma que aqueles que têm recursos disponíveis possam aplicar suas poupanças 

em ativos financeiros emitidos pelos agentes que dele necessitam os deficitários”17. 

Apesar de existir alguma divergência na doutrina18, é possível entender o 

Mercado Financeiro como sendo o ambiente no qual o agente financeiro centraliza 

as atividades, de forma a operar sob um aspecto de captação dos recursos, e outro, 

dispondo os recursos obtidos a terceiros. Nota-se que o agente financeiro canaliza o 

excedente dos recursos de modo a ficar entre o poupador e aquele que necessita 

dos recursos (agente superavitário e agente deficitário)19.  

O Mercado de Capitais apresenta uma característica diferente, pois as 

operações são efetuadas diretamente entre poupadores e empresas, enquanto no 

Mercado Financeiro os recursos fornecidos são por prazos limitados e padronizados, 

forçando as empresas a aceitar condições estabelecidas unilateralmente pelas 

instituições financeiras. No Mercado de Capitais, pode ocorrer a compra da 

participação acionária no empreendimento. “Em 1969, o prêmio Nobel, Sir John 

                                                             
17

  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais – Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 

2. 
18

  Iran Siqueira Lima e Andrea Fernandes Andrezo preferem a expressão Mercado de Crédito para o 
conjunto de instituições e instrumentos financeiros destinados a possibilitar operações de prazo 
curto, médio ou aleatório. Já para Mercado de Capitais, o conjunto de instituições e instrumentos 
financeiros destinados a possibilitar operações de médio ou longo prazo ou de prazo indefinido. 
LIMA, Iran Siqueira; ANDREZO, Andrea Fernandes. Mercado Financeiro Aspectos Históricos e 
Conceituais. São Paulo: Pioneira, 1999. 

19
  Otávio Yazbek prefere estabelecer a expressão Mercado Financeiro como o gênero e definir como 

espécie as expressões Mercado Financeiro em Sentido Estrito e Mercado de Capitais, embora 
também aceite outras expressões como sinônimos. YAZBEK, Otávio. Regulação do Mercado 
Financeiro e de Capitais. 2.ed. São Paulo: Campus, p. 126. 
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Hicks, apresentou a ideia de que a Revolução Industrial teve que esperar pela 

revolução financeira, pois somente com o surgimento de mercados de capitais foi 

possível financiar projetos de longa maturação e de capital intensivo com liquidez”20. 

A questão que se coloca é como fazê-lo. É fato notório o potencial de recursos 

capaz de serem aglutinados pelo mercado de capitais, mas para isso, devem ser 

bem empregados, e o segmento, estruturado de forma adequada21. De qualquer 

forma, o desenvolvimento financeiro está relacionado com o crescimento econômico. 

1.3 VALORES MOBILIÁRIOS22 

Os produtos financeiros estão em constante modificação e evolução. 

Conforme a demanda, surgem novos tipos de produtos, inclusive como forma de 

aperfeiçoar o uso dos recursos econômicos. Atualmente, a Lei 6.385/76, com as 

alterações dadas pela Lei 10.303/01, prevê os valores mobiliários sujeitos ao regime 

desta lei, dentre eles, ações, debêntures e bônus de subscrição.  

O professor Fabio Ulhoa Coelho, em seu livro Curso de Direito Comercial, 

faz o alerta de que “valores mobiliários são instrumentos de captação de recursos 

para o financiamento da empresa, explorada pela sociedade anônima que os emite 

e representam, para os que adquirem ou os subscreve, uma alternativa de 

investimento”23. O fato é que existem empreendimentos que para sua execução 

necessitam de grande quantidade de recurso, motivo pelo qual não é suficiente a 

reunião de poucas pessoas para obtê-los e fazer o empreendimento funcionar. 

                                                             
20

  LIMA, Iran Siqueira; ANDREZO, Andrea Fernandes. Mercado Financeiro: Aspectos históricos e 
conceituais. Op. cit., p. 15. 

21
  Francisco Gros, ao tratar de intermediários financeiros, lança o desafio: “Não resta dúvida que os 

intermediários que atuam em nosso mercado não cumprem sua função de maneira adequada” e 
mais adiante apresenta uma hipótese: “Por outro lado, o desafio de criarmos intermediários 
financeiros atuantes no mercado de títulos e valores mobiliários permanece conosco. Os EUA e o 
Japão, que criaram os mercados de valores mais desenvolvidos do mundo, optaram pela 
separação total entre os intermediários bancários e não-bancários. Essa estratégia tem um lógica 
inatacável e uma experiência bem-sucedida”. GROS, Francisco. Mercado acionário: algumas 
questões estruturais. In: VELLOSO, João Paulo dos Reis (coord.). (et al.) A modernização do 
capitalismo brasileiro: reforma do mercado de capitais. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991, p. 
44. 

22
  Nelson Eizirik e outros apresentam o seguinte alerta: “No Brasil, até a edição da Medida Provisória 

nº 1.637/1998, a legislação não seguia os princípios do direito norte-americano referentes ao 
conceito de security. Ao contrário, percebia-se, nitidamente, a influência da orientação então 
adotada no direito societário francês, já que o legislador brasileiro procurava conferir à noção de 
valor mobiliário um caráter restrito”. EIZIRIK, Nelson et al. Mercado De Capitais – Regime 
Jurídicam. Op. cit., p. 51 

23
  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 2, p. 136 
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Neste ponto, surge a necessidade de instrumentos eficazes em possibilitar recursos 

para as empresas e segurança para os investidores. 

O legislador, ao apresentar a Lei nº 6.385/76, com as modificações 

realizadas pela Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001, lançou, em seu artigo 2º24, o 

rol de valores mobiliários sujeitos àquela norma. Trata-se de relação em numerus 

clausus, assim, somente poderão ser incluídas novas espécies por meio de lei. O 

caput do artigo em nove incisos apresenta extensa relação de valores mobiliários, 

entre eles, as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes 

de investimento em quaisquer ativos. Já o § 1º apresenta os produtos financeiros 

que estão excluídos da lei, entre eles, os títulos da dívida pública federal, estadual 

ou municipal. 

Por não ser objetivo do presente trabalho, não se esgotará o assunto a 

respeito de valores mobiliários. Necessários se fazem, entretanto, em razão do tema 

a ser tratado, esclarecimentos a respeito de três espécies, a saber: ações, 

debêntures e cotas de clubes de investimentos em quaisquer ativos. 

                                                             
24

  Art. 2
o
 São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:  

 I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; 
 II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos 

valores mobiliários referidos no inciso II;  
 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 
prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.  

 § 1
o
 Excluem-se do regime desta Lei:  

 I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 
31.10.2001)          

 II - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. 
BRASIL. Lei n. 10.303, de 31 de outubro de 2001. Altera e acrescenta dispositivos na Lei no 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei no 
6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a 
Comissão de Valores Mobiliários. Brasília, Diário Oficial da União, 1º de novembro de 2001. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10303.htm#art2
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1.3.1 Ações 

Trata-se de um título a representar parte do capital social de uma sociedade 

anônima, o qual confere ao seu titular direitos elencados em lei. “Os direitos 

conferidos aos sócios por conta da titularidade das ações são divididos em 

patrimoniais ou políticos, de acordo com a contrapartida econômico-patrimonial 

direta ou indireta fruída pelos acionistas”25. 

É o instrumento capaz de limitar a responsabilidade do acionista até o 

montante do preço das ações subscritas. Além disso, a sociedade de capital permite 

que acionistas possam ser substituídos sem a alteração do quadro social. Ressalta-

se, entretanto, um fato curioso, pois, ainda que se trate de uma empresa de capital, 

o acionista possui responsabilidades para com a companhia. O professor José da 

Silva Pacheco lembra, em relação à conduta do acionista, que “se vier a atuar, como 

acionista, na assembleia, por exemplo, ou fora dela, responde pelo abuso que 

porventura, vier acometer ou pelos atos conflitantes com os interesses sociais” 26.  

Conforme a natureza dos direitos as ações podem ser classificadas em 

ordinárias, preferenciais ou de fruição.  

Nas ações preferenciais, o acionista tem previsto alguma espécie de 

benefício em relação aos titulares das ações ordinárias. Normalmente, corresponde 

à preferência na distribuição dos dividendos, o que pode inclusive lhe conferir uma 

participação superior aos ganhos que serão obtidos pelos titulares de ações 

ordinárias27. Em alguns casos, é assegurado ao titular das ações preferenciais um 

dividendo fixo. Como adverte o professor Fábio Ulhoa Coelho, no livro Curso de 

Direito Comercial: “A sociedade anônima não pode pagar ao preferencialista titular 

de direito a dividendo fixo valor superior ao estabelecido no estatuto, porque estaria 

desrespeitando o ordinarista”28. 

Apesar de gozar de determinadas vantagens, os titulares de ações 

preferenciais estão sujeitos a determinadas restrições. Na maioria das vezes, o que 

                                                             
25

  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais – regime jurídico. Op. cit., p. 58 
26

  PACHECO, José da Silva. Tratado de direito empresarial: sociedades anônimas e valores 
mobiliários. São Paulo, Saraiva, 1977, p. 192  

27
  Conforme lição de Benedicto Ferri de Barros “Podemos dizer, portanto, que o traço distintivo da 

ação preferencial é o direito à prioridade de dividendos sobre as ações ordinárias, cujo direito 
passa a ser secundário ou residual”. BARROS, Benedicto Ferri. O Mercado de Capitais dos 
Estados Unidos. Op. cit., p. 72, 

28
  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Op. cit.,  p. 101. 
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é imposto aos preferenciais é a exclusão do direito ao voto nas assembleias gerais. 

Nesta situação, o acionista irá investir capital na empresa, poderá participar da 

fiscalização de sua gestão, mas, por lei, não poderá determinar os rumos a serem 

seguidos.  

De toda a forma, vantagens e restrições devem estar necessariamente 

previstas no estatuto da sociedade anônima emissora do valor mobiliário. Além 

disso, conforme estabelece o artigo 15, § 2º, da Lei 6.404/76, com a redação dada 

pela Lei 10.303/01, o número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas à 

restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% de total de ações 

emitidas. A citada restrição, no passado, chegou a ser permitida a 2/3 das ações da 

companhia. A restrição ao direito do voto não é, todavia, absoluta. Conforme 

previsto na Lei das Sociedades Anônimas no artigo 161, § 4º, alínea “a”, os titulares 

de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de 

eleger, em votação em separado, um membro e respectivo suplente do Conselho 

Fiscal.  

As ações ordinárias são de emissão obrigatória em todas as companhias. 

Não podem ter direitos restringidos, ainda que pelo estatuto social, e seus titulares 

gozam de todos os direitos próprios dos acionistas. O § 1º do artigo 111 da Lei das 

Sociedades Anônimas estabelece, contudo, que não só os titulares das ações 

ordinárias, mas também os das preferenciais poderão adquirir esse direito. Para 

tanto, basta, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a três exercícios 

consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que tem direito.  A 

situação excepcional perdurará até o pagamento dos dividendos em atraso. 

Quanto às ações de fruição, encontram previsão no artigo 44, § 5º, da Lei 

das Sociedades Anônimas. A previsão legal é de que ações, tanto as ordinárias 

como as preferenciais, poderão ser integralmente amortizadas. O professor Fábio 

Ulhoa Coelho ensina que: “A amortização é a antecipação ao acionista do valor que 

ele receberia, caso a sociedade anônima fosse dissolvida e liquidada”29. Adotado tal 

procedimento, poderão ser substituídas por ação de fruição. A ressalva, entretanto, 

de que as ações amortizadas somente concorrerão ao acervo líquido da sociedade 

desde que assegurada às ações não amortizadas a devida compensação, inclusive 

com correção monetária. 

                                                             
29

  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Op. cit., p. 101. 
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O instituto da ação preferencial, apesar de largo uso no Mercado de Capitais 

brasileiro, não deixa de significar restrições ao acionista. Isto porque, na verdade, 

representa uma forma de que o empresário dispõe de obter recursos para o seu 

negócio sem dispor do comando da empresa. Por outro lado, confere ao seu titular 

uma expectativa de rendimentos que pode não se concretizar ou mesmo ser tolhida 

por diversas regras previstas em lei. Diante de tais circunstâncias, ganha força o 

Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa na BOVESPA, 

conhecido por novo mercado, conforme descrito no capítulo 2 desta obra.   

Há, ainda, uma curiosa regra em nossa legislação, criada no momento de 

desestatização de empresas públicas. O artigo 17, § 7º, da Lei 6.404/76 estabeleceu 

a criação de uma ação de classe especial (conhecida no jargão do mercado pela 

expressão em inglês Golden Share). O objetivo foi estabelecer nas empresas que 

passaram a ser privatizadas a prerrogativa ao antigo controlador poderes 

especificados no estatuto, inclusive o poder de veto às deliberações da assembleia 

geral nas matérias que especificar. A despeito de eventuais críticas30, o instituto 

pode ser benéfico. Se usado de forma abusiva, ou seja, como instrumento para o 

Estado gerir a vida da companhia, ainda que não mais titular do controle acionário, 

por evidente, será prejudicial e deve ser questionado judicialmente. A adoção, com 

critério e em casos extremos, todavia, pode evitar que empresas estratégicas, 

outrora administradas pelo Estado, com a privatização, não sejam instrumentos para 

medidas contrárias ao interesse nacional. 

1.3.2 Debêntures 

O artigo 52 da Lei das Sociedades Anônimas estabelece a possibilidade de 

a companhia emitir debêntures, que conferirão a seus titulares direito de crédito 

contra ela.  

                                                             
30

 Zacarias Barreto faz duras críticas, nos seguintes termos: “Trata-se, a ação de classe especial 
(Golden share), de autêntica afronta ao princípio da prevalência da maioria nas decisões da 
sociedade, porque o estatuto da companhia poderá permitir que um acionista vetasse as 
deliberações da assembleia geral em determinadas matérias. Somente o ente estatizante (da 
União, Estado ou Município) poderá ser proprietário dessa classe de ação. Justifica-se a 
existência de tal classe de ação apenas para a defesa de interesses de Estado, ante os quais não 
deverá prevalecer a vontade da maioria”. BARRETO, Zacarias. A lei das S/A e as leis do novo 
mercado de capitais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 11.  
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Nelson Eizirik leciona que “a finalidade econômica da debênture consiste em 

possibilitar o financiamento da companhia emissora, mediante empréstimo contraído 

junto a restrito círculo de pessoas ou mediante apelo à poupança popular” 31. Isso 

porque, diante deste valor mobiliário previsto em lei, será possível ao administrador 

da companhia obter recursos sem ser obrigado a recorrer ao mercado financeiro e 

suas condições. É óbvio que o investidor, ao se propor em comprar esses títulos, 

será remunerado. Desde que não expressamente vedados em lei, a companhia 

poderá contratar diferentes índices de correção, como os de títulos da dívida pública 

ou variação da taxa cambial.  

A grande vantagem das debêntures se comparada aos empréstimos 

tomados em instituições financeiras é o menor custo para o tomador. No livro 

Mercado de Capitais, dos autores Francisco Cavalcanti e Jorge Yoshio Misumi, a 

respeito do assunto, apresentam a seguinte explicação: “uma debênture, por 

exemplo, é um título de dívida com características próprias, negociado diretamente 

entre a empresa e os investidores finais”32. 

O artigo 57 da Lei das Sociedades por Ações contém a previsão da 

possibilidade de conversibilidade dos debêntures em ações. A escritura de emissão 

deverá especificar as bases da conversão, espécies e a classe das ações em que 

poderá ser convertida, além do prazo ou época.  

O professor Fábio Ulhoa Coelho faz o alerta de que “as debêntures são 

negociáveis. O debenturista pode alienar seus direitos creditícios perante a 

sociedade para outro investidor”33. Não há óbice para a própria sociedade emissora, 

desde que observe as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e 

fazer constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras. 

Em razão da evolução natural dos institutos, é bom lembrar que o artigo 52 

da Lei das Sociedades Anônimas preceitua a facultatividade da emissão dos 

certificados de debêntures. O requisito da cartularidade, próprio dos títulos de 

crédito, deixou de ser exigido34. Nada mais natural, pois assim, é possível ganhar 

                                                             
31

  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais – regime jurídico. Op. cit., p. 67 
32

  CAVALCANTE, Francisco; MISUMI, Jorge Yoshio. Mercado de Capitais. Op. cit., p. 19 
33

  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Op. cit., p. 141 
34

  Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik apresentam a seguinte explicação a respeito do tema: 
“Assim, o certificado de debêntures, que no sistema da Lei nº 6.404/76 caracterizava-se como um 
título de crédito imperfeito a que faltavam os requisitos da literalidade e autonomia, porém, apto à 
transmissão e circulação dos direitos neles referidos, acabou perdendo também a característica da 
cartularidade, com o advento da Lei nº 8.021/90. A transferência das debêntures e dos direitos de 
crédito passou a ser feita exclusivamente pelo registro nos livros próprios da companhia ou pelo 
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agilidade na escrituração e segurança nos registros. Na verdade, o objetivo final é 

justamente permitir, com segurança, que empresas consigam captar grande 

quantidade de recursos para investimento em suas operações, em contrapartida, 

atingir maior número de investidores que, diante de diversas debêntures, possam 

aportar recursos em volumes menores ao necessitado pelas companhias.  

1.3.3 As cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes 

de investimento em quaisquer ativos 

Fundo de investimento é um instrumento que permite a reunião de recursos 

de investidores de forma a possibilitar maior segurança nas aplicações e diversidade 

dos investimentos. Conforme prevê o artigo 7º da Instrução CVM 409, de 18 de 

agosto de 2004, para regular funcionamento, o fundo depende de prévio registro na 

Comissão de Valores Mobiliários. Não é necessário, entretanto, para a mera 

distribuição de cotas de fundo a realização do correspondente registro na CVM, 

porém, desde que efetuado por instituição intermediária integrante do sistema de 

distribuição de valores mobiliários (Artigo 19 da Instrução CVM 409/04). 

Conforme lecionam Nelson Eizirik e outros no livro Mercado de Capitais – 

Regime Jurídico: “As cotas são representativas de frações ideais do patrimônio do 

fundo, adotando as formas escriturais e nominativas. O valor das cotas varia de 

acordo com a valorização do patrimônio do fundo”35. 

O investimento financeiro envolve risco. Alta rentabilidade é buscada pelos 

aplicadores, contudo, nem sempre é atingida e não raras vezes ocorrem vultosos 

prejuízos. Para tanto, como princípio elementar do direito do consumidor, necessário 

se faz o alerta ao aplicador das áleas a que está sujeito. O prospecto é o 

instrumento no mercado de capitais pensado para relacionar as principais 

informações de empresa e municiar os investidores com dados de sua realidade. A 

companhia, por conta do administrador do fundo de investimento, deve detalhar de 

forma precisa fatores que, caso venham a ocorrer, irão causar perda da 

rentabilidade para os negócios e dificuldades tanto operacionais como financeiras. O 

                                                                                                                                                                                              
lançamento escritural feito na conta mantida pelo agente escriturador em nome do debenturista, 
sendo este último sistema o mais difundido e consagrado pela prática comercial”. CARVALHOSA, 
Modesto; EIZIRIK, Nelson. A nova lei das S/A. São Paulo: Saraiva, 2002. 

35
  EIZIRIK, Nelson et. al. Mercado de Capitais – Regime Jurídico. Op. cit., p.88 
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§1º do artigo 39 preceitua que o prospecto atualizado deve estar à disposição dos 

investidores potenciais durante o período de distribuição, nos locais em que for 

realizada, em número suficiente de exemplares. Condições de resgate das cotas, 

política de distribuição de resultados, identificação dos riscos assumidos pelo fundo 

e informação a respeito da tributação aplicável, são alguns dos assuntos que devem 

estar explicitados no prospecto.  

De acordo com previsão normativa, os fundos de investimento também 

devem possuir regulamento. Entre outros temas, deverá disciplinar a política de 

investimento, taxa de administração, taxa de performance e distribuição dos 

resultados. No tocante à política de investimento, devem existir as informações do 

percentual máximo a ser aplicado em títulos e valores mobiliários de emissão do 

administrador, em cotas de fundos de investimento geridos pelo administrador, 

gestor ou empresa a eles ligada, e o percentual máximo de aplicação em títulos e 

valores mobiliários de um mesmo emissor (Artigo 41, §1º, da Instrução CVM 

409/04).  

O Banco Central do Brasil publicou a Resolução 2.554, de 24/09/08, na qual 

regula a aplicação de fundos de investimentos de recursos de terceiros. Os bancos, 

de acordo com o preceituado por citada resolução, “passaram a ter a obrigação de 

criar ‘controles internos’ para estabelecer a segregação da atividade de gestão de 

recursos de terceiros de outras atividades da instituição, de forma que seja evitado o 

‘conflito de interesses”
36

. O que se busca é justamente separar a gestão dos 

recursos de terceiros e interesses da própria instituição financeira. A administração 

de recursos de terceiros (conhecido no mercado pela expressão em inglês asset 

management) deve seguir o estabelecido em contrato, mas, no mais das vezes, é a 

busca de alta performance que, costumeiramente, para ser atingida, necessita de 

investimentos em instituições financeiras diferentes daquela que realiza a 

administração de recursos. De acordo com as normas em vigor (e a resolução citada 

acima é um exemplo delas), até elementos éticos, deve haver uma separação na 

instituição financeira daqueles que administra recursos de terceiros aplicados e dos 

                                                             
36

  FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 18.ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2010, p. 552. 
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próprios negócios e interesses da instituição37. No mercado, essa separação é 

conhecida pela expressão em inglês Chinese Wall38. 

Prospecto e regulamento, como se vê, são instrumentos a conferir maior 

número de informações ao investidor de modo a permitir segurança quanto à 

decisão de suas aplicações.  

A instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 40/84 definia Clube de 

Investimento como o condomínio constituído por pessoas físicas para aplicação de 

recursos comuns em títulos e valores mobiliários. A instrução CVM nº 494, de 20 de 

abril de 2011, revogou as normas anteriores e passou a disciplinar o assunto. Já em 

seu artigo 1º preceitua que o clube de investimento é um condomínio aberto 

constituído por no mínimo três e no máximo cinquenta pessoas naturais. Desde já, 

fica claro que as pessoas jurídicas estão excluídas dessa espécie de aplicação 

financeira, sendo reservado a elas, como vimos a possibilidade de aplicar em fundos 

de investimentos. Os investimentos serão realizados em títulos e valores mobiliários. 

A constituição se dará por ato do administrador, e o funcionamento depende de 

registro em entidade administradora de mercado organizado. Os Clubes de 

Investimento devem ser divididos em cotas escriturais e nominativas.  

A novidade contida nesta instrução normativa é que a distribuição de cotas 

de Clubes de Investimento independe de registro na Comissão de Valores 

Mobiliários, embora deva ser realizada por intermédio de integrantes do sistema de 

distribuição de valores mobiliários (Artigo 10 da Instrução CVM 494/11). 

O objetivo de clareza nas informações das operações realizadas pelo clube 

persiste, e para isso, restou vedada a busca de cotistas por meio de serviços de 

comunicações, inclusive a rede mundial de computadores. Isto porque, esse tipo de 

oferta promove uma difusão sem controle, o que permite aproveitadores oferecer 

produtos não regulamentados. 

                                                             
37

  Na seguinte definição para o verbete chinese wall “muralha da china. Segregação. Uma instituição 
financeira pode contratar empresa especializada na prestação de serviços de administração de 
recursos. Os recursos administrados devem estar segregados das demais atividades da 
instituição, para reduzir eventuais conflitos de interesse nessas atividades” RUDGE, Luiz 
Fernando (org.). Dicionários de Termos Financeiros. 2.ed. Banco Santander Brasil S/A, 2007, p. 
83. 

38
 A expressão Chinese Wall, cuja tradução literal para o português – muralha da China – sempre 

soou um tanto quanto irônica para este autor, especialmente quando ouvi de um administrador de 
um banco de investimentos. Na ocasião, o executivo do mercado financeiro, em uma investigação 
de crimes financeiros, tentava justificar operações concentradas de compra de ações efetuadas 
em um curto período pelo banco em que ele trabalhava durante o mesmo período em que o banco 
sigilosamente conduzia a fusão da empresa com líderes do setor, o que lhe causou expressiva 
valorização das ações quando o mercado tomou conhecimento da operação. 
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A prática tem demonstrado, de forma lamentável, a multiplicação de pessoas 

que se arvoram na qualidade de especialistas em mercado financeiro e de capitais, 

passando a oferecer possibilidade de participação de clubes de investimentos por 

eles constituídos. Como se verá mais adiante neste trabalho, os diferentes tipos de 

crimes que essa conduta pode incidir, o fato é que sem qualquer autorização dos 

órgãos competentes e desrespeitando os cuidados que esse tipo de aplicação 

requer, são constituídos grupos que captam a poupança popular para supostas 

aplicações no mercado financeiro e de capitais. Talvez por estes motivos, a 

Instrução CVM 494/11, em seu artigo 18, deixou claro que o Clube deve ser 

administrado por sociedade corretora, sociedade distribuidora, banco de 

investimento ou banco múltiplo com carteira de investimento. O descumprimento 

dessa regra, ainda que por administrador de pessoa jurídica sem essas 

especificações ou com os requisitos suspensos, caracteriza a prática de crime, que 

será visto mais adiante. 

1.4 A LEI DODD-FRANK NORTE-AMERICANA E A REGULAÇÃO DO MERCADO 

DE CAPITAIS 

A crise financeira mundial vivida entre os anos de 2007 e 2008 acarretou 

algumas mudanças – ou, ao menos, iniciativa delas – da forma com que o mercado 

de capitais era regulado. De uma situação de grande liberdade, os administradores 

passaram a defender a necessidade de maiores controles e, principalmente, clareza 

com os negócios que eram realizados. Antes da crise, renomados economistas 

como o então chairman do Federal Reserve Board, Alan Greenspan, não entendiam 

como necessário controle mais efetivo em relação às práticas adotadas pelo 

mercado. Os termos apresentados são os seguintes: 

Infelizmente, sempre que os problemas dos fundos de hedge chegam aos 
noticiários, intensificam-se as pressões pela regulamentação do setor. Os 
fundos de hedge são, ao mesmo tempo, tomadores de altos riscos e 
operadores de grandes volumes, prossegue o raciocínio – será que isso não 
demonstra que são perigosos? Será que o governo não deveria controlá-
los? Deixando de lado a redução da liquidez do mercado que poderia 
resultar de tais iniciativas, não consigo depreender os benefícios que 
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resultariam da regulamentação [...] Por que circunscrever o vôo das abelhas 
polinizadoras de Wall Street?

39
.  

Desde já, vale a ressalva que não se está falando em medidas de controle 

de modo a, simplesmente, dificultar as operações, sem qualquer benefício. Na 

realidade, o que ficou demonstrado era que a liberdade existente no período anterior 

fez com que muitos produtos financeiros fossem criados, alguns com alto nível de 

complexidade de modo a dificultar a visualização de riscos inerentes à operação ou 

mesmo ao seu controle. 

O ponto de mudança muito provavelmente foi com a crise econômica sofrida 

entre os anos de 2007 e 2008. O epicentro ocorreu com a necessidade de resgate 

das agências de financiamento imobiliários estadunidenses Freddie Mac40 e Fannie 

Mae41, que fez com que o Governo Federal acabasse por adquirir oitenta por cento 

de seu controle.  

O socorro ocorreu justamente porque se tratava de instituições 

posteriormente conhecidas pela expressão “grande demais para quebrar”. Isto 

porque, instituições de grande porte se fossem à falência poderiam gerar um risco 

para todo o sistema financeiro, ao estabelecer o pânico no mercado e a fuga de 

grande parte dos investimentos para aplicações extremamente seguras, como títulos 

públicos. Justamente para evitar o risco sistêmico é que nos Estados Unidos da 

América se debateu e foi promulgada a lei que ficou conhecida como Dodd-Frank 
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  GREENSPAN, Alan.  A era da turbulência: aventuras em um novo mundo. Trazido por Afonso 
Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 359. 

40
 “Freddie Mac. 1 Denominação popular da Sociedade Federal Hipotecária de Crédito Habitacional 

(Federal Home Loan Mortgage Corporation - FHLMC). 2. Títulos lastreados em hipotecas, emitidos 
em valores nominais de $ 25.000, que são estruturados, garantidos e negociados pela FHLMC. 
Títulos lastreados em hipotecas são emissões em que as hipotecas habitacionais são reunidas 
sob a forma de um novo título que é depois negociado junto aos investidores”. DOWNES, John; 
ELIOTT, Jordan. Dicionário de termos financeiros e de investimentos. Traduzido por Ana 

Rocha Tradutores Associados. São Paulo: Nobel, 1993. 
41

  De acordo com o relatório apresentado pelo Federal Reserve dos Estados Unidos da América, 
Fannie Mae e Freddie Mac possuem, no ano de 2011, mesmo depois de toda a crise, cerca de 
53% de todas as hipotecas residenciais dos Estados Unidos da América. A explicação para 
tamanho endividamento encontra-se na natureza destas instituições. No ano de 1938, o 
Congresso norte-americano criou a Federal National Mortgage Association, que, posteriormente, 
ficou nacionalmente conhecida como Fannie Mae. Na década de 1970, criou o Federal Home 
Loan Mortgage Corp ,Freddie Mac, para se contrapor com a primeira. O objetivo era, justamente, 
ter instituições de fomento capaz de comprar hipotecas de bancos e outros credores e transformá-
los em títulos para investidores, ampliando, assim, créditos para o financiamento habitacional. 
FLOW of Funds Accounts of the United States. Flows and Outstandings. First Quarter 2012. 
Washington, Federal Reserve. Disponível em: 
<http://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/z1.pdf>, p. 42, tabela 124. 
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Act42. A questão que passou a ser debatida e ganhou força foi a de que para evitar 

novas crises financeiras não bastaria a regulação tradicional voltada sob o aspecto 

individual das instituições.  

Por não ser o objetivo do presente trabalho detalhar a citada lei 

estadunidense, não se vai aqui alongar no assunto. Dois pontos, no entanto, 

merecem ressalva. O primeiro se refere à criação de uma agência estatal de 

proteção aos consumidores do sistema financeiro, conforme consta do título X da lei.  

A intenção, por óbvio, foi aparelhar mais um ator a possibilitar melhores 

condições para exercer efetiva supervisão do mercado. Embora não totalmente 

regulamentada, a ideia que surge é uma supervisão do ponto de vista do usuário do 

sistema financeiro e de capitais. Diante da crescente complexidade dos produtos 

ofertados e do número de pessoas envolvidas, os órgãos de controle precisam estar 

estruturados para poder desempenhar seu trabalho a contento. É um engano 

imaginar que tal iniciativa irá tolher a liberdade de instituições financeiras ou mesmo 

de investidores. O que se propõe lá, e deve ser o objetivo aqui, é fazer com que 

exista transparência nas negociações, além de pronta punição para aqueles que 

exorbitam os limites das operações financeiras. 

Conforme método da lei, existem definições iniciais para depois estabelecer 

alguns preceitos. Na esteira do que foi dito, a seção 1011, item a, assim conceitua a 

nova agência: 

Está estabelecido no Sistema de Reserva Federal, um gabinete 
independente conhecido como “Gabinete de Proteção Financeira do 
Consumidor”, que regulará a oferta e disponibilização de produtos ou 
serviços financeiros ao consumidor sob as leis federais de serviços 
financeiros ao consumidor. O Gabinete será considerado uma agência 
Executiva, como definido na seção 105 do título 5 do Código dos Estados 
Unidos. Salvo disposição em contrário na lei, todas as leis federais que 
tratam de contratos públicos ou federais, bens, trabalhos, dirigentes, 
empregados, orçamentos ou fundos, incluindo as disposições dos capítulos 
5 e 7, serão aplicados aos poderes do Gabinete.

43
 

                                                             
42

 Nesse sentido: “[...]Por outro lado, riscos sistêmicos referem-se ao que economistas chamam de 
externalidades negativas, que são efeitos que a ação de algum agente pode ter sobre terceiros, 
sem que estes últimos possam fazer qualquer coisa para evitar esse impacto. Novamente, uma 
crise de confiança é um exemplo dessas externalidades. Um instituição financeira que sofra uma 
corrida ou um ataque pode sinalizar ao público que todo o setor de que faça parte esteja em 
perigo”. REFORMA financeira norte-americana: a lei Dodd-Frank. Rio de Janeiro, Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), 2011, p. 17. 

43
  BUREAU ESTABLISHED.—There is established in the Federal Reserve System, an independent 

bureau to be known as the ‘‘Bureau of Consumer Financial Protection’’, which shall regulate the 
offering and provision of consumer financial products or services under the Federal consumer 
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Semelhante iniciativa aqui no Brasil, talvez, não seria premente. A reflexão, 

entretanto, é oportuna, especialmente, quando se pretende pensar em método 

eficaz no controle de inconsistências do mercado, com suficiente autoridade e 

conhecimento técnico para executar seu papel.  

Outro ponto que merece destaque é o que ficou conhecido como a “Regra 

de Volcker”. Originada do nome de Paul Volcker, o então chefe do Federal Reserve 

Board, pretendeu-se proibir os bancos que mantivessem acesso à linha de proteção 

do Estado às suas operações investissem capital próprio em papéis securitizados ou 

através de aplicações em derivativos.  

O princípio também é muito simples: a partir do momento que recursos 

públicos garantam operações de instituições financeiras, essas deveriam ser mais 

cautelosas ou menos arrojadas em seus negócios. Apesar de resistência por 

representantes das instituições financeiras, acabou por ser descrita na lei, ainda que 

mitigada44. A questão que se coloca é se quando de sua regulamentação terá a 

força que se espera. 

                                                                                                                                                                                              
financial laws. The Bureau shall be considered an Executive agency, as defined in section 105 of 
title 5, United States Code. Except as otherwise provided expressly by law, all Federal laws dealing 
with public or Federal contracts, property, works, officers, employees, budgets, or funds, including 
the provisions of chapters 5 and 7 of title 5, shall apply to the exercise of the powers of the Bureau. 
Ibid. Dodd-Frank Act, Title X, Subtitle A, sec. 1011 [tradução livre do autor]. 

44
  Conforme esclarece o texto da obra Reforma financeira norte-americana: a lei Dodd-Frank, era 

claro o objetivo, qual seja: “forçar as instituições a escolher entre operações bancárias tradicionais 
de créditos, com rentabilidade esperada possivelmente menor, mas protegidas pela rede de 
segurança, e operações com compra e venda de papéis, potencialmente mais lucrativas, mas 
também mais arriscadas e sem acesso à proteção da autoridade monetária, do FDIC etc.” 
REFORMA financeira norte-americana: a lei Dodd-Frank. Op. cit., p. 22. 
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2 OS CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS E O BEM JURÍDICO 

TUTELADO 

2.1 O CARÁTER FRAGMENTÁRIO DO DIREITO PENAL 

O Direito Penal deve ser entendido como o último recurso da sociedade para 

regular as relações humanas. Isso porque existem diferentes formas de tutelar e, 

especialmente, estabelecer limites ao indivíduo. O professor Alexis Augusto Couto 

de Brito afirma que “o Direito Penal não se desenvolve na consciência do indivíduo, 

mas na comunicação, na qual a individualidade somente terá importância quando o 

conflito puder ser resolvido por outras vias que a imputação de um fato criminoso”45. 

A família, a igreja e a escola tradicionalmente são os locais onde o ser 

humano recebe sua formação, conhece princípios e posturas a adotar no trato com 

as demais pessoas. Outras instituições há muito complementam eventual deficiência 

na formação do indivíduo, como os órgãos de classe, a estabelecer normas para 

determinada atividade profissional. As corporações de ofício, na Idade Média, já 

atuavam como um órgão de classe a regular a conduta de seus membros. Neste 

sentido, a lição de Reinaldo Francisco Fernandes: “as corporações de ofício 

nasceram das atividades decorrentes da vida castelã, ou seja, de regiões surgidas a 

partir dos castelos que prosperavam ao final do século XI, para lutar contra os 

senhores feudais”46. 

Diante da conduta daquele que infringe as normas tidas por mais valiosas 

aos indivíduos, refletindo a ineficácia dos limites e freios relatados acima, surge a 

necessidade do uso do direito penal. Na definição de Francisco de Assis Toledo, no 

livro Princípios Básicos de Direito Penal, o direito penal é “um conjunto de 

conhecimentos e princípios, ordenados metodicamente, de modo a tornar possível a 

elucidação do conteúdo das normas e dos institutos em que elas se agrupam, com 

vistas à sua aplicação aos casos ocorrentes, segundo critérios rigorosos de 
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  BRITO, Alexis Augusto de Couto; VANZOLINI, Maria Patrícia (coord.). Culpabilidade. Evolução e 
Análise Crítica Atual. In: Direito Penal Aspectos Jurídicos Controvertidos. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 242. 

46
  FERNANDES, Reinaldo de Francisco. A Legitimação para as demandas coletivas no processo 

do trabalho. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, 2010. 
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justiça”47. Busca-se, com base na lei em vigor, eleger as condutas mais gravosas ao 

ser humano e, a partir delas, aplicar pena ao infrator.  

Neste diapasão, o quadro que se coloca é o caráter fragmentário do Direito 

Penal48. Isto porque, não pode ser visto como a panaceia para todos os males, 

tampouco única e rápida solução para graves e antigos problemas sociais. A pena e 

sua imposição ao indivíduo somente se justificam em casos realmente graves49.  

Posto este quadro, a premissa inicial é que somente pode ser tipificado 

como crime dentre os fatos ilícitos possíveis, aquele ato ou omissão humana capaz 

de pôr em risco bens que são caros para a sociedade e para o cidadão. A questão, 

por consequência, que se coloca é saber quais são esses atos. O caminho passa 

pela análise do valor elegido pelo legislador como digno de proteção estatal na 

esfera penal, conhecido, na expressão jurídica, por bem jurídico. 

2.2 O BEM JURÍDICO 

A conduta criminosa recai, por vezes, em desfavor de pessoas ou coisas. A 

análise da tutela estatal, no entanto, não deve focar nestes, mas nos valores digno 

de proteção do ser humano. Nestes termos, a lição de Francisco de Assis Toledo no 

tocante ao conceito de bem jurídico, a saber: “Valores ético-sociais que o direito 

seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social, e coloca sob sua proteção para 

que não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas”50. 

A análise, no tocante ao crime de homicídio, demonstra a utilidade dessa 

classificação. O objeto material é o corpo humano, enquanto a vida é o valor ou bem 

jurídico protegido pela lei penal. No caso do furto, o objeto material é a coisa 
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  TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva 2007, p. 1. 
48

  Em defesa da fragmentariedade do Direito Penal, julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, 
HC 201439/SP 2011, 6ª Turma, Ministro Haroldo Rodrigues, DJe 10/08/2011: “HABEAS CORPUS. 
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.1. 
Embora atualmente, em razão do alto índice de criminalidade e da consequente intranquilidade 
social, o Direito Penal brasileiro venha apresentando características mais intervencionistas, 
persiste o seu caráter fragmentário e subsidiário, dependendo a sua atuação da existência de 
ofensa a bem jurídico relevante, não defendido de forma eficaz por outros ramos do direito, de 
maneira que se mostre necessária a imposição de sanção penal.” 

49
  O professor Miguel Reale Júnior assim leciona: “Tem o Direito Penal caráter subsidiário, devendo 

constituir a ultima ratio e, por isso, ser fragmentário, pois o antijurídico penal é restrito em face do 
antijurídico decorrente do Ordenamento, por ser obrigatoriamente seletivo, incriminando apenas 
algumas das condutas lesivas a determinado valor, as de grau elevado de ofensividade”. REALE 
JÚNIOR, Miguel.  Instituições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 24. 

50
  TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. Op. cit., p. 16. 
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subtraída, enquanto o patrimônio da vítima, o bem jurídico que se propõe a 

defender. 

A respeito do tema, o professor Miguel Reale Júnior apresenta a seguinte 

lição: “A questão da carência de tutela significa analisar se há outro meio de se 

promover o respeito ao valor que se pretende tutelar, idôneo e eficaz, ao qual se 

deve preferir, afastando-o o recurso ao instrumento forte, de graves consequências 

como o da repressão penal”51. 

No Estado Democrático de Direito, é o parlamento o ambiente adequado 

para esse tipo de discussão. Isto porque, os valores e o tamanho da punição a sua 

violação estão relacionados à cultura de um povo, realidade que enfrenta em 

determinado momento e sua história. Diante disso, o embate de ideias no 

parlamento, por meio dos representantes do povo, ouvida, no máximo possível a 

opinião da sociedade civil, será possível identificar o bem jurídico digno de proteção.  

Desde já, e antes de se aproximar na definição de bem jurídico para os 

crimes econômicos, vale a ressalva apresentada por Luís Greco ao sustentar que 

“impossibilidade do bem jurídico proibir penalmente condutas meramente imorais, a 

simples violação de um dever, meramente ideológicas, um modo de ser e afetação 

de bens não fundamentais”52. 

Merece destaque também a manifestação dos doutrinadores Eugênio Raúl 

Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, a respeito do tema: “não se concebe a 

existência de uma conduta típica que não afete um bem jurídico, posto que os tipos 

não passem de particulares manifestações de tutela jurídica desses bens” 53. 

Ressalta-se, entretanto, que embora majoritário, a teoria do bem jurídico não 

é aceita com unanimidade pela doutrinal. O Procurador de Justiça do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais Rogério Greco lembra a posição contrária à do 

professor Günther Jakobs, ao expor que:  

Atualmente, parte da doutrina, tem contestado esse raciocínio, a exemplo 
do Prof. Günther Jakobs, que afirma que o Direito Penal não atende a essa 
finalidade de proteção de bens jurídicos, pois, quando é aplicado, o bem 
jurídico que teria de ser por ele protegido já foi efetivamente atacado. Para 
Jakobs, o que está em jogo não é a proteção de bens jurídicos, mas, sim, a 
garantia de vigência da norma, ou seja, o agente que praticou uma infração 
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  REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Op. cit., p. 25 
52

 GRECO, Luís. Breves reflexões sobre os princípios da proteção de bens jurídicos e da 
subsidiariedade no Direito Penal. Op. cit., p. 162 

53
  ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique, Manual de Direito Penal Brasileiro – 

Parte Geral. 6.ed. São Paulo: RT, 2006, v. 1, p. 396 
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penal deverá ser punido para que se afirme que a norma penal por ele 
infringida está em vigor 

54
. 

No entanto, Rogério Greco atesta que: “apesar da posição do emérito 

catedrático da Universidade de Bonm, prevalece aquela a respeito da finalidade 

protetiva de bens que é atribuída ao Direito Penal” 55. 

2.3 O BEM JURÍDICO NOS CRIMES ECONÔMICOS 

O conceito de bem jurídico na prática, por vezes, não possui fácil 

compreensão, embora não deva ser diante de qualquer dificuldade a respeito de 

determinado tema, descartada a possibilidade de tipificação penal. Isto porque, com 

a diversidade das atividades socioeconômicas atuais e a crescente complexidade 

das relações jurídicas, passou-se a entender outros além daqueles tradicionais 

valores protegidos pelo direito penal.  

Neste ponto, merece comentários a respeito do Direito Penal Econômico, 

pois vai além do mero ilícito contra o patrimônio. O que se pretende regular ao tratar 

dos delitos econômicos são aquelas infrações com potencial de lesividade capaz de 

atingir relevante segmento da economia e diversas pessoas. O magistrado 

Francisco de Assis Betti, ao tratar dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, 

faz a seguinte observação:  

Considerando os dois sentidos do Direito Penal Econômico, Bajo Fernandes 
aponta duas definições para os crimes dessa natureza. Sob o ponto de vista 
estrito, é a ‘infração jurídica-penal que lesiona ou põe em perigo a ordem 
econômica entendida como regulação jurídica do intervencionismo estatal 
da economia’. No conceito amplo é ‘a infração que, afetando um bem 
jurídico individual, põe em perigo, em segundo plano, a regulação jurídica 
da produção, distribuição e consumo de bens e serviços

56
. 

 A partir dessa declaração, percebe-se que não há uma definição precisa a 

respeito de quais são realmente os delitos econômicos. Na realidade, é necessário 

analisar cada caso. O ponto inicialmente está a considerar infrações que envolvam 

valores patrimoniais. Assim, por óbvio, estão excluídas as infrações contra os 
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  GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 10.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 5 
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  Ibid., p. 6 
56

  BETTI, Francisco de Assis. Aspectos dos crimes contra o sistema financeiro. Belo Horizonte: 

Livraria Del Rey Editora, 2000, p. 37. 
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costumes ou contra a vida. Na realidade, o que se imagina tratar dos delitos com 

grande repercussão a número significativo de pessoas em razão de ameaça ou 

violação de segmento da economia.  

Acepção semelhante à expressão nos é dada por Luiz Regis Prado, ao tratar 

dos delitos contra a ordem econômica no contexto do direito penal econômico, pois 

considera “como ordem econômica do Estado, que abrange a intervenção estatal da 

economia, a organização, o desenvolvimento e a conservação dos bens 

econômicos, bem como sua produção, circulação, distribuição e consumo”57. 

Neste contexto, é inegável que os delitos contra o sistema previdenciário são 

considerados delitos econômicos; especialmente, dada a magnitude dos recursos 

envolvidos, a relevância para o fomento das atividades do Estado e dispersão dos 

sujeitos ativos. Posto isso, merece análise o bem jurídico neste tipo de crime. 

O crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A, é 

um exemplo deste tipo de delito58. Desde já, frisa-se que a contribuição 

previdenciária se trata de um tributo. Neste sentido, a lição da professora Zélia Luiza 

Pierdoná: “Com o advento da Constituição de 1988, a natureza tributária das 

contribuições a que se refere o seu artigo 149 – das quais as da seguridade social 

fazem parte – é reconhecida tanto pela jurisprudência como pela maioria da 

doutrina”59. 

Poder-se-ia imaginar, inicialmente, que o bem jurídico neste caso é o 

patrimônio, até porque citado ilícito está previsto no capítulo V do título II da parte 

especial do Código Penal, título este que trata, justamente, dos crimes contra o 

patrimônio. Imagina-se, a partir deste raciocínio, que se estaria a referir ao 

patrimônio público, por se tratar – a contribuição previdenciária – de um tributo. Na 
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  PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. Op. cit., p. 28. 
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  Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, 
no prazo e forma legal ou convencional:  

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  
 § 1

o
 Nas mesmas penas incorre quem deixar de:  

 I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que 
tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do 
público;   

 II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis 
ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;   

 III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido 
reembolsados à empresa pela previdência social. Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000. Altera o 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal e dá outras providências. 
BRASIL. Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000. Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal e dá outras providências. Brasília, Diário Oficial da União, 17 jul. 2000. 

59
  PIERDONÁ, Zélia Luiza. Contribuições para a seguridade social. São Paulo: LTr, 2003, p. 21. 
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realidade, não é o entendimento mais correto. Isto porque não podem-se considerar 

como patrimônio público valores que ainda estão sob a administração de 

particulares.  

A respeito do tema, Daniel Alberto Casagrande sustenta: “A simples 

existência de obrigação tributária não permite concluir que os valores a serem 

recolhidos integram, antes da transmissão (tradição) o patrimônio do poder público, 

já que esse tem apenas a expectativa de ter entre seu ativo o valor da 

contribuição”60. Até porque, trata-se de conceito expressamente previsto em lei, 

conforme artigo 1226 do Código Civil: “Os direitos reais sobre coisas móveis, 

quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a 

tradição”. A professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Maria 

Helena Diniz, ao tratar do meio aquisitivo de direito real sobre coisas móveis, 

assinala: “O contrato, por si só, não é apto para gerar direito real, contém apenas 

direito pessoal; só com a tradição é que essa declaração translatícia de vontade se 

transforma em direito real”61. Por certo, então, que enquanto não houver o 

pagamento, a tradição não é concluída, e a União não adquire a propriedade dos 

valores pagos a título de contribuição social. Desta forma, não é possível falar em 

crime contra o patrimônio se nem sequer os valores sonegados chegaram a 

pertencer ao patrimônio da União. 

Na realidade, os crimes contra a seguridade social, apesar de erro 

topográfico quando de sua inclusão no capítulo V do título II do Código Penal, 

possuem como bem jurídico protegido a arrecadação para a seguridade social. 

Neste sentido, Cezar Roberto Bitencourt, ao expor que: “O bem jurídico protegido 

são as fontes de custeio da seguridade social, particularmente os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social (art. 194 da Constituição Federal) ou 

sinteticamente, a seguridade social”62. Neste diapasão, resta claro que a 

identificação do bem jurídico, imprescindível para se interpretar um tipo penal, 

merece detida análise quando se confronta com tipos penais de delitos contra a 

ordem econômica. 
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  CASAGRANDE, Daniel Alberto. Crimes contra a arrecadação para a seguridade social: 
apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. 2008. 
Dissertação. (Mestrado em Direito), Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e 
Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008, p. 40. 
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  DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva 2008, p. 825. 
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  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial. São Paulo: Saraiva. 

2006, v. 4, p. 488. 
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2.4 O BEM JURÍDICO E OS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL 

O mesmo raciocínio desenvolvido no item acima, ou seja, análise criteriosa e 

confronto de diferentes aspectos envolvidos, vale para os crimes contra o sistema 

financeiro. Luiz Regis Padro assinala que “as condutas praticadas contra o sistema 

financeiro, durante longo lapso temporal, não foram previstas como delito no Brasil”. 

O motivo não deixa de ser simples, pois até meados do século passado possuíamos 

uma economia, basicamente, agrícola, sem a presença de grandes corporações, 

especialmente, as financeiras. Logo adiante o mesmo autor complementa “a 

situação do país, no entanto, se transformou, e passou a exigir medidas penais que 

coibissem tal tipo de conduta, com o escopo de manter uma boa gestão da política 

econômico-financeira do Estado”63. Desta forma, surgiram normas a tratar deste 

relevante setor da economia. Inicialmente, apenas sob o ponto de vista 

administrativo, como a Lei 4.595/64, que criou o Conselho Monetário Nacional, e a 

Lei 4.728/65, disciplinadora, na época, do mercado de capitais. A legislação penal 

apenas surgiu no ano de 1986, com a Lei 7.492. 

Parte-se para a análise de qual seria o bem jurídico dos crimes previstos na 

Lei 7.492/86. Antes, a importância do tema assinalada por Assis Toledo “dentro o 

imenso número de bens existentes, seleciona o direito aqueles que reputa ‘dignos 

de proteção’ e os erige em ‘bens jurídicos’. Para Welzel, o ‘bem jurídico é um bem 

vital ou individual que, devido ao seu significado social, é juridicamente protegido” 64. 

Os crimes contra o sistema financeiro nacional apresentam significativa 

importância ao tratar de relevante setor da economia. Não se pode negar que a 

previsão penal para infrações envolvendo o sistema financeiro se faz necessária, 

basta lembrar recorrentes fraudes na gestão de instituições financeiras. O mais 

recente escândalo foi o ocorrido na administração do Banco Panamericano. O 

Banco Central do Brasil detectou inconsistências contábeis em citada instituição 

financeira que lhe obrigaram a se socorrer do fundo garantidor de crédito, 
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  TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal: de acordo com a Lei nº 
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inicialmente no valor de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de 

reais)65.  

Não se deve esquecer que, embora o banco tenha sido socorrido por 

aportes do Fundo Garantidor de Crédito, tais recursos possuem elevado custo – não 

para quem toma emprestado – mas para quem o sustenta, pois dispõe desse 

patrimônio que fica armazenado e aguarda eventual uso de instituição financeira em 

dificuldades. Conforme se constata da análise do capítulo II, artigo 5º, do anexo I, à 

Resolução nº 3.251, do Conselho Monetário Nacional, a garantia a ser prestada pelo 

Fundo tem como fonte de custeio as seguintes: 

 

I - Contribuições ordinárias das instituições associadas; 

II - Taxas de serviços decorrentes da emissão de cheques sem provisão de fundos; 

III - Recuperações de direitos creditórios nas quais o FGC houver se sub-rogado, em virtude de 
pagamento de dívidas de instituições associadas, relativas a créditos garantidos; 

IV - Resultado líquido dos serviços prestados pelo FGC e rendimentos de aplicação de seus recursos; 

V - Receitas de outras origens. 

 

Permite-se concluir, da simples análise da norma, que os recursos do fundo 

garantidor de crédito têm como origem preponderante contribuições ordinárias das 

instituições financeiras. Neste caso, como é próprio do capitalismo e necessário para 

a sobrevivência da empresa, o custo será repassado para seus clientes, ou seja, são 

recursos de todos os correntistas das instituições financeiras a sustentar o fundo 

garantidor de crédito. Diante disso, ainda que a existência do fundo seja de inegável 

utilidade – pois é o meio encontrado para amparar instituições financeiras em 

dificuldades, evitando, desta forma, que a crise de um se alastre para todo o sistema 

– trata-se, em última análise, de recurso de todos os cidadãos, com 

responsabilidade, própria do uso de recursos públicos, assim devem ser tratados. 

Posto isso, passa-se à análise do bem jurídico do ilícito previsto no artigo 4º 

da Lei 7.492/86, ou seja, dos crimes de gestão fraudulenta e temerária de instituição 

financeira. A respeito do tema, o professor Manoel Pedro Pimentel apresenta os 

seguintes comentários: 

                                                             
65

  Conforme nota técnica divulgada pelo Banco Central do Brasil, vale o registro que no curso da 
apuração constatou-se que a inconsistência contábil era maior, o que fez atingir um valor total de 
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novos controladores, Banco BTG Pactual e a empresa pública Caixa Econômica Federal. NOTA à 
Imprensa sobre Banco Panamericano. Banco Central do Brasil. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/textonoticia.asp?codigo=2779&idpai=noticias>. Acesso em: 13 mar. 2012.  
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[...] a boa execução da política econômica do Governo, primordialmente, 
pois está incluído entre as infrações contra o Sistema Financeiro Nacional. 
Outros bens ou interesses jurídicos secundários também são defendidos, 
uma vez que a gestão fraudulenta ou temerária causa, ou pode causar 

prejuízos ao mercado financeiro ou aos investidores
66. 

Conforme se desenvolve, os crimes envolvendo a administração de 

empresas e negócios difusos, em regra, não possuem fácil identificação dos 

lesados, e do que se pretende proteger. Apesar do respeito à posição apresentada 

pelo professor Manoel Pedro Pimentel, na realidade, o bem jurídico principal que se 

pretende tutelar com a tipificação penal dos crimes de gestão fraudulenta e 

temerária de instituição financeira vai além da simples proteção à boa execução da 

política econômica do Governo. Na realidade, o objetivo é garantir a credibilidade do 

sistema financeiro, além de assegurar a transparência e a correção nos atos de 

administração de uma instituição financeira. 

Claro que esta se trata de crimes pluriofensivos. Próprio dos crimes 

econômicos, os bens lesados não prejudicam uma única pessoa e tampouco 

atingem apenas o patrimônio. Na realidade, há risco, nos casos dos crimes de 

gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira, a todos os aplicadores de 

determinada empresa. Mas vai além, pois no momento em que se identificam atos 

criminosos em um banco, corretora de valores ou financeira, essa passa a ser vista 

com reserva pelos investidores, o que pode levar a sua insolvência, com a 

realização pelos correntistas de saques dos recursos aplicados ou não realização de 

operações em seu segmento. A insolvência gera a liquidação da instituição 

financeira, que por sua vez, acaba gerando dúvida quanto à regularidade das 

operações em empresas do mesmo porte e segmentos. O medo do abalo da 

credibilidade das instituições financeiras e por consequência asfixia do fluxo de 

recursos para realizar suas operações, constantemente é usado como argumento de 

governos em diferentes países a justificar operações de socorro àquelas em 

dificuldade. A análise do bem jurídico tutelado por esse tipo penal reflete a 

viabilidade do argumento.  

Cezar Roberto Bitencourt considera o bem jurídico tutelado pelos crimes 

contra o Sistema Financeiro Nacional pluriofensivo. Apresenta os seguintes 

argumentos: 
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  PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – Comentários à Lei 

7.492, de 16.6.86. São Paulo: RT, 1987, p. 50. 
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[...] protege-se a lisura, correção e honestidade das operações atribuídas e 
realizadas pelas instituições financeiras e assemelhadas. O bom e regular 
funcionamento do sistema financeiro repousa na confiança que a 
coletividade lhe acredita. A credibilidade é um atributo que assegura o 
regular exitoso funcionamento do sistema financeiro como um todo. 
Protegem-se, igualmente, os bens e valores, enfim, o patrimônio da 
coletividade, representada pelos investidores diretos que destinam suas 
economias, ou ao menos parte delas, às operações realizadas pelas 
instituições financeiras exatamente por acreditarem na lisura, correção e 
oficialidade do sistema

67
.   

Diante disso, resta claro que, como próprio dos delitos econômicos, os 

crimes contra o sistema financeiro nacional possuem bem jurídico pluriofensivo. 

Busca-se preservar, sob o ponto de vista do indivíduo, o correntista da instituição 

financeira, de modo a desestimular práticas fraudulentas ou temerárias na direção 

da instituição financeira.  

A tipificação penal de determinadas práticas ilícitas contra o sistema 

financeiro, e aqui somente foram abordados os crimes de gestão fraudulenta e 

temerária, tem por objetivo também preservar a credibilidade de todo o sistema 

financeiro68. A conduta irregular de um único administrador, neste segmento, pode 

pôr em risco a credibilidade de todos. Justifica-se a tipificação penal deste ilícito. 

Luiz Regis Prado também possui entendimento de que o bem jurídico 

tutelado nos crimes contra o sistema financeiro possuí natureza transindividual. 

Apresenta a seguinte lição a respeito: 

[...] em termos gerais, o bem jurídico tutelado nesse diploma é, 
fundamentalmente, o sistema financeiro nacional consistente no conjunto de 
instituições (monetárias, bancárias e sociedades por ações) e do mercado 
financeiro (de capitais e valores mobiliários). Tem por objetivo gerar e 
intermediar crédito (e empregos), estimular investimentos, aperfeiçoar 
mecanismos de financiamento empresarial, garantir a poupança popular e o 
patrimônio dos investidores, compatibilizar crescimento com estabilidade 
econômica e reduzir desigualdades, assegurando uma boa gestão da 
política econômico-financeira do Estado, com vistas ao desenvolvimento 
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  BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o sistema financeiro nacional & 
contra o mercado de capitais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 36 
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  Neste sentido, a lição do magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao tratar do artigo 4º da Lei 

7.492/86, citado autor assim expõe: “O objeto material pode ser todo instrumento utilizado pelo 
administrador para promover a gestão fraudulenta (documento falsificado; contrato indevidamente 
lavrado; dinheiro irregularmente transferido etc.). Os objetos jurídicos são a credibilidade do 
mercado financeiro e a proteção do investidor”. NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e 
Processuais Penais Comentadas. 4.ed. São Paulo: RT, 2009, p. 1085.  
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equilibrado do País. Trata-se de bem jurídico de natureza macrossocial ou 
transindividual, de cunho institucional ou coletivo, salvo exceções [...] 

69
. 

2.5 O BEM JURÍDICO NOS CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS 

Busca-se nesse ponto identificar se é legítima a criminalização de 

determinadas condutas envolvendo o Mercado de Capitais e seus investidores ou se 

a normatização penal da matéria exorbita a regular tutela do Estado ao violar a 

liberdade do indivíduo em empregar seus recursos da forma que bem entenda. O 

ponto fulcral está em se estabelecer o bem jurídico cuja norma pretende tutelar e, a 

partir dele, analisa-se a necessidade da tutela penal. 

Ressalta-se que os crimes contra o mercado de capitais previstos na Lei 

6.385/76, com redação dada pela Lei 10.303/01, no Brasil, tem a previsão legal em 

três artigos, a saber, 27-C, 27-D e 27-E. O legislador identificou os ilícitos como o 

crime de manipulação de mercado, uso indevido de informação privilegiada e o 

exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função. Apesar da similitude do 

bem jurídico para os três ilícitos, opta-se, aqui, por analisá-los separadamente.  

2.5.1 A tutela penal do crime de manipulação de mercado 

A conduta de operações simuladas ou manobras fraudulentas no mercado 

de capitais tornou-se crime nas ocasiões em que tem por intenção obter lucro ou 

causar danos a terceiros. A pena prevista é a de reclusão de um a oito anos. 

Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, no livro A nova Lei das S/A, justificam 

a existência da norma como forma de proteger a livre formação dos preços dos 

valores mobiliários, nestes termos: 

O bem jurídico protegido pela ameaça penal, no art. 27-C, é genericamente, 
o da estabilidade do mercado de capitais; mais especificamente, visa a 
norma proteger o processo de formação de preços dos valores mobiliários 
no mercado, evitando sua alteração artificial. O preço dos valores 
mobiliários no mercado – ou sua cotação – devem ser formulados pelo livre 
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jogo da oferta e procura, refletindo todas as informações disponíveis sobre 
tais ativos e sobre as companhias emissoras

70
. 

O advogado carioca João Carlos Castellar apresenta críticas à doutrina 

majoritária, referindo-se ao bem jurídico dos crimes em comento. Os argumentos 

são os seguintes:  

Só deve ser reconhecido como bem jurídico, nas palavras de Juarez 
Tavares, ‘o que possa ser reduzido a um ente próprio da pessoa humana, 
quer dizer, para ser tomado como bem jurídico será preciso que 
determinado valor possa implicar, direta ou indiretamente, um interesse 
individual, independentemente de se esse interesse individual corresponde 
a uma pessoa determinada ou a um grupo de pessoas indistinguíveis’, não 
se incluindo aí o funcionamento do mercado de capitais 

71
. 

Apesar da respeitável opinião do citado jurista, não entendo como mais 

correta a interpretação de que todo o bem jurídico necessariamente deva ser 

reduzido a um ente próprio da pessoa humana. No passado, quando do processo de 

elaboração do Código Penal pátrio, talvez fosse esse o entendimento mais 

adequado. Os crimes eram contra o patrimônio, contra a vida ou mesmo a honra do 

indivíduo. A realidade atual é um tanto quanto diferente. As grandes corporações se 

firmaram, e as relações entre as pessoas tornaram-se cada vez mais complexas ao 

ponto de envolver diferentes objetos e necessidades. Assim, os atos tomados na 

administração de uma grande empresa repercutem na vida de inúmeras outras 

pessoas, físicas ou jurídicas. Legítima, diante deste quadro e conforme nosso item 

2.4, a capitulação penal prevista na Lei 7.492/86 com o objetivo de tutelar o Sistema 

Financeiro Nacional. 

A respeito do tema, Juliano Breda apresenta entendimento semelhante ao 

de Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, ao expor a respeito do tema que: “são 

esses, basicamente, os interesses protegidos pela norma: transparência, 

regularidade na formação dos preços dos valores mobiliários e igualdade de 

oportunidade para o ingresso e a atuação no mercado”72. 

O bem jurídico tutelado pelos crimes contra o mercado de capitais, na 

realidade, é pluriofensivo. Isso porque, sob um primeiro aspecto, busca-se preservar 
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  CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading e os Novos Crimes Corporativos. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 75. 
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  BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o sistema financeiro nacional & 
contra o mercado de capitais. Op. cit., p. 315. 
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a transparência e regularidade das operações realizados no ambiente de bolsa de 

valores e mercado de balcão. Próprio do sistema financeiro – e o mercado de 

capitais integra o sistema financeiro em sentido lato – a credibilidade é indispensável 

para sua existência. Os investidores somente irão aplicar seus recursos se estiverem 

convictos de que operam em um ambiente no qual impera a honestidade, não 

existem golpes ou estrutura disposta a gerar lucros para alguns em prejuízo de 

muitos.  

Noutro aspecto, tutela-se a poupança, o patrimônio de todos aqueles que 

empregaram seus recursos ou parte deles na aquisição de valores mobiliários. 

Ingênuo imaginar alguma operação no mercado financeiro em que um poderoso 

investidor obtém vultoso lucro e o realiza, com a venda dos valores mobiliários, sem 

que na outra ponta alguém não tenha sofrido prejuízo. Na melhor das hipóteses, 

deixado de obter lucro, o que seria lícito em condições normais do mercado, e não 

com manobras fraudulentas.  

2.5.2 O bem jurídico e o uso indevido de informações privilegiadas 

O investidor precisa de acesso a informações da companhia para poder 

julgar de forma mais adequada a oportunidade de investimento e o preço a pagar 

em determinado valor mobiliário. Noutro giro, a companhia não pode preterir um 

grupo de pessoas, especialmente em relação à divulgação de fatos relevantes para 

sua vida empresarial.  

Ao expor os princípios protetivos do mercado financeiro e de capitais, 

Roberto Quiroga Mosquera se lembra do princípio da proteção da transparência de 

informações. Apresenta os seguintes argumentos: 

Com efeito, quando alguém se dirige ao mercado financeiro e de capitais 
para realizar um investimento, deve ele dispor das mesmas informações 
públicas de que terceiros eventualmente disponham. Se o indivíduo ‘A’ 
pretende adquirir ações de uma determinada companhia, deve existir 
identidade de informações entre ‘A’ e os demais interessados na respectiva 
participação societária. A companhia não poderá privilegiar alguns 
investidores com informações que deveriam ser públicas, em detrimento de 
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outros. É imperioso que haja uma neutralidade de oportunidades nos 
negócios 

73
.  

Diante deste quadro, fica clara a recusa da doutrina em aceitar o uso de 

informações obtidas de forma ilícita no mercado de capitais. Com o objetivo de 

regular tal tipo de conduta, existem também normas administrativas. 

A Comissão de Valores Mobiliários também editou diversas normas para 

evitar o uso da informação privilegiada no mercado de capitais. Entre elas, existe a 

Instrução 358, de 03 de janeiro de 2002, a qual em seu artigo 13 prevê 

expressamente a divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos 

negócios da companhia74.  

As normas penais são decorrência natural em relação à regulação do uso 

indevido de informações privilegiadas no mercado de capitais. O magistrado Fausto 

Martin de Sanctis assevera a respeito dos delitos econômicos que “o delito 

econômico não pode ser caracterizado como mera infração ao patrimônio individual, 

uma vez que nem toda perturbação da vida econômica importa necessariamente 

violação do patrimônio individual”75. 

José Marcelo Martins Proença consigna ao tratar do tema que a 

“criminalização do uso indevido de informação privilegiada representa, 

inegavelmente, um passo importante dado pela nossa legislação que, uma vez 
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e de Capitais. In: Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: 

Dialética, 1999 p. 269. 
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  O texto atual do caput do artigo 13 da Instrução CVM 358, de 03/01/2002, é o seguinte: “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 
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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”. BRASIL. Instrução CVM n. 358, de 
3 de janeiro de 2002. Dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante 
relativo às companhias abertas, disciplina a divulgação de informações na negociação de valores 
mobiliários e na aquisição de lote significativo de ações de emissão de companhia aberta, 
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de fato relevante não divulgado ao mercado, revoga a Instrução CVM nº 31, de 8 de fevereiro de 
1984, a Instrução CVM nº 69, de 8 de setembro de 1987, o art. 3° da Instrução CVM n° 229, de 16 
de janeiro de 1995, o parágrafo único do art. 13 da Instrução CVM 202, de 6 de dezembro de 
1993, e os arts. 3º a 11 da Instrução CVM nº 299, de 9 de fevereiro de 1999, e dá outras 
providências. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/exiato.asp?File=%5Cinst%5Cinst358.htm>. 
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  DE SANCTIS, Fausto Martin. Punibilidade no sistema financeiro nacional. Campinas: 
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aperfeiçoada, encontrará a fórmula acertada para garantir a eficiência e o 

desenvolvimento do nosso mercado de capitais”76. 

Posto isso, mais uma vez estamos diante de um delito, cujo bem jurídico 

tutelado é múltiplo. Isso porque, sob um primeiro aspecto, buscam-se proteger todas 

as transações financeiras no mercado de capitais de forma a reprimir detentor de 

informação – a qual deveria ser de conhecimento de todos os investidores – 

relevante para os resultados de determinada empresa e, ao fazer uso dela em 

negociações de valores mobiliários, obtém ganho indevido. Desta forma, preserva-

se a regular formação de preços dos valores mobiliários77.  

A tipificação do ilícito, entretanto, também protege o patrimônio individual do 

investidor que desconhece informação de situação relevante da empresa na qual 

possui investimentos. Isso porque, ao não saber das informações (conhecida por 

poucos privilegiados), deixará de ter ganhado ao vender ações que se valorizarão 

quanto da divulgação ao mercado. O investidor, em situação oposta, sofrerá 

prejuízo, caso adquira ações cuja desvalorização é iminente em razão de fato 

relevante por ele desconhecido.  

2.5.3 O bem jurídico tutelado pelo exercício irregular no mercado de capitais 

O exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função no mercado de 

capitais tornou-se crime com o advento da Lei 10.303, de 2001, que incluiu o artigo 

27-E na Lei 6.538, de 1976. O objetivo é desestimular a ação de pessoas não 

autorizadas a atuar no mercado de capitais. 

A Comissão de Valores Mobiliários é a entidade pública legalmente prevista 

para regular a atuação no mercado de capitais, conforme artigo 16 da Lei 6.538/7678. 
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  PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações 

privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 323. 
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  Por esse motivo, existe previsão expressa no caput do artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02, no 
seguinte teor: “Art. 3

o 
Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à 
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admitidos à negociação”. BRASIL. Instrução CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002. Op. cit. 
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Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: 
 I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I); 
 II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);    
 III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e  
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O tipo penal tem por objetivo tutelar o exercício das atividades profissionais 

no âmbito do mercado de capitais. De outra forma, não poderia ser. Setor da 

economia tão relevante não pode deixar de ter o acompanhamento do Estado. 

Tampouco é possível imaginar esse tipo de matéria apenas tratada no campo 

administrativo, no caso, por normas da Comissão de Valores Mobiliários. Não é 

difícil ocorrer alguém que não possua autorização para operar no mercado, realize 

operações com recursos de terceiros e a eles cause considerável prejuízo, sem que 

tenha condição econômica de indenizá-los. Nesta situação hipotética, mas não 

improvável, o sujeito deixaria de sofrer qualquer tipo de punição.  A tipificação penal 

visa, desta forma, a assegurar o regular funcionamento do mercado. A respeito do 

tema, o advogado Leonardo Alonso, em dissertação de mestrado apresentada para 

a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sustenta que:  

[...] o interesse patrimonial dos investidores é o único bem que reúne 
condições para tanto, devendo, portanto, funcionar como limitador da 
intervenção penal do Estado no âmbito dos ilícitos praticados contra o 
Mercado de Capitais, cumprindo aos instrumentos de regulação 
administrativa a adequada proteção do correto funcionamento do 
mercado

79
. 

De forma secundária, o tipo penal protege a poupança popular. Isto porque, 

irá exigir uma pessoa mais qualificada e submetida a alguma espécie de controle da 

Comissão de Valores Mobiliários. No caso, a Instrução CVM nº 306, de 05 de maio 

de 1999, dispõe sobre a administração de carteira de valores mobiliários e regula a 

atuação de quem a realiza. No tocante ao papel do agente autônomo de 

investimento e sua autorização para atuar, a previsão é da Instrução CVM nº 434, de 

22 de junho de 2006. 

2.6 COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS CRIMES CONTRA O MERCADO DE 

CAPITAIS 

A Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, dispõe a respeito do mercado de 

valores mobiliários e criou a Comissão de Valores Mobiliários. Em 31 de outubro de 

                                                                                                                                                                                              
 IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários”. 
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2001, a Lei nº 10.303 incluiu novos artigos naquele instrumento normativo e passou 

a tratar de assuntos que ainda não haviam sido objetos de debate. No capítulo VII-B, 

estabeleceu os crimes contra o Mercado de Capitais. Na realidade, são três tipos 

penais, artigos 27-C, 27-D e 27-E, que passaram a prever os crimes de Manipulação 

de Mercado, Uso Indevido de Informação Privilegiada e Exercício Irregular de Cargo, 

Profissão, Atividade ou Função, respectivamente.  

Por certo, não primou o legislador com a mais brilhante técnica e tampouco 

se conseguiu abordar o tema de forma a não gerar qualquer espécie de dúvidas ou 

lacunas. Na realidade, a norma apresenta pontos obscuros que serão tratados mais 

adiante. A crítica que apresento é: transcorridos dez anos desde a edição da lei, não 

surgiram novas normas para regular de forma mais abrangente o assunto. O 

aspecto positivo é que por se tratar de um tema estranho ao operador do direito, 

conseguiu-se vencer o temor tipificá-lo. Prováveis alterações virão no futuro, mas 

hoje já é possível que, a partir destes três tipos penais, se consiga desenvolver a 

repressão a essas infrações80. 

Na manipulação de mercado, o legislador quis combater a prática de 

operações artificiais de modo a produzir um ganho elevado para o fraudador. Isso 

porque, quando a manobra não é fruto de oscilações normais do mercado, muitas 

vezes representa um ganho para quem a está operando em razão de prejuízos a 

outros investidores. O tipo do artigo 27-C da citada lei prevê operações simuladas ou 

manobras fraudulentas em ambiente de mercado de capitais com o fim de obter 

vantagem indevida, lucro ou mesmo dano a terceiro. 

O uso indevido de informação privilegiada, previsto no artigo 27-D, é 

conhecido nos Estados Unidos da América pela expressão que ganhou os mercados 

como Insider Trading. Na realidade, é “o aproveitamento de informações reservadas 
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jurista português Miguel Pedrosa Machado apresenta as seguintes considerações à novel 
legislação da nação portuguesa: “Pior: não são apenas indecisões linguísticas ou técnicas em 
sede de tratamento da natureza jurídica dos conceitos aqui relevantes que demonstram ou 
evidenciam a falta e a urgência do desenvolvimento de uma teoria geral da legislação; provam-no 
também, e por outro lado, aspectos práticos em que se verifica confusão entre o plano da 
formulação geral de princípios e das deficiências da organização  jurídica do País, julgando que ao 
primeiro se podem pedir os meios de suprir os problemas revelados neste último plano, e 
esquecendo-se, por essa forma, que as realidades distintas, na Matemática como na Lógica em 
geral (mesmo quando ela é não só lógica formal, mas também lógica material), não se podem 
adicionar ou subtrair, ou de algum modo compensar ou relacionar diretamente, sem que entre as 
mesmas intervenha um critério de descodificação, generalizada ou medida”. MACHADO, Miguel 
Pedrosa. Incriminação de abuso de informação e de manipulação do mercado do Código do MVM. 
In: Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, v. 

II, p. 295. 
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sobre a sociedade emissora de títulos, em detrimento dos demais acionistas, que as 

ignoram”81. O especulador, ciente de uma informação relevante para a vida da 

companhia e ainda não divulgada, conforme normas de governança corporativa, 

pode usá-la para obter lucro. Ao comprar grande quantidade de ações que 

apresentará significativa valorização em um curto período, acaba por obter um 

ganho indevido em prejuízo a práticas normais de mercado.  

O terceiro crime previsto em lei é o exercício irregular de cargo, profissão, 

atividade ou função. O objetivo é impedir a atuação no mercado de valores 

mobiliários de pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas pelos órgãos 

competentes. Nessa categoria estão incluídos administrador de carteira coletiva ou 

individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de 

valores mobiliários, agente fiduciário ou o exercício de qualquer cargo ou profissão 

cujo prévio registro for exigido por lei ou regulamento.   

Apesar de a Lei nº 6.385/76 ter criado a Comissão de Valores Mobiliários, 

autarquia federal sob regime jurídico especial, surgiu uma polêmica, ainda que 

doutrinária, pois poucos são os casos julgados destes tipos de crimes, da qual a 

Justiça, Federal ou Estadual, competente para julgá-los. Isso porque, a citada lei não 

estabeleceu como competente a Justiça Federal, tampouco qualquer outra. Há um 

equívoco, por parte de alguns operadores do direito, entretanto, muito comum, no 

que se refere à competência, ao se imaginar a Justiça Estadual como residual, 

inclusive em relação à Federal, especialmente quando a lei não estabelece a 

competência desta última.  Antes vale a ressalva da Juíza Federal Raquel 

Fernandez Perrini,82 de que “tratando-se de funções desempenhadas por órgãos 

estatais, não á que se falar em Poder Judiciário Federal ou Estadual, em razão da 

unidade de poder, o que ocorre é a atribuição de competências específicas a órgãos 

com jurisdição diversa”. O critério correto na análise de competência é se observar 

com rigor a matéria tratada, e se a Constituição Federal estabeleceu o assunto como 

de atribuição da Justiça Federal. Isto porque, se a norma que estabeleceu os crimes 

contra o mercado de capitais não definir a competência, os mais afoitos poderiam 

imaginar que se trataria de competência da Justiça Estadual. O fato é que tanto a 
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  LEÃES, Luís Gastão Pais de Barros. Mercado de Capitais e insider trading. São Paulo: RT, 

1982, p. 139. 
82

  PERRINI, Raquel Fernandez. Competência da Justiça Federal comum. São Paulo: Saraiva, 

2001, p. 117. 
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Justiça Estadual como a Federal possuem competência comum. Na realidade, o 

aparente conflito, todavia, não é o que ocorre.  

Primeiro porque é inquestionável que os assuntos afetos à Comissão de 

Valores Mobiliários são de competência para análise e julgamento da Justiça 

Federal83. A regulação dos valores mobiliários, por meio de fiscalização e emissão 

de normas, é por excelência atribuição desta autarquia. Casos em que se ficar 

constatada a prática de infração de normas contra o mercado de capitais, a CVM 

tem por dever instaurar o processo administrativo sancionador. Não é coerente 

imaginar que constatada a infração e aplicada punição administrativa por parte da 

CVM ao responsável pela ação, um eventual questionamento judicial, em razão de 

atribuição da CVM, ocorreria na Justiça Federal. No entanto, se aceitássemos como 

certa a competência da Justiça Estadual para os crimes, seria nessa esfera, onde o 

mesmo autor teria que se defender de eventual ação criminal. 

Além disso, ao tratarmos de crimes contra o Mercado de Capitais, referimo-

nos, em sentido lato, ao Sistema Financeiro Nacional. Conforme previsto no artigo 

48, inciso XIII, da Constituição Federal, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre 

todas as matérias de competência da União, especificamente matéria financeira, 

cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Ora, ao atuar em 

ambiente de Bolsa de Valores, conforme já exposto acima, está-se tratando de um 

ambiente financeiro, caracterizado por investimentos de longo prazo, mas no 

contexto de emprego de recursos monetários, o que atrai a competência para a 

Justiça Federal84. A poupança popular, assunto essencialmente federal, não deixa 

de ocorrer quanto à realização de compra e venda de ações. 

                                                             
83

  Em julgado de 2004, do REsp 140340/CE, o Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos  
assevera, de forma periférica atesta a competência federal, ao reconhecer legitimidade da CVM 
em cobrar taxas a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
(LEI N. 7.940/89). RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS - CVM. PODER DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ART. 
1º, § 1º, DA LEI N. 1.533/51. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-COMPROVAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 

 1. O recolhimento da Taxa de Fiscalização do mercado de valores mobiliários ao Tesouro 
Nacional, em se tratando de exação decorrente de ato vinculado ao exercício do poder de polícia 
legalmente atribuído à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, é suscetível de impugnação via 
mandado de segurança perante a Justiça Federal. Inteligência dos arts. 2º e 8º da Lei n. 7.940, de 
1989. 

84
  A Juíza Federal Raquel Fernandez Perrini, na obra citada, p. 255, ensina que: “Com efeito, à 

União compete emitir moeda, administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações 
de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de 
seguros e previdência privadas (art. 21, VII e VIII, da CF), sendo competência privativa da União 
legislar sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; política de crédito, 
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Merece registro também o fato de que assuntos de interesse nacional são de 

competência da Justiça Federal. Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de 

Justiça que, embora tratasse de crimes contra a ordem econômica, especificamente 

a formação de cartel, deixa claro que quando há um interesse nacional dos fatos em 

análise a competência é da Justiça Federal. Vejamos: 

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. 
CARTELIZAÇÃO. LEI N.º 8.137/90. COMPETÊNCIA. INTERESSE 
NACIONAL. RESTRIÇÃO À ATIVIDADE PROFISSIONAL EM VÁRIOS 
ESTADOS. JUSTIÇA FEDERAL. Inexistindo determinação expressa, os 
crimes contra a ordem econômica, previstos na Lei 8.137/90, reclamam a 
jurisdição estadual ou federal na medida em que restar comprovado o 
interesse em jogo, se local ou se nacional. In caso, ante a figura do crime 
sobrevindo da prática de cartel, onde a atuação do agente teve reflexo em 
vários estados-membros, restringindo o livre exercício da atividade 
profissional de transportadores pelo Brasil afora, resta patente o interesse 
supra pelo qual se firmam a necessidade de interferência da União e a 
competência da Justiça Federal. 

Tal se dá porque, apesar de a conduta ilícita ser oriunda de um núcleo 
determinado, a sua propensão ofensiva à ordem econômica se faz sentir em 
localidades diversas e em territórios distintos. Ordem denegada.

85
 

Não há que se negar que o regular funcionamento da Bolsa de Valores se 

trata de um interesse nacional. Por seu turno, infrações cometidas, visando a obter 

vantagem ilícita em ambiente de bolsa de valores não deixam de representar uma 

ameaça a todos os aplicadores do país. Não é possível concordar com a ideia de 

que, por estar instalada na cidade de São Paulo a Bolsa de Valores, fraudes neste 

ambiente cometidas restariam como de atribuição para apuração da polícia estadual 

e julgamento da Justiça Estadual. 

O artigo 109 da Constituição Federal, todavia, é suficiente para eliminar 

qualquer dúvida. Já no inciso I consta o comando de que são de competência da 

Justiça Federal as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 

Relacionado a tal inciso da Constituição Federal, João Maurício Pinto de Almeida faz 

o seguinte comentário: “A competência dos juízes federais é regulada pelo art. 109 

da Carta Política, sendo que a natureza da causa não exerce influência em sua 

fixação, mas sim a qualidade das partes: União, entidade autárquica ou empresa 

                                                                                                                                                                                              
câmbio, seguros e transferências de valores; sistemas de poupança, captação e garantia da 
poupança popular”. 

85
  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 32292/RS, Habeas corpus 2003/0223642-5. Relator: 

Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 1º abr. 2004. 
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pública federal”86. Por sua vez, o artigo 5º da Lei 6.385/76, com sua redação 

alterada pela Lei nº 10.411/02, deixa claro que a Comissão de Valores Mobiliários se 

trata de uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da 

Fazenda. 

Ainda que a Comissão de Valores Mobiliários87 não tenha participação direta 

no processo penal envolvendo crimes contra o mercado de capitais, é incoerente 

imaginar que o processo penal poderia tramitar na Justiça Estadual enquanto o 

resultado do processo administrativo sancionador – instaurado para apurar a mesma 

infração, porém, sob o aspecto administrativo – necessariamente irá tramitar pela 

Justiça Federal. Isto porque a Comissão de Valores Mobiliários foi justamente criada 

para supervisionar tal setor, tendo o poder de instaurar o processo administrativo a 

sancionar e apurar a conduta dos operadores do mercado e, caso constatada a 

fraude, aplicar sanção administrativa como 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 Comissão de Valores Mobiliários. Caracterizado o interesse da Comissão 

de Valores Mobiliários, por força de comando constitucional, atraída estará a 

presença da União na demanda.  

Eventual questionamento que ainda poderia existir é suprimido por completo 

com base no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Neste consta expresso 

como da competência da Justiça Federal os crimes políticos e as infrações penais 

praticadas em detrimento de bens serviços ou interesse da União. Ora, por ser da 

União a competência para normatizar o Sistema Financeiro Nacional, inclusive tendo 

criado uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda – a Comissão de 

Valores Mobiliários – não é lógico imaginar que ausência de interesse neste tipo de 

assunto. A ilustre subprocuradora, chefe da Procuradoria Federal da Comissão de 
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  ALMEIDA, João Maurício Pinto de. O Poder Judiciário brasileiro e sua organização. Curitiba: 

Juruá, 1992, p. 55 
87

  A respeito do tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery apresentam o 
seguinte julgado: Assistência simples de empresa pública federal. Em ação de reintegração de 
posse, a assistência simples de empresa pública federal desloca a competência para a justiça 
federal (STJ, 2ª Seção CComp 1686-BA, rel. Min. Nilson Naves, j. 26.6.1991, DJU 19.8.1991, p. 
10976)”. De acordo com citado julgado, demonstrado está que a participação de empresa pública 
federal, por meio de assistência simples, já é suficiente para atrair a competência para a Justiça 
Federal. Mais estará quando tratar-se de uma autarquia federal, com atribuição para regular o 
assunto. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. O Código de Processo Civil 
Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 5.ed., São Paulo: RT, 2003, 

p. 389. 
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Valores Mobiliários, Julya Sotto Mayor Wellisch, comunga de mesmo entendimento 

quanto à competência para julgar os crimes, ao expor, em artigo publicado na 

Revista Interesse Público nestes termos: “Assim, o fato de os crimes contra o 

mercado de capitais não encontrarem previsão típica específica na ‘Lei do Colarinho 

Branco’ não elide a natureza financeira desses crimes, pois, como visto, o mercado 

de capitais representa um segmento ou parcela do sistema financeiro nacional, o 

qual, como se sabe, figura como o bem jurídico genericamente tutelado tanto pela 

Lei nº 7.492/86 quanto pela Lei nº 10.303/01 está na parte em que dispõe sobre os 

crimes contra o mercado de valore mobiliários” 88. Ao contrário, é de interesse 

primordial de qualquer país que o seu mercado de capitais, instrumento eficaz para 

fornecer recursos às empresas, gerando emprego e desenvolvimento econômico, 

possua suficiente transparência e respeito às regras estabelecidas.  

O Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator o Ministro Arnaldo 

Esteves Lima a respeito do caso em tela, cuja ementa é a seguinte: 

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA O MERCADO 
DE CAPITAIS. INTERESSE DA UNIÃO DA 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. COMPETÊNCA DA JUSTIÇA FEDERAL.
89
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  WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Competência da Justiça Federal para processo e julgamento dos 
crimes contra o mercado de capitais. Revista Interesse Público, Belo Horizonte, v. 12, n. 63, p. 

117, Set./out. 2010. 
89

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. LEXSTJ vol. 241. Julgamento 27 mai. 2009. DJe 22 jun. 

2009, p. 283. 
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2.7 O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA90 

Estabelecida a competência para julgar os crimes contra o mercado de 

capitais, necessário, entretanto, breve considerações a respeito de fiscalização e 

controle dos órgãos públicos no Mercado de Capitais. A apuração de infrações é 

realizadas, inicialmente, em processo administrativo. No âmbito da Comissão de 

Valores Mobiliários, órgão criado para regular o setor, existe uma etapa inicial, 

investigativa, e outra em que é concedida o contraditório e ampla defesa, para que o 

acusado se manifeste. Sob o aspecto criminal, como nos demais crimes, existem o 

inquérito policial e, comprovada a materialidade e autoria do ilícito, o processo 

criminal.  

Vale ressaltar a legitimidade da atribuição do poder de polícia aos órgãos 

estatais para a regulação do assunto. Isto porque, é natural a atribuição do Estado 

disciplinar atividades de relevância pública que tragam repercussões relevantes a 

toda coletividade. Mais ainda, a atividade econômica sempre foi merecedora de 

alguma espécie de acompanhamento e supervisão do agente público. No direito 

positivo brasileiro, a definição do poder de polícia nos é dada pelo artigo 78 do 
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  Luís Gastão Paes de Barros Leães, com base em doutrina e jurisprudência norte-americana, 
apresenta a origem histórica do instituto, a saber: “ A expressão policepower surgiu, pela primeira 
vez, em 1827, utilizada por Marshall, no caso Brown v. Maryland, onde se discutiu se o legislativo 
de um Estado-membro poderia exigir de um importador de artigos estrangeiros taxa de licença, em 
face do que dispõe a Constituição norte-americana, que atribui à União a faculdade de regular o 
comércio com nações estrangeiras e nega possam os Estados criar tributos sobre importação e 
exportação, exceto se necessário para cumprimento de leis estaduais fiscalizadoras (excep twhat 
may be absolutely necessary for executing its inspection laws) (art. I, seção 10, § 2). A Corte 
Suprema sustentou que a faculdade atribuída ao Congresso de disciplinar o comércio excluía o 
policiamento estadual desse mesmo comércio. Dez anos mais tarde, volta a expressão a serr 
usada no caso New York v. Miln (1837) pelo sucessor de Marshall, Roger Brook Taney, Chief 
Justice de 1835 a 1864, tornando-se, daí por diante de emprego comum. Versou o caso a 
possibilidade de o Estado-membro exigir dos navios que atracassem em seus portos informações 
a respeito de seus passageiros. Justificando o poder de polícia estadual, asseverou Taney: ‘O 
objeto e fim do Estado é o de promover o bem-estar e a prosperidade da comunidade’, de modo 
que, se bem devam os direitos individuais ser resguardados, ‘não devemos esquecer que a 
comunidade também tem os seus direitos, e que a final, a prosperidade e o bem-estar de cada 
cidadão dependem da preservação desses direito’. E logo depois, nos Licence Cases (1842), onde 
se discutiu a regulamentação por parte dos Estados do comércio de bebidas, deu Taney ao 
statepolicepower uma definição sucinta: é o poder de o Estado-membro governar homens e coisas 
dentro dos limites de sua competência territorial. Era uma definição, convenhamos, um tanto vaga, 
mas serviu para endossar legislação estadual com objetivos sociais mais largos. No caso C.B. & 
Q.R.R. Co. v.Grimwood (1906) afirmou a Alta Corte: ‘Sustentamos que o poder de polícia de um 
Estado compreende as regulamentações destinadas a atender o interesse público e a 
prosperidade geral, e não apenas as que tendem (com até agora se sustentou) a promover a 
saúde ou a segurança pública’”. LEÃES, Paes de Barros Luís Gastão. Mercado de Capitais & 

Insider Trading. Op. cit., p. 71. 
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Código Tributário Nacional91. O jurista Hugo de Brito Machado estabelece, a respeito 

do tema em comento, o seguinte:  

A rigor, segundo autorizados doutrinadores, poder de polícia não é atividade 
da Administração. É poder do Estado. Deve ser exercido mediante 
produção legislativa. Aliás, em um Estado democrático de direito todo o 
poder é exercido nos termos da lei, de sorte que a rigor só o legislador 
exerce realmente um poder

92
. 

Na realidade, o controle efetuado pela União no campo do mercado de 

capitais acaba por beneficiar toda a sociedade e disciplinar a participação dos 

investidores e empresas envolvidas. A missão da Comissão de Valores Mobiliários, 

independente da provocação de terceiros, é estar sempre atenta no 

acompanhamento do que ocorre no mercado. A respeito do tema, na obra 

Comentários ao Código Tributário Nacional, coordenada por Ives Gandra da Silva 

Martins, ao estabelecer a relação de poder de polícia e taxas, assinala que “os 

serviços públicos são utilidades oferecidas diretamente aos particulares, o que não 

ocorre com o poder de polícia. Neste, as comodidades ou utilidades, só são postas 

ao alcance dos cidadãos indiretamente, através de abstenção individual, 

salvaguarda do interesse coletivo”93. No tema em comento, os investidores em geral 

são resguardados por meio de diligente fiscalização e acompanhamento dos órgãos 

envolvidos. Vejamos detidamente cada um dos intervenientes. 
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  Ante a pertinência com o tema em comento, vale a transcrição do artigo 78 do CTN: “Considera-se 
poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 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 tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo 
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de 
poder”. BRASIL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e Institui Normas Gerais de Direito Aplicável à União, Estados e Municípios. Alterada 
pela Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/codtributnaci/ctn.htm>. 
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  MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao código tributário nacional. São Paulo: Atlas, 2003, 

v. I, p. 681. 
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  MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Comentários ao código tributário nacional. 4.ed. São 

Paulo: Saraiva 2005, p. 610. 
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2.7.1 A Comissão de Valores Mobiliários 

Criada pela Lei 6.85/76, foi instituída como entidade autárquica em regime 

especial e vinculada ao Ministério da Fazenda. Conforme características das 

agências reguladoras – que ganharam força em nosso país a partir da década de 

1990 – a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) possui personalidade jurídica e 

patrimônio próprios e autoridade administrativa independente (artigo 5º da Lei 

6.385/76), além de possuir estabilidade de seus dirigentes, autonomia financeira e 

orçamentária.  

A Comissão de Valores Mobiliários, em linhas gerais, tem por atribuição 

regulamentar e fiscalizar os serviços e operações efetuadas em ambiente de 

mercado de capitais (Artigo 8º, I e III, da Lei nº 6.385/76). Nesse contexto, está 

inserida a atribuição de regulamentar a política econômica definida pelo Conselho 

Monetário Nacional. 

A previsão do processo administrativo sancionador a ser instaurado pela 

Comissão de Valores Mobiliários está no artigo 9º, V, da Lei 6.385/76, com redação 

dada pela Lei 10.303/0194. Conforme lecionam Alexandre Pinheiro dos Santos e 

Julya Sotto Mayor Wellisch, no artigo A evolução do processo administrativo 

sancionador no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, da seguinte forma: “No 

âmbito do mercado de capitais, a expressão ‘processo administrativo sancionador’, 

considerada em sentido lato, engloba tanto a fase meramente investigativa e 

inquisitorial, denominada inquérito administrativo, como a fase contraditória do 

procedimento”95. Há previsão expressa de apuração de atos ilegais cometidos por 

administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, 

dos intermediários e demais participantes do mercado. 

As sanções decorrentes do processo administrativo sancionador, previstas 

no artigo nº 11 da Lei 6.385/76, são advertência, multa, suspensão de exercício de 

cargo a depender de autorização ou registro na CVM, inabilitação temporária, até o 
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  Chama atenção do Processo Administrativo Sancionador nº 06/2010, ainda pendente de recurso, 
por isso, opta-se aqui por não divulgar os nomes dos envolvidos. No curso dos trabalhos, a CVM 
identificou que o principal suspeito de uso de informação privilegiada teria obtido de lucro R$ 497 
mil. Porém, a própria CVM ofereceu compromisso de ajustamento de conduta mediante o 
pagamento de uma multa no valor de R$ 150 mil. 
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 SANTOS, Alexandre Pinheiro; WELLISCH, Julya Sotto Mayor. A evolução do processo 

administrativo sancionador do âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de Capitais, ano 13, n. 48, abr./jun., 2010, p. 58 
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prazo de vinte anos, para o exercício de referidos cargos, entre outras. Há previsão 

na lei, permitindo, presente o interesse público, a suspensão, em qualquer fase, do 

procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da legislação 

do mercado de valores mobiliários. Os requisitos, cumulativos, conforme exigência 

legal, são a cessação da prática das atividades consideradas ilícitas e a correção 

das irregularidades apontadas, inclusive com a indenização de prejuízos. O 

compromisso assumido não implica o reconhecimento de culpa.  

O objetivo da norma foi seguir o previsto na Lei 7.347/85, lei da ação civil 

pública, especificamente no artigo 5º, § 6º, ao prever que os órgãos públicos 

poderão tomar compromisso de ajustamento de conduta dos envolvidos em prática 

de atos sujeitos àquela norma. Nestes termos, a lição do Promotor de Justiça de 

São Paulo, Motauri Ciocchetti de Souza, ao tratar de citada lei: “Apesar da aparente 

incompatibilidade, no entanto, nada obsta que em sede de direitos difusos e 

coletivos surja acordo entre legitimado ativo e autor do dano ou de sua ameaça, de 

sorte a solucionar o litígio”96. A conclusão é simples: um dano civil é remediado com 

sua completa reparação. O mesmo raciocínio vale para os termos de compromissos 

assumidos pelo autor de infrações em desfavor do mercado de capitais e a 

Comissão de Valores Mobiliários. 

Ainda que correto o compromisso e a suspensão do processo administrativo 

sancionador instaurado em âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, não deve 

ser esquecida a apuração de eventual prática de crime, isto porque, a previsão legal 

é de que ao aceitar o compromisso no processo sancionador não significa 

reconhecer culpa. Por outro lado, não implica atipicidade da conduta ou mesmo a 

extinção da punibilidade. Posto isso, necessária se faz a comunicação dos órgãos 

de persecução penal de fatos com suspeita de prática criminosa, tão logo ela ocorra. 

2.7.2 BM&F Bovespa Supervisão de Mercados (BSM) 

O Mercado de Capitais tem por órgão regulador próprio a Comissão de 

Valores Mobiliários. Em razão da relevância do tema e sensibilidade dos negócios 

nele desenvolvidos, optou-se por criar um órgão de autorregulação, entre os 

participantes e operadores do mercado, de modo a permitir acompanhamento 
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imediato dos negócios nele realizados e apurar eventuais irregularidades. Luiz 

Felipe Amaral Calabró assenta que “as funções da autorregulação do mercado de 

bolsa são: a criação de regras, a supervisão de operações, a fiscalização do 

cumprimento das regras e a aplicação de penalidades para os infratores”97. 

Diante de tais fatos, foi criada a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados 

(“BSM”), conforme seu estatuto social, trata-se de uma associação civil, com 

personalidade jurídica de direito privado e sem finalidade lucrativa. 

O artigo 2º do estatuto social prevê como atribuição da BSM a análise, 

supervisão e fiscalização das operações e atividades de participante que atue nos 

mercados de bolsa e de balcão organizado administrado pela BM&FBOVESPA S/A. 

Existe a previsão ainda de instauração, instrução, condução e julgamento de 

processos administrativos disciplinares instaurados com o objetivo de apurar 

infrações contra o mercado de capitais.  

O artigo 9º da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 

461/07 prevê a constituição e funcionamento de órgãos de autorregulação, a ser 

constituído por mercado organizado de valores mobiliários, mediante prévia 

aprovação da CVM. Ainda que possível, a criação de outros órgãos de 

autorregulação, atualmente, no Brasil, somente existe a BSM, até porque, a 

BM&FBOVESPA S/A é justamente a maior instituição em criar ambiente para os 

negócios com valores mobiliários.  

A existência de órgão de autorregulação representa nova visão a respeito do 

acompanhamento do mercado de capitais, de modo a integrar novos atores 

empenhados em supervisioná-lo. Luiz Felipe Amaral Calabró faz constar que: 

A análise da atual estrutura da autorregulação do mercado de bolsa deve 
ser realizada sob novas perspectivas que não se enquadram mais nas 
tradicionais formas de regulação estatal e nos tradicionais conceitos de 
autorregulação, seja na sua concepção neoliberal de ‘ausência de 
regulação’, seja na noção de autorregulação como associação de classe de 
profissionais, ou na noção que remete à aparente identidade física entre 
regulador e regulado

98
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2.7.3 A regulação por meio da persecução penal 

2.7.3.1 O poder de regulação do Estado 

O Estado acompanha diferentes setores da economia. A regulação, em 

sentido amplo, é realizada por diferentes órgãos públicos, em diferentes momentos e 

situações. Ao tratar da função reguladora, Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

apresenta as seguintes considerações: 

Embora a etimologia sugira a associação da função reguladora com o 
desempenho de competências normativas, seu conteúdo é mais amplo e 
variado. Ainda quando se aproxime, eventualmente, da ideia de poder de 
polícia administrativa – poder de direcionar as atividades privadas de acordo 
com interesses públicos juridicamente definidos -, a regulação contempla 
uma gama mais ampla de atribuições, relacionadas ao desempenho de 
atividades econômicas e à prestação de serviços públicos, incluindo sua 
disciplina, fiscalização, composição de conflitos e aplicação eventual de 
sanções

99
. 

Ao tratar do tema regulação em sentido amplo, observa-se a atuação do 

Estado em diferentes setores da economia, com posturas específicas e respostas 

conforme o tipo de lesão à ordem então vigente. 

Diante do declínio da ideia do Estado empresário, cada vez mais o 

desenvolvimento da atividade econômica é transferida à iniciativa privada. Neste 

ponto, Luís Roberto Barroso contextualiza a postura estatal, isso porque “embora o 

tamanho e o papel do Estado ainda estejam no centro do debate institucional no 

país, a verdade é que o intervencionismo estatal não resistiu à onda mundial de 

esvaziamento do modelo do Estado como protagonista econômico”100. A partir do 

momento que o Estado transfere a iniciativa privada à atividade empresarial, resta 

ao poder público fiscalizá-la. Ao expedir normas, acompanhar o cumprimento e 

impor sanções, desempenha atividades típicas de regulação. 

O jurista carioca Alexandre Santos de Aragão sustenta uma regulação 

ampla, embora mais focada no sentido de acompanhamento e orientação. Assevera, 

por sua vez, no acompanhamento estatal em seus três aspectos, conforme se vê: 

                                                             
99
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Alexandre de. Agências Reguladoras.  São Paulo: Atlas, 2002, p. 109. 



60 
 

A noção de regulação implica a integração de diversas funções: pressupõe 
que um quadro seja imposto às atividades econômicas, devendo respeitar 
certo equilíbrio dos interesses das diversas forças sociais presentes. Este 
quadro normativo é estabelecido por decisões gerais e abstratas, 
constantes geralmente de regulamentos; pela aplicação concreta das suas 
regras; e pela composição dos conflitos que delas advêm, dando lugar, 
nestas últimas hipóteses, a decisões individuais. Há, portanto, três poderes 
inerentes à regulação: aquele de editar a regra, o de assegurar a sua 
aplicação e o de reprimir as infrações 

101
.  

Postas essas premissas, constata-se que o acompanhamento da atividade 

econômica pelo Estado é legítimo. O professor Alexandre de Moraes ensina que “o 

Direito brasileiro incorporou, principalmente do Direito norte-americano, a ideia de 

descentralização administrativa na prestação dos serviços públicos e consequente 

gerenciamento e fiscalização pelas Agências Reguladoras”102. A regulação estatal é 

efetuada sob diferentes aspectos, embora não possa constranger ou impedir a 

atividade econômica, deve estabelecer normas, fazer com que sejam cumpridas e 

aplicar penalidades, quando da violação das regras. As sanções, em casos 

específicos a justificar, poderão ser, inclusive, penais.  

2.7.3.2 A previsão de crimes para ilícitos econômicos 

O Direito Penal apresenta o caráter fragmentário. Isso porque “não protege 

todos os bens jurídicos de violações: só os mais importantes. E, dentre estes, não os 

tutela de todas as lesões: intervém somente nos casos de maior gravidade, 

protegendo um fragmento dos interesses jurídicos”103. Desta forma, somente 

determinados assuntos terão tratamento penal, devendo ser chamados para 

disciplinar o tema, quando da impossibilidade ou incapacidade dos demais ramos do 

direito. Daí também se diz que a atuação do direito penal é a ultima ratio104 das 

normas jurídicas. 

A partir de uma análise superficial, poder-se-ia imaginar que o mercado de 

capitais, possuidor de relevantes órgãos de controle, como a Comissão de Valores 
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Mobiliários e BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados, dispensaria qualquer norma 

penal para tratar do tema. Merece essa hipótese detida análise. 

Antes, recordemos o escopo da Lei 8.884/94. Trata-se de norma instituidora 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e dispõe a respeito da prevenção 

e repressão às infrações contra a ordem econômica. O professor José Marcelo 

Martins Proença lembra que, embora a existência de diferentes normas a respeito 

do assunto, nos seguintes termos: 

[...] diante do bem jurídico protegido e do inter-relacionamento de 
interesses, é possível verificar ‘pontes’ entre diversas legislações. Nesse 
sentido, importante verificar o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/90), que tutela a pessoa do consumidor, nos seus diversos conceitos, 
que são plurívocos analógicos, o Código da Propriedade Industrial (Lei nº 
9.279/96), que tutela o concorrente; e a Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94) que 
pensa no mercado e consequente preservação da concorrência

105
. 

As normas acima referidas apresentam a previsão, mesmo diante de 

generosos instrumentos de controle e regulação do tema, de crimes. Mesmo a Lei 

Antitruste, embora dela não constem tipos penais, faz referência, em seu artigo 35-

C, dos crimes contra a ordem econômica previstos na Lei 8.137/90. Observa-se que, 

embora diante de todo um sistema jurídico fosse pensado e constituído para garantir 

o regular funcionamento do mercado, tem-se necessidade de outras áreas do direito. 

Há a previsão da instauração de um processo administrativo para apurar situações 

de aparentes irregularidades e ainda, no âmbito administrativo, a aplicação de 

sanções106, além da constituição da Secretaria de Direito Econômico no âmbito do 

Ministério da Justiça. Neste ponto, vale a observação do ex-conselheiro do CADE e 

professor titular de Direito Econômico da Faculdade de Direito da UFMG, João 

Bosco Leopoldino da Fonseca, que leciona que “concluída que sejam as 
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averiguações, terá a SDE duas alternativas: se o resultado foi positivo, deverá 

determinar a instauração do processo administrativo; se negativo, determinará o 

arquivamento”107. No entanto, ainda assim, continuam em vigor, existentes na Lei 

8.137/90, os artigos 4º, 5º, 6º e 7º, que tratam dos ilícitos contra a ordem econômica 

e as relações de consumos.  

Em sentido semelhante, é o trato dado ao Sistema Financeiro Nacional 

(SFN) pela legislação pátria. A regulação é detalhada e conta com a atuação de 

diferentes personagens no país, sendo a Lei 4.595/64, que dispõe a respeito de 

política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, além de criar o 

Conselho Monetário Nacional. A respeito desta organização, o professor Rodolfo 

Tigre Maia, com base no Manual de Economia, da Equipe de Professores da USP, 

observa quanto às entidades de controle que “infere-se, ainda, que o SFN ‘possui 

dois subsistemas: o normativo e o da intermediação financeira. No primeiro, 

encontram-se as Autoridades Monetárias: O Conselho Monetário Nacional (CMN); o 

Banco Central do Brasil (BACEN); e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)”108. 

O Banco Central do Brasil, por sua vez, é uma instituição cada vez mais 

isenta, e que acompanha de perto práticas adotadas no mercado inclusive, 

possuidor de diversos instrumentos para discipliná-lo. No entanto, há a previsão de 

crimes. Luiz Regis Prado, sob este aspecto, pontua que “o bem jurídico tutelado 

nesse diploma é, fundamentalmente, o sistema financeiro nacional consistente no 

conjunto de instituições (monetárias, bancárias e sociedades por ações) e do 

mercado financeiro”109. 

O objetivo da atuação do direito penal nos crimes contra o sistema financeiro 

nacional está em justamente desestimular condutas graves e que possam colocá-lo 

em risco. Diante destes fatos e concluindo à necessidade da análise penal também 

para evitar lícitos contra o sistema financeiro, está a ilustre representante do 

Ministério Público Federal, Ela Wiecko Volkmer de Castilho, a qual assim argumenta:  

No que toca à criminalidade econômica e, especificamente, no Brasil, à 
criminalidade contra o sistema financeiro nacional, a pesquisa empírica a 
seguir relatada indicou a existência de um agente executivo, que, de modo 
preponderante, determina a atuação dos demais. É o Banco Central do 
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Brasil. Este e a Polícia Federal são os operadores fundamentais na 

construção da criminalidade contra o sistema financeiro nacional.
110

 

2.7.3.3 A forma da persecução penal nos crimes contra o mercado de capitais 

A prática de um crime, na quase totalidade das vezes, acarreta a 

instauração de um inquérito policial para reunir provas da materialidade delitiva e 

identificar sua autoria. Outrora dito nos cursos de processo penal tratar-se de um 

procedimento meramente administrativo – às vezes, meramente de forma bem 

acentuada – o inquérito acaba por ser um instrumento imprescindível na persecução 

penal, haja vista as atribuições dos outros atores, juiz e promotor, especialmente 

diante da conhecida sobrecarga de trabalho. 

O combate aos crimes contra o mercado de capitais, em uma análise mais 

fugaz, poderia levar a outra conclusão, ou seja, ser desnecessária a instauração do 

inquérito policial. Pelo fato de ser possível imaginar que a polícia nada teria a 

acrescentar após detida apuração da Comissão de Valores Mobiliários, sendo cópia 

de eventual processo administrativo sancionador encaminhado diretamente ao 

Ministério Público Federal para a propositura de ação penal. Não é o que nos 

parece. Antes é oportuno insistir na elevada qualidade dos trabalhos realizados pela 

Comissão de Valores Mobiliários e dos profissionais que lá atuam. Por essência, a 

autarquia tem atribuição de regular o setor, não só emitindo normas, mas também 

apurando infrações em seu âmbito administrativo. Toda a infração criminal prevista 

na Lei 6.385/76 possui uma correspondente infração administrativa, a qual, na 

maioria das vezes é apurada primeiro, ainda que o resultado de uma esfera não 

vincule a outra. Concluído o processo administrativo sancionador, ou antes mesmo 

de seu fim, uma vez identificada a possibilidade de configuração de infração penal, a 

Comissão de Valores Mobiliários ou qualquer outro órgão regulador tem o dever 

legal de comunicar a infração às autoridades competentes111. Os fatos reunidos pela 
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CVM não necessariamente estarão aptos a subsidiar futura ação penal. A apuração 

administrativa muitas vezes termina em acordo, com a concordância dos 

investigados em pagar multa, sem, contudo, assumir a responsabilidade por 

eventual infração, quer administrativa ou criminal. Isto porque, conforme previsão 

contida no artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/76, a Comissão de Valores Mobiliários 

poderá, desde que atendido o interesse público, suspender, em qualquer fase, o 

procedimento administrativo instaurado. O pressuposto para a suspensão é a 

assinatura de termo de compromisso, desde que o investigado concorde em cessar 

a prática dos atos considerados ilícitos e corrigir as irregularidades apontadas, 

inclusive com a indenização dos prejuízos. Os requisitos, conforme contido na 

norma, são cumulativos. Nesta situação, é inegável que os fatos devem ser 

submetidos à apreciação dos órgãos competentes e, em última análise, do Judiciário 

para a decisão de instauração de ação penal ou arquivamento. Um processo 

administrativo suspenso em razão de um termo de compromisso não está apto a, 

por si só, subsidiar ação penal. Diante disto, necessária será a instauração, caso 

ainda não tenha ocorrido, do devido inquérito policial para a detida apuração da 

infração em âmbito criminal. Não é o fato de ter sido celebrado um acordo 

administrativo que o sujeito estará livre de qualquer responsabilidade penal.  

Noutro giro, ainda que o processo administrativo sancionador tenha 

constatado responsabilidade e aplicado sanções, é possível também que não 

prescinda do inquérito policial para, com base neste conjunto probatório, subsidiar a 

análise e manifestação do ilustre representante do Ministério Público Federal. Isto 

porque o processo administrativo, no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários, 

não tem as mesmas prerrogativas do inquérito policial como a condução coercitiva 

de testemunhas. Mesmo em caso de diligências na sede da empresa, onde as 

atividades suspeitas foram realizadas, as prerrogativas para a apreensão do 

conjunto probatório é menor do que a existente em um mandado judicial. Além 

disso, não é justo que se exija do servidor da Comissão de Valores Mobiliários o 

foco na repressão criminal. Ao contrário, como já dito, aquela autarquia existe para 

velar pela regularidade do mercado. As apurações visam resultados de forma a 

minorar as lesões nele causadas, e não ficam centradas na imputação de fatos 

criminosos a seus investigados, com todas as suas peculiaridades, como a busca de 
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coautores ou até mesmo a identificação de uma organização criminosa envolvida em 

outras práticas ilícitas. Diante disso, em quase todos os casos, o inquérito policial 

será o instrumento adequado para a reunião de elementos capazes de comprovar a 

autoria e materialidade de crime. Desta forma, necessário se faz determinar o órgão 

encarregado da condução do inquérito policial.  

As atribuições da Polícia Federal estão previstas no artigo 144 da 

Constituição Federal ao tratar da segurança pública. Trata-se da polícia judiciária da 

União. No inciso I do § 1º de citado artigo, existe a previsão constitucional de 

atuação da Polícia Federal quando a infração foi em desfavor de bens, serviços e 

interesses da União, suas entidades autárquicas, empresas públicas, ressalta 

também outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 

internacional e exija repressão uniforme nos termos da lei. A lei existe e é a de nº 

10.446, de 8 de maio de 2002112. A partir daí, é claro que o inquérito policial para 

apurar os crimes contra o Mercado de Capitais, necessariamente, deverá ser 

instaurado e conduzido pelo Delegado de Polícia Federal. Ainda que não houvesse 

competência da Justiça Federal para tratar do assunto – tal entendimento, ressalta-

se, não é o que apontam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a competência 

para julgar estes crimes é, sim, da Justiça Federal – caberia à Polícia Federal a 

condução das investigações, pois é evidente a repercussão interestadual ante a 

infração contra o mercado de capitais. Uma empresa com ações em Bolsa de 

Valores tem aplicadores em todo o país, e diante de uma prática ilícita, todos eles 

serão atingidos. Mais até, o modo de agir deve ser uniforme e necessária a 

especialização dos profissionais que irão atuar nas investigações, diante da 

complexidade do tema e repercussão econômica possível de ocorrer. Além disso, a 

Polícia Federal já possui instaladas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília as 

Delegacias de Repressão a Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro113, cuja 

atribuição para investigar os crimes contra o mercado de capitais é consequência. 
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o desencontro de informações preciosas sobre o delito, torna-se indispensável a interferência do 
órgão policial federal, que é unitário, abrangendo todo o território brasileiro.”  NUCCI, Guilherme de 
Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Op. cit., p. 112. 

113
  As Delegacias de Repressão a Crimes Financeiros, criadas por portaria do Diretor-Geral da Polícia 
Federal, constam com estrutura especializada para apuração dos ilícitos de crimes contra a 
sistema financeiro, mercado de capitais e lavagem de dinheiro. Paralela à apuração policial, existe 
setor especializado no Ministério Público Federal e as Varas especializadas na Justiça Federal. 
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Pode ser usado como referência para essa atribuição o mesmo raciocínio 

desenvolvido nos crimes contra o sistema financeiro. A respeito do tema, a lição da 

Subprocuradora-Geral da República, Ela Wiecko V. de Castilho, pode ser usada 

como analogia, nos termos seguintes: 

[...] na perspectiva do art. 26 da Lei nº 7.492/86, determinando que, nos 
crimes nela previstos, a ação penal seja promovida pelo Ministério Público 
Federal, perante a Justiça Federal, a conclusão inafastável é a da 
competência da Polícia Federal, pois ela exerce com exclusividade as 
funções de polícia judiciária da União (art. 144, § 1º, IV, da Constituição 
Federal)

114
. 

No tocante à comunicação efetuada pelos reguladores a respeito da 

suspeita da prática de crime, merece cuidadosa análise. Conforme disposição 

contida na Deliberação CVM 457/02 citada acima, constada a suspeita da prática do 

ilícito, deve ocorrer a pronta comunicação ao Ministério Público (conforme nosso 

entendimento e como ocorre naturalmente, ao Ministério Público Federal). 

Recebidos os documentos, ao Ministério Público Federal compete analisá-los e 

tomar as seguintes providências: 1) se houver informações suficientes, propor a 

ação penal ou 2) se ainda persistir necessidade de maiores dados, encaminhar à 

Polícia Federal para a instauração do inquérito policial. É possível, entretanto, que a 

imediata comunicação à polícia tão logo tomem conhecimento da prática de crime 

nos casos em que o crime está ocorrendo ou prestes a ocorrer. Por vezes, o órgão 

regulador constata a prática da infração e identifica os seus desdobramentos que 

irão ocorrer na sequência. Não é correto que se espere a análise da 

Superintendência-Geral da CVM, para o encaminhamento dos fatos ao Ministério 

Público e, somente após tal trâmite, à polícia. O fato é que existe um convênio 

firmado entre a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários que possibilita 

esse intercâmbio direto de informações115. 

                                                             
114

  CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O Controle Penal nos Crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 141. 

115
  Foi firmado convênio entre a Polícia Federal para práticas conjuntas na repressão dos ilícitos. 
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3 MANIPULAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS 

Não havia no país, até o dia 31 de outubro de 2001, uma legislação que 

regulava com precisão a questão dos crimes no mercado de capitais. Reconhecido 

como extremamente relevante para a economia de qualquer país, eventual infração 

ao mercado de ações no Brasil tinha que ser punida por meio de um questionável 

raciocínio jurídico. 

O ponto de partida era o uso da Lei 7.492/86, a qual tipifica os crimes contra 

o Sistema Financeiro Nacional. O artigo 4º da citada lei criminaliza a gestão 

fraudulenta de instituição financeira, e o parágrafo único, a gestão temerária. Já o 

artigo 6º define como crime a prática de manter em erro sócio, investidor ou 

repartição pública competente no tocante à operação financeira. Além desse, 

existem outros crimes que, praticados no mercado de capitais, especialmente, no 

ambiente de bolsa ou mercado de balcão, poderiam ser capitulados nesta norma. 

Os operadores do direito, com o objetivo de coibir tais crimes, também se 

valiam do artigo 3º, VI, da Lei nº 1.521/51, conhecida por detalhar os crimes contra a 

economia popular. Consta em citada norma a tipificação penal da conduta daquele 

que promove a “alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou 

salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício”. A 

pena para esse tipo de ilícito é a de detenção de dois a dez anos e multa. A pena de 

detenção tem por natureza o início do cumprimento em regime semiaberto. Ou seja, 

de acordo com essa norma, mesmo na situação mais gravosa, o autor não irá 

cumprir pena em regime fechado.  

O magistrado Fausto Martin de Sanctis, ao comentar rumoroso caso ocorrido 

no final dos anos de 1980, faz as seguintes observações: 

Ante a ausência de específico delito, a Lei nº 1.521/51 serviu de lastro para 
condenação em primeira instância do investidor Nagi Nahas e seu suposto 
grupo, como também Elmo Camões Filho e seu hipotético grupo, como, 
aliás, já se afirmou neste trabalho, pelo fato de induzirem terceiros a 
negociarem valores mobiliários com as cotações manipuladas diante de 
esquema orquestrado (alta concentração e habitualidade de operações 
D+0, dissimuladamente, e também nas duas pontas, e manutenção de 
posições no mercado futuro e de opções, visando a alta artificial, a 
eliminação da regular e livre formação de preços e a obtenção de lucro fácil, 
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em razão da demanda fictícia criada em detrimento de diversas pessoas 
físicas e jurídicas, mormente instituições financeiras) 

116
. 

Não havia, conforme o exposto, perfeita correspondência com a realidade 

praticada no mercado, e as legislações penais em vigor. Somente com a edição da 

Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, a qual acrescentou os artigos 27-C, 27-D e 

27-E na Lei nº 6.385/76 tornou-se possível identificar na legislação pátria de 

tipificação de crimes contra o mercado de capitais. Ainda que tímida, com poucos 

artigos a regular campo tão vasto, não deixou de ser uma saudável iniciativa com o 

objetivo maior de promover a regulação do tema.  

Iniciemos a análise do tipo penal. 

3.1 SIMETRIAS DE INFORMAÇÃO 

O ilícito previsto no artigo 27-C da Lei nº 6.385/76117 foi incluído pela Lei 

10.303, de 31 de outubro de 2001, e teve por objetivo tipificar como crime a prática 

de manipulação de mercados. Em um único artigo, existem três situações previstas, 

são elas:  

I – Condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 

mobiliários;  

II –  a manipulação dos  preços;  

III –  operações fraudulentas. A previsão administrativa a respeito de tais 

ilícitos está na Instrução CVM 08/79. 

A primeira observação a ser feita é justamente por reunir em um único artigo 

três situações, embora não totalmente distintas, mas merecedoras de um maior 

detalhamento legislativo.  

Outro ponto relevante é constatado com a simples leitura do texto legal: 

trata-se de uma norma com o conteúdo extremamente aberto. Ora, o trecho do tipo 

                                                             
116

 SANTICS, Fausto Martin de. Punibilidade no sistema financeiro nacional. Op. cit.,, p. 98. 
117

 Os termos exatos apresentados pela lei são: “Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar 
outras manobras fraudulentas, com a finalidade de alterar artificialmente o regular funcionamento 
dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros, no 
mercado de balcão ou no mercado de balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida 
ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros:  Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) 
anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do 
crime”. 
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“executar outras manobras fraudulentas” é um tanto quanto amplo118. Embora como 

instrumento de garantia do cidadão a descrição detalhada do ilícito no tipo, o fato de 

termos um tipo aberto, na realidade, acaba por beneficiar aquele que pratica um ato 

ilícito. Isso porque, diante da dificuldade encontrada pelo legislador em definir o que 

seria a prática de “executar outras manobras fraudulentas” por consequência haverá 

a dificuldade – durante a investigação realizada pela Polícia Federal e na ação penal 

proposta pelo Ministério Público – em diferenciar o cometimento de um crime e 

práticas normais de mercado. Em razão destas dificuldades e confrontando a 

acusação com o princípio do estado jurídico de inocência119, os acusados pela 

prática desta parte do delito, caso não se tenha um farto conjunto probatório, 

encontram grande possibilidade de absolvição. Diante disso, salutar é a prática de 

se estabelecer normas de procedimento no mercado de capitais de forma a defender 

a proteção dos pequenos acionistas e boas práticas de governança corporativa, 

conforme previsto no que se convencionou chamar Novo Mercado. Isso porque 

poderá ficar caracterizado que a violação de uma norma de governança corporativa 

prevista no novo mercado, que a empresa se comprometeu em cumpri-la quando 

aderiu a este sistema, não se trata de uma mera violação contratual. Ao contrário, 

pode ser um indício de manipulação do mercado, por meio de operações 

fraudulentas. Veremos de forma detida mais adiante.  

O bem jurídico a que o legislador, ao estabelecer tal norma, visou resguardar 

é a lisura nos negócios realizados no mercado de capitais, de modo a assegurar a 

transparência nas operações das empresas e, por consequência, justiça na 

proporção do valor das ações com os ganhos e custos das empresas. De outra 

forma não poderia ser. O mercado de capitais não só é forma de investimentos para 

inúmeras pessoas, como instrumento de financiamento em longo prazo para as 

                                                             
118

  Cezar Roberto Bitencourt faz a seguinte observação quanto às funções  do tipo penal: “O tipo de 
injusto é a expressão mais elementar, ainda que parcial, da segurança decorrente do princípio da 
reserva legal. Todo cidadão, antes de realizar um fato, deve ter a possibilidade de saber se sua 
ação é ou não punível. Essa função de determinar a punibilidade das condutas proibidas já fora 
atribuída pelo próprio Beling e incorporada por Welzel, segundo o qual ‘o tipo tem a função de 
descrever de forma objetiva a execução de uma ação proibida”. BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de Direito Penal – parte geral. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 260. 

119
  A respeito de tal princípio Eugênio Pacelli de Oliveira assim ensina: “Afirma-se frequentemente em 
doutrina que o princípio da inocência, ou estado ou situação jurídica de inocente, impõe ao Estado 
a observância de duas regras específicas em relação ao acusado: uma de tratamento, segundo a 
qual o réu, em nenhum momento do iter persecutório pode sofrer restrições pessoais fundadas 
exclusivamente na possibilidade de condenação, e a outra, de fundo probatório, a estabelecer que 
todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria devem recair exclusivamente 
sobre a acusação”. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2003, p. 23. 
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empresas, nas quais, por sua vez, proporcionam geração de empregos a milhões de 

pessoas. O desequilíbrio desta cadeia pode representar ameaça a todos. Deve ficar 

claro, contudo, que a especulação, conforme ensina a doutrina120, não significa 

necessariamente manipulação. 

Noutro aspecto, apesar de múltiplas variáveis em jogo no mercado de 

capitais, existe uma lógica nos ganhos dos investidores e nos custos das ações. 

Aquela empresa possuidora de reduzidos custos administrativos, de produção e com 

acentuado volume de vendas de seus produtos, naturalmente terá valorização de 

suas ações. Já não é normal a acentuada valorização de ações de empresa cuja 

participação no mercado não é tão significativa e com eficiência na produção dentro 

do padrão de outras em seu segmento. Assim, se uma empresa começa a 

apresentar significativos ganhos sem ter fundamentos sólidos para isso, deve ser 

observada com mais cuidado. 

A manipulação de mercados é um tipo penal aberto, pois não é capaz de 

descrever todas as situações possíveis em que pode ocorrer. Desta forma, a lição 

de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli: “não obstante, há casos em 

que o tipo não individualiza totalmente a conduta proibida, exigindo que o juiz o faça 

para o que deverá recorrer a normas ou regras gerais, que estão fora do tipo 

penal”121.  

Na realidade, o previsto no artigo 27-C da Lei 6.385/76, com sua redação 

dada pela Lei nº 10.303/01, teve por objetivo coibir manobras  fraudulentas 

praticadas com o objetivo de fazer com que seu autor obtenha lucro indevido com 

consequente prejuízo a terceiros. O fato é que, embora se trate de um tipo aberto, 

                                                             
120

  Nelson Eizirik e outros, assim os diferencia: “Apontam-se dois traços essenciais na manipulação, 
que a distinguem da mera especulação: a alteração das ‘regras do jogo’ do mercado; e o engano 
dos investidores. Na especulação existe sempre o risco, uma vez que o especulador realiza 
operações com a esperança de obter lucros, em função de uma variação de preços que lhe seja 
favorável, mas que pode não se verificar. Já o manipulador objetiva eliminar os riscos da 
operação, transformando em certeza a esperança de obter lucros; para tanto, modifica as regras 
de funcionamento do mercado e da formação de preços, enganando os investidores, que 
desconhecem a caráter artificial das cotações dos títulos”. EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de 
Capital Regime Jurídico. Op. cit. Baseada nas lições de João Gomes da Silva. In: O Crime de 
Manipulação de Mercado, da Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica 
Portuguesa, v. 14, n. 1, p. 198. 

121
  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito brasileiro: parte 

geral. 9.ed. São Paulo: RT, v. I, 2011, p. 390. 
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representa uma norma capaz de punir práticas ilegais de manipulação de 

mercado122. 

O professor Alamiro Velludo Salvador Netto, no tocante a esse assunto, 

ensina que: 

Como formas inequívocas de modelos abertos inserir-se-iam os crimes 
culposos (violação do dever objetivo de cuidado), os crimes omissivos 
impróprios (valoração do conceito de garante) e os crimes definidos por 
vocábulos não inferidos do universo exclusivamente penal (elementos 
normativos do tipo – jurídicos ou culturais)

123
.  

Pode-se imaginar a clássica situação daquele detentor de papéis de baixa 

liquidez que passa a emitir sucessivas ordens de compra de forma a pressionar até 

obter expressiva valorização do título. O próximo passo é vendê-los a investidores 

ávidos em obtê-los influenciados com a recente valorização do papel. Após passar 

adiante com valores muito acima da realidade da companhia, o operador fraudulento 

consegue obter expressivo ganho. Na ausência de fundamentos sólidos, a queda do 

valor daquelas ações que subiram sem qualquer lastro e o prejuízo de incautos 

investidores serão inevitáveis.  

O crime de manipulação de mercado pressupõe atos a atingir os valores das 

ações ou resultado de operações na Bolsa de Valores. Isto, pois, eventual ganho 

fruto de fraudes, mas fora do ambiente de bolsa, com o provável fim de atingir 

operador ou operadores determinados, não caracterizará esse ilícito. Pode-se citar 

como exemplo, aquele investidor, detentor de grande quantidade de ações. No caso 

em tela, se ele for envolvido em uma fraude orquestrada por um grupo, de modo a 

fazer com que ele transfira todas as suas ações ao grupo de criminosos, estes não 

estarão praticando o crime de manipulação de mercado. Isso porque, sendo a fraude 

feita com o específico propósito de ludibriar o investidor e fazer com que ele 

entregasse suas ações (mediante a promessa de obter ganhos ainda maiores ou 

                                                             
122

  Benedicto Ferri de Barros apresenta a seguinte lição histórica a respeito de manipulações: “Até 
1934, as bolsas de títulos não tomavam conhecimento da existência de processos de 
manipulação, desde que não incorressem tècnicamente, em ’vendas fictícias’ (washsales), ’ordens 
cruzadas’ (matchedorders) ou fraudes. As ‘operações de grupos’ (pool operations) não estavam 
em conflito com as regras das bolsas, nem constituíam violação aos padrões éticos estabelecidos 
para as transações bolsistas. A investigação demonstrou que a finalidade mais comum dos 
‘grupos operadores’ era elevar o preço do título por meio de operações combinadas entre seus 
membros, permitindo-lhes, dessa forma, descarregá-lo com lucros em investidores atraídos pela 
atividade dos seus negócios, ou pelas informações divulgadas sobre a ação”. BARROS, Benedicto 
Ferri. O Mercado de Capitais dos Estados Unidos. Op. cit., p. 335. 

123
  SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade Penal e Sociedade de Risco. São Paulo: 

Quartier Latin, 2006, p. 38. 
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mesmo em razão de ameaças sofridas), o crime praticado será outro, como o 

estelionato ou a extorsão. Neste caso hipotético, não foi lesado o mercado, mas uma 

pessoa específica, mediante a prática de atos fora do ambiente de bolsa e mercado 

de balcão, que não sofreu qualquer violação. Nesse sentido, o professor Nelson 

Eizirik, ao esclarecer que “não se configura o crime de manipulação se a manobra 

fraudulenta ocorrer em negociação privada, fora do âmbito de bolsa de valores, de 

mercadorias e de futuros, ou do mercado de balcão” 124.  

3.2 ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO 

O tema em comento, na realidade, usa, com frequência, de elementos 

estranhos ao operador do direito. Desde já, fica a ressalva apresenta pelo professor 

Alamiro Velludo Salvador Netto em seu artigo Tipicidade Penal e princípio da 

legalidade: “O que se pode dizer, a princípio e em tese, é que a utilização de 

elementos descritivos aproxima mais os tipos do ideal de legalidade (taxatividade), 

enquanto os elementos normativos dão azo a possíveis divergências de 

interpretação”125. 

Realizada a ressalva, ao se referir à manipulação de mercado, o ponto inicial 

é saber de qual mercado se está falando. Parte do artigo 27-C da Lei 6.385/76 com 

redação conferida pela Lei nº 10.303/01 localiza o assunto em “regular 

funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, de 

mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado de balcão 

organizado”. A definição de mercado de balcão organizado e não organizado é 

apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários da seguinte maneira: 

Art. 3ºConsidera-se mercado organizado de valores mobiliários o espaço 
físico ou o sistema eletrônico, destinado à negociação ou ao registro de 
operações com valores mobiliários por um conjunto determinado de 
pessoas autorizadas a operar, que atuam por conta própria ou de terceiros. 
§1º Os mercados organizados de valores mobiliários são as bolsas de 
valores, de mercadorias e de futuros, e os mercados de balcão organizado. 
§2º Os mercados organizados de valores mobiliários devem ser 
administrados por entidades administradoras autorizadas pela CVM. Art. 4º 
Considera-se realizada em mercado de balcão não organizado a 
negociação de valores mobiliários em que intervém, como intermediário, 

                                                             
124

  EIZIRIK, Nelson et. al. Mercado de capitais – regime jurídico. Op. citl, p. 511. 
125

  SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos 
elementos normativos e a taxatividade. Edições Especiais Revista dos Tribunais 100 anos.  

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, v. 1, p. 307. 
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integrante do sistema de distribuição de que tratam os incisos I, II e III do 
art. 15 da Lei nº 6.385, de 1976, sem que o negócio seja realizado ou 
registrado em mercado organizado que atenda à definição do art. 3º. 
Parágrafo único. Também será considerada como de balcão não 
organizado a negociação de valores mobiliários em que intervém, como 
parte, integrante do sistema de distribuição, quando tal negociação resultar 
do exercício da atividade de subscrição de valores mobiliários por conta 
própria para revenda em mercado ou de compra de valores mobiliários em 
circulação para revenda por conta própria. 

126
 

Desta forma, não se considera a prática do crime, eventual tentativa de 

manipulação em negociações privadas, entre duas pessoas físicas ou empresas. O 

dicionário de termos financeiros completa a definição de mercado de balcão como 

“segmento de mercado em que as operações de compra e venda, são fechadas por 

telefone ou por um sistema eletrônico de negociação. São negociadas ações de 

empresas não registradas em bolsas de valores e outras espécies de ativos e 

títulos”127.  

 O livro Dicionário de termos financeiros e de investimento apresenta a 

seguinte definição para o verbete manipulation: 

compra ou venda de valor mobiliário com a finalidade de criar a falsa 
aparência de negociação ativa e, assim, influenciar outros investidores a 
comprar ou vender ações. Isso pode ser feito por uma pessoa ou um grupo 
agindo em conjunto. As pessoas condenadas por manipulação estão 
sujeitas às penalidades criminais e civis

128
. 

A instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 08, de 08 de outubro de 

1979, apresenta definição para elementos do ilícito em comento. As seguintes 

considerações são feitas: 

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: 

a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários 
aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus 
participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, 
direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda 
de valores mobiliários; 

b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de 
qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, 
manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à 
sua compra e venda; 
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 BRASIL. Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de 2007, artigos 3º e 4º. 
127

  RUDGE, Luiz Fernando. Dicionário de termos financeiros. Op. citl, p. 214. 
128

  DOWNES. John; ELIOTT, Jordan. Dicionário de termos financeiros e de investimentos. Op. 

citl, p. 286. 
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c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que 
se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, 
com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para 
as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros; 

d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, 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. 

Os elementos normativos do tipo penal possuem definição para o uso da 

norma ao caso em concreto. Consta, ainda, a necessidade de limitar o significado, 

neste trabalho, da expressão mercado de capitais. Apesar de múltiplos significados, 

a análise parte do termo em sentido estrito, conforme lição do professor Fabiano 

Dolenc Del Masso: 

Em razão da sua crescente importância um dos mercados financeiros em 
sentido estrito é o chamado mercado de capitais, que envolve um espaço 
de negociação de valores mobiliários, principalmente ações, e que funciona 
como um eficiente fornecedor de recursos financeiros para as sociedades 
anônimas 

129
. 

3.3 MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO MERCADO 

Os investidores no mercado de ações não são iguais. Ao contrário, existem 

diversos perfis de operadores, com interesses diversos e diferentes condições de 

análise do que está ocorrendo, e meios para aproveitar as oportunidades.  

3.3.1 O prêmio pelo controle 

Existem ações ordinárias, as quais representam o controle de uma 

sociedade anônima, e as preferenciais, com alguns privilégios, mas com restrição na 

tomada de decisões na vida da sociedade. Uma medida aceita pelo mercado e até 

certo ponto tida como natural é o prêmio pelo controle acionário. Uma companhia 

com ações em bolsa, muitas vezes, a dispersão dos acionistas é tamanha que o 

grupo de controle detém maior número de ações, mas menos do que metade, mais 

uma de todas as ações ordinárias em negociação. Nestes casos, as ações do grupo 

controlador terão um valor naturalmente maior do que as demais ações ordinárias, 
                                                             
129

  DEL MASSO, Fabiano. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 17. 
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pois, com a aquisição dessas, estar-se-á, por consequência, conquistando a 

administração da companhia130. A explicação é simples. Se, por exemplo, o controle 

de uma companhia é feito pelo grupo que detém 20% das ações ordinárias, bastará 

a aquisição desses 20% para, por consequência, adquirir o controle da 

administração da empresa, com todas as suas prerrogativas que isso representa, 

como a condução do rumo da sociedade. Diante disso, no mercado costuma-se 

pagar um preço maior por essas ações que representam o controle do que em 

relação às demais ações ordinárias.  

3.3.2 O fechamento de capital 

Conforme já externado, um empresário tem a opção de tornar sua 

companhia uma sociedade anônima, com oferta de ações em bolsa de valores, 

sendo que o principal motivo é justamente obter recursos, com custos menores e 

prazo maior (ou indeterminado, pois ao adquirir uma ação de uma empresa, é 

possível que o investidor não vislumbre desfazer-se dela no curto prazo), para a 

aplicação em seu negócio. É sabido que, até conseguir ofertar ações em bolsa, uma 

série de requisitos deverá ser atendida.  

No entanto, caso o empresário realize uma oferta pública de suas ações, na 

qual capte recursos e, por algum motivo, deseje retornar a sua empresa a condição 

de sociedade fechada, alguns preceitos ele deverá seguir. Isto pelo fato de que o 

investidor deve ser preservado, pois, no momento em que ele aplicou recursos 

poupados na empresa, ele passou a ser sócio e deve também ter seus interesses 

tutelados. Não é possível que por apenas interesse do controlador o minoritário seja 

excluído, sem qualquer contrapartida.  

Diante de tais fatos, a Comissão de Valores Mobiliários editou a Instrução 

CVM nº 229/95, com o objetivo de estabelecer algumas regras. O artigo 1º, II, 

preceitua que o cancelamento de registro somente ocorrerá se: “acionistas 

minoritários, titulares de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) das ações em 

                                                             
130

  Francisco Cavalcante e Jorge Yoshio Misumi contam o seguinte exemplo: “Quando a Vale do Rio 
Doce foi privatizada a R$ 32,00 por ação e as ordinárias foram cotadas a R$ 26,00 no dia 
seguinte, sem que nenhum fato novo ocorresse, ficou cristalino para o público investidor que 
existem ações Ordinárias (que formam o controle da empresa) e ações ordinárias (de acionistas 

minoritários). Embora com os mesmo direitos e vantagens, possuem preços diferentes por 
embutirem ou não um prêmio pelo controle da administração, da estratégia empresarial, da política 
de dividendos”. CAVALCANTE, Francisco; MISUMI, Jorge Yoshio. Mercado de Capitais. Op. cit.  
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circulação no mercado, vieram a aceitar oferta pública de aquisição a ser feita pelo 

acionista controlador, ou concordarem expressamente com o cancelamento do 

registro, não sendo computadas as ações em circulação, cujos titulares não se 

manifestarem, concordando ou discordando do cancelamento do registro, nos 

termos do artigo 11 desta Instrução”. 

A Lei nº 10.303/01, entretanto, alterou a Lei nº 6.404/76, ao conferir ao § 4º 

do artigo 4º, a respeito do tema em comento, a seguinte redação: “preço justo, ao 

menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, 

adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de 

patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de 

comparação por múltiplos, de cotação das ações no mercado de valores mobiliários, 

ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, 

assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade com o disposto no art. 4º-

A”. 

Merece aplauso a iniciativa legislativa de estipular parâmetros para o 

controle dessa drástica prática de fechamento de capital. Se for legítima a 

possibilidade de fechar o capital de determinada empresa, independente do motivo, 

necessário se faz que o acionista minoritário seja preservado.  

Embora incomum, é possível imaginar uma empresa que lance ações no 

mercado, obtenha recursos para realizar determinada operação e com isso consiga 

valorização acentuada, porém em seguida, pretenda fechar capital, de modo a 

eliminar os acionistas minoritários, sem compartilhar com eles os ganhos obtidos, 

entre outros motivos, graças ao aporte dos novos recursos.  

A lei passou a exigir a busca do preço justo no caso de compra de ações 

dos minoritários e forneceu alguns critérios, como o valor líquido do patrimônio 

contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa 

descontado, de cotações das ações no mercado de valores mobiliários, entre outros. 

A Comissão de Valores Mobiliários ficou como o órgão encarregado no controle do 

valor da oferta. Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik apresentam censura a essa 

norma ao anunciar que “em primeiro lugar, é criticável a utilização, em texto legal, da 

expressão ‘preço justo’, devido ao seu evidente caráter subjetivo”131. Ao contrário, 

                                                             
131

  CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A nova lei das sociedades anônimas. Op. cit., p. 50. 
Na mesma obra, página 48, os autores já haviam feito dura observação da completa 
impossibilidade da Comissão de Valores Mobiliários em fixar o preço de oferta. Isto porque, “no 
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entendo ser extremamente conveniente a existência de um texto legal para 

preceituar a necessidade de preço justo no caso de fechamento de capital. Ora, é 

até possível entender, em casos extremos, a prática do crime de manipulação de 

mercados. Isto é se, por hipótese, um empresário se valer da facilidade e 

credibilidade do mercado de capitais, consegue recursos para sua empresa e depois 

manipula de forma a excluir os minoritários da valorização de seu empreendimento, 

terá praticado o crime previsto no artigo 27-C da Lei 6.404/76, incluído pela Lei nº 

10.303/01. Não é um direito legítimo ver a exclusão de sócios (sem receber o justo 

prêmio pelo seu apoio) que contribuíram para o desenvolvimento da empresa. A 

norma legal deveria ter ido além ao prever que o fechamento de capital somente 

poderia ocorrer ao se estabelecer o preço justo da empresa, com base em valores 

de mercado, e um prêmio, por mínimo que seja. Isso devido ao controlador oferecer 

apenas o que o minoritário conseguiria obter com a venda de suas ações no 

mercado, parece até que deixa um ambiente conveniente para o controlador agir em 

detrimento do minoritário.  

Diante de previsto no artigo 4º-A da Lei 6.404/76, é possível o requerimento, 

subscrito por ao menos dez por cento dos titulares de ações em circulação no 

mercado a convocação de assembleia especial, com o objetivo de se obter uma 

segunda avaliação da companhia132. O objetivo é que esse grupo de investidores 

demonstre falha ou imprecisão no emprego da metodologia de cálculo ou no critério 

de avaliação adotado. Uma vez comprovado o erro, o controlador deverá apresentar 

nova proposta para a compra de ações dos minoritários e obter o fechamento de 

capital da empresa. 

Dever ser objeto de detida atenção o que ficou previsto no artigo 4º, § 6º, da 

Lei 6.404/76, incluído pela Lei 10.303/01, uma vez que ficou expresso no texto legal 

que “na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das 

ações em circulação no mercado poderão requerer aos administradores da 

                                                                                                                                                                                              
âmbito da regulação do mercado de capitais, que o preço da oferta pública de compra das ações 
dos minoritários deveria ser livre, fixado em função das condições de mercado dos valores 
mobiliários”. 

132
  Mais uma vez Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, ao preceituar que “tal inovação será fonte de 
inúmeros conflitos, uma vez que introduz na prática societária a possibilidade de serem emitidos 
laudos de avaliação contraditórios. Esses laudos poderão ser objeto de incontáveis contestações, 
inclusive na esfera judicial”. Data venia, não entendo desta forma, basta que se pague um preço 
maior para se obter o fechamento do capital, e que esse preço seja atingido em decorrência de 
negociação entre as partes envolvidas, e não da imposição da vontade de uma delas. 
CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A nova lei das sociedades anônimas. Op. cit., p. 52. 
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companhia que convoquem assembleia especial dos acionistas titulares de ações 

em circulação no mercado, para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo 

mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de avaliação da 

companhia, referido no § 4o do art. 4º”. Nada mais justo. Isso porque se trata de 

operação característica de manipulação de mercado, a atitude daquele acionista 

controlador que age de forma abusiva em empresas com baixa liquidez, ora 

comprando a quase totalidade das ações, com o objetivo de se obter o fechamento 

branco do capital, em prejuízo dos acionistas remanescentes, pois ficariam 

impossibilitados por completo de negociar com terceiros diante do tamanho controle 

da empresa. Ou, prática ainda pior, nas sociedades com baixa liquidez, ocasião em 

que o acionista controlador passa a emitir ordens de compra no mercado futuro de 

forma a causar uma artificial valorização baseada em falsa procura por ações que 

ele próprio as detém (exemplo semelhante a essa situação está narrada nas 

tipologias deste capítulo). 

Na linha do que já preceituava a Instrução CVM nº 345/00, o § 6º do artigo 

4º impõe que o controlador que passa a, de forma sistemática, adquirir ações de sua 

própria companhia de tal modo a deixá-las com reduzida liquidez no mercado, 

deverá fazer oferta pública aos acionistas remanescentes. O típico exemplo seria 

daquele controlador, com considerável poder econômico, que passa a adquirir ações 

de sua empresa de tal modo que deixe tão poucos minoritários de forma a 

desestimular terceiros a investir na companhia, tamanho o controle encontrado. 

3.3.3 O Novo Mercado 

O conflito entre o acionista controlador e o minoritário costuma ocorrer com 

frequência no mercado de capitais brasileiro. Já se tentou (nas discussões no 

Congresso Nacional que antecederam a aprovação da Lei nº 10.303/01) inclusive, 

promover a alteração legislativa com o objetivo de acabar com as ações 

preferenciais, sem que se obtivesse sucesso. O instrumento encontrado, entretanto, 

foi a criação de um segmento na BOVESPA conhecido como Novo Mercado. O 

projeto foi elaborado com base no modelo Neuer Markt, da bolsa de Frankfurt, na 

Alemanha. O objetivo é justamente ampliar o mercado acionário e atrair novas 

empresas e acionistas. Isso porque, para integrar o Novo Mercado, as empresas 
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interessadas deverão concordar com um conjunto de regras previamente 

estipuladas com o objetivo primordial de promover boas práticas de governança 

corporativa.  

O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 2.829, de 29 de 

março de 2001, lançou três segmentos especiais que passaram a estar disponíveis 

para as empresas e investidores, Companhia de Nível 1, Companhia Nível 2 e Novo 

Mercado133. As companhias interessadas se comprometem, por contrato, 

voluntariamente, a adotar as chamadas Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativas e atentar para as regras de transparência nas decisões a que têm 

direito os acionistas. A iniciativa deve ser aplaudida e incentivada. Os empresários, 

ao abrirem sua companhia, não podem ter como único interesse a obtenção de 

capital sem a contrapartida de assegurar garantias aos acionistas134.  

3.3.4 Companhia de Nível 1 e Companhia de Nível 2 

As regras estabelecidas por contrato de práticas diferenciadas de 

governança corporativa, tendo por objetivo afastar lesão aos investidores, para com 

isso atrair mais interessados em dispor de seus recursos na companhia, melhoram, 

desta forma, os valores das ações. O contrário dessa prática, como o uso de 

informações privilegiadas ou a manipulação de mercado, pode significar a prática de 

crime.  

                                                             
133

  Zacarias Barreto apresenta a seguinte crítica: “Pela simples existência desses níveis de 
segmentos de companhia, automaticamente fica segregado o mercado tradicional, ou seja, aquele 
segmento que poderá vir a ser olhado com reservas pelo investidor, porque as companhias que 
dele participam não se comprometem com transparência nas informações, nem em manter 
dispersão acionária, ou mesmo com equilíbrio entre controladores e minoritários – embora esses 
descomprometimentos não impliquem, necessariamente, em baixa rentabilidade das suas ações 
ou em alto rico para quem nelas investem”. BARRETO, Zacarias. A Lei das S/A e as Leis do 
Novo Mercado de Capitais. Op. cit, p. 156. 

134
  O economista Carlos A. H. Brum, a respeito do Novo Mercado, assinala que “para as empresas 
representa uma excelente oportunidade para a captação de recursos a custos competitivos e para 
os aplicadores um mercado mais seguro para investimentos de longo prazo”. E mais adiante, 
ensina a respeito da maximização do valor da companhia para os acionistas: “Atualmente, a 
utilização de duas ferramentas analíticas e estratégicas tem ajudado, de maneira decisiva, as 
empresas que buscam a maximização do valor da companhia para seus acionistas. Trata-se do 
Valor Econômico Agregado (EVA) e do Valor de Mercado Agregado (MVA), criados pela firma de 
consultoria norte-americana Stern Stewart &Co... Enquanto o EVA é utilizado para a avaliação de 
riqueza (criação ou destruição) em um determinado período, o MVA compara o valor de mercado 
de uma empresa e o capital total investido pelos acionistas”. Trata-se de exemplos de técnicas a 
assegurar transparência na gestão de recursos da companhia e seus resultados. BRUM, Carlos A. 
H. O último pregão: o Caso Nahas, a Crise nas Bolsas, a Nova Lei das S/As e o Novo Mercado. 

Porto Alegre: Imprensa Livre, 2002. p. 144 e ss. 
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Estabeleceu-se que as companhias de Nível 1 terão por foco a melhor 

prestação de informações ao mercado e a seus acionistas, garantindo, desta forma, 

maior transparência em sua administração. Além disso, também buscar-se-á a 

liquidez das ações negociadas por meio de dispersão do controle acionário. 

Conforme preceitos da BOVESPA, com anuência dos participantes, deverão ser 

adotadas as seguintes práticas: 

I. Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de 

mecanismos que favoreçam a dispersão do capital; 

II. Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações 

representando 25% do capital; 

III. Cumprimento de regras de disclosure em negociações envolvendo 

ativos de emissão da companhia por parte de acionistas controladores 

ou administradores da empresa; 

IV. Melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a 

exigência de consolidação e de revisão especial; 

V. Divulgação de acordo de acionistas e programas de stock option135; 

VI. Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos. 

Diante do elencado acima e aceito por contrato, o controlador deve agir 

atentamente para que o compromisso assumido seja realmente cumprido. A 

violação a tais preceitos deve ser apurada e, se de fato comprovada sua prática, 

punida. O particular que se sentir atingido ou o acionista minoritário podem 

apresentar formal reclamação junto à Comissão de Valores Mobiliários, que 

instaurará sindicância investigativa para apurar a viabilidade da denúncia. 

Demonstrada a veracidade de seu conteúdo, deverá se iniciar o competente 

processo administrativo sancionador, com o objetivo de se buscar a prova definitiva 

da prática do ilícito e, especialmente, sua autoria.  

Constada a autoria e a prática do ilícito, as punições variam entre a 

aplicação de multa, suspensão do exercício das atividades no mercado e até penas 

de prisão.  

                                                             
135

  Francisco Cavalcante e Jorge Yoshio Misumi apresentam a definição de stock option como sendo 
“Método – distribuição de ações – pelo qual uma S.A. garante a funcionários importantes de 
participar nos resultados da empresa. Para stock option contractos mesmos autores apresentam a 
seguinte definição: “Contrato negociável, pago antecipadamente, que dá ao comprador o direito de 
comprar ações especificadas a preço e durante um período também determinado”. 
CAVALCANTE, Francisco Cavalcante; MISUMI, Jorge Yoshio. Mercado de Capitais. Op. cit., p. 

366. 
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A título de exemplo, se um ativo da companhia está sendo negociado para a 

venda a um acionista controlador ou um administrador, tal prática deve ser divulgada 

a todos os acionistas, e a operação, realizada dentro da maior transparência, a fim 

de se obter justo preço, conforme descrito no item III, acima. Ao contrário, se o ativo 

de emissão da companhia (por exemplo, uma debênture, Artigo 2º, I, da Lei 

6.385/76) é negociado pelo acionista controlador e adquirido por terceiros136, sem 

que os demais acionistas tomem conhecimento de tal fato, em determinadas 

circunstâncias, especialmente se levado em conta o preço de venda se comparado 

com que é realmente praticado no mercado e a conveniência da empresa em vendê-

lo, pode ficar caracterizado como fraude. Basta que o acionista controlador, valendo-

se do pretexto do adquirente das debêntures tratar-se de um investidor qualificado e 

dispensar a oferta pública, e o ato praticado se mostrar prejudicial à companhia. Em 

nosso exemplo, a emissão de debêntures irá implicar, em um primeiro momento, 

recursos para a companhia, mas também dívidas a serem saldadas no futuro. 

Conforme as circunstâncias da emissão, o negócio poderá ser tão ruinoso para a 

companhia ao ponto de fazer com que passe a ter dificuldades em honrar os 

compromissos assumidos. Naturalmente, na ocasião em que o mercado tiver acesso 

a tais informações, o mau negócio irá refletir no preço das ações, e gerar acentuada 

queda em seu valor.  

Diante do exemplo hipotético, o acionista minoritário, descontente com a 

emissão realizada pelo controlador ou administradores da empresa, poderá valer-se 

das práticas de boa governança assumida pela companhia e apresentar reclamação 

formal, entre outros órgãos, na Comissão de Valores Mobiliários. Concluído o 

processo administrativo descrito acima, não só a punição administrativa pode ser 

adotada, pois poderá estar caracterizada a prática de crime.  

                                                             
136

  Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik, a respeito de dispensa de oferta pública, fazem a seguinte 
alerta: “Dado o caráter instrumental das normas relativas ao registro da emissão pública, o critério 
prevalecente é o que diz respeito à qualificação dos destinatários da oferta. Assim, uma emissão, 
mesmo que colocada com a utilização de listas ou boletins, ou mediante os serviços de 
instituições do mercado, pode ser considerada privada se os ofertados forem pessoas certas ou 
determinadas, se forem investidores sofisticados e com alto ‘poder de barganha’ e face da 
companhia emissora, ou ainda se tiverem acesso ao mesmo tipo de informações que a companhia 
forneceria, se fosse necessário o registro na CVM”. CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A 
nova lei das sociedades anônimas. Op. cit. 
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Conforme o crime de manipulação137 de mercado está previsto em lei e deve 

ser combatido, pois a realização de manobras fraudulentas, ao emitir debêntures em 

situação não favorável para a companhia, sem a devida comunicação aos sócios 

minoritários, provocará alterações nos valores mobiliários negociados em bolsa de 

valores (no caso o preço das ações da companhia) a fim de obter vantagem indevida 

para si (caso fique comprovada) ou causar dano a terceiro (a companhia será a 

primeira prejudicada). Citada conduta tem previsão de pena de reclusão de um a 

oito anos e multa de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida em 

decorrência do crime. 

O exemplo mencionado acima representa apenas uma violação descrita nas 

práticas do novo mercado, vejamos as demais. 

As companhias com classificação de nível 2 devem aceitar todas as 

obrigações contidas na de nível 1. Além disso, compete à sociedade e seus 

controladores a adoção de um conjunto bem mais amplo de práticas de governança 

e de direitos adicionais para os acionistas minoritários. Conforme o previsto pela 

BOVESPA,138 são os seguintes: 

I. Mandato unificado de 1 ano para todo o Conselho de Administração; 

II. Disponibilização de balanço anual seguindo as normas do US GAAP139 

ou IAS GAAP140; 

III. Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas 

pelos controladores quando da venda do controle da companhia e de 

70% deste valor para os detentores de ações preferenciais; 

IV. Introdução de melhorias nas informações prestadas trimestralmente, 

entre as quais a exigência de consolidação e de revisão especial; 

                                                             
137

 Artigo 27-C. BRASIL. Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Brasília, Diário Oficial da União, 9 dez. 

1976. 
138

 BOVESPA. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/Folder_NovoMercado.pdf>. Acesso em: 23 
maio 2012. 

139
  Normas de contabilidade utilizadas nos Estados Unidos da América e conhecidas como United 
States Generally Accepted Accounting Principles – US GAAP. Apud BARRETO, Zacarias. Lei das 
S/A e as Leis do Novo Mercado de Capitais. Op. cit. 

140
  Normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo Internacional Accounting Standards 
Comittee – IAS GAAP. Apud BARRETO, Zacarias. Lei das S/A e as Leis do Novo Mercado de 
Capitais. Op. cit. 
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V. Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as 

ações em circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de 

fechamento de capital ou cancelamento do registro neste Nível 2; 

VI. Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias como 

transformação, incorporação, cisão e fusão da companhia, aprovação 

de contratos entre a Companhia e empresas do mesmo grupo e outros 

assuntos em que possa haver conflitos de interesses entre o 

controlador e a companhia. 

Para as empresas de nível 2, entre outras normas, consta a previsão da 

prática conhecida no mercado por tagalong. O instrumento garante o tratamento 

igualitário aos acionistas minoritários do mesmo oferecido ao acionista controlador. 

Vale ressaltar que a Lei 6.404/76, com alterações  dadas pela Lei nº 10.303/01, em 

seu artigo 254-A passou a exigir que nas ocasiões de alienação de controle da 

companhia aberta, seria necessário assegurar o preço mínimo igual a 80% do valor 

pago por ações ordinárias adquiridas dos integrantes do bloco de controle. A 

alteração legislativa, com aparência tímida, representa, na verdade, um grande 

avanço se comparada ao que estava submetido aos possuidores de ações 

ordinárias não integrantes do bloco de controle, pois tinham que se sujeitar ao 

arbitrado pelos novos controladores. Com o desenvolvimento da governança 

corporativa no Brasil, demonstrado pelo Novo Mercado, será possível, às empresas 

integrantes desse regime, que se consiga atingir o objetivo de pagar ao acionista 

titular de ações ordinárias o mesmo que é pago ao titular do grupo de controle. 

Por fim, diante desta nova sistemática desenvolvida pela Bolsa de Valores 

de São Paulo, existe o Novo Mercado. De pronto é identificada a principal inovação 

adotada à proibição de emissões de ações preferenciais. O que se pretende é 

assegurar ao investidor que sempre será ouvido, ou seja, não existe mais a 

possibilidade de restrição de seu direito de voto. Trata-se de uma estratégia adotada 

com o objetivo de beneficiar tanto o investidor, o qual tem garantido direito de 

manifestação nas assembleias da empresa, e à valorização da própria companhia, 

pois irá garantir maior segurança ao investidor, fazendo com que suas ações 

consigam um melhor preço no mercado. Conforme ensina Milton Nassau Ribeiro, o 

Novo Mercado “é um segmento mais exigente em relação ao número de práticas a 
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serem adotadas e ao grau de exigência delas, havendo, inclusive, a previsão de 

solução de conflitos por meio de câmara de arbitragem própria” 141. 

Há outros procedimentos a serem aceitos pelos participantes do Novo 

Mercado: 142 

I. Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de 

mecanismos que favoreçam a dispersão do capital; 

II. Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações 

representando 25% do capital; 

III. Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas 

pelos controladores quando da venda do controle da companhia; 

IV. Estabelecimento de um mandato unificado de 1 ano para todo o 

Conselho de Administração; 

V. Disponibilização de balanço anual seguindo as normas do US GAAP ou 

IAS GAAP; 

VI. Introdução de melhorias nas informações prestadas trimestralmente, 

entre as quais a exigência de consolidação e de revisão especial; 

VII. 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 no 

Novo Mercado; 

VIII. Cumprimento de regras de disclosure em negociações envolvendo 

ativos de emissão da companhia por parte de acionistas controladores 

ou administradores da empresa. 

O Novo Mercado apresenta mudança significativa na relação entre empresa 

e investidores, mas, além disso, na própria administração dos negócios da 

companhia (a exigir maior transparência e conduta ética) e, por consequência, na 

forma como seu controle é obtido.  

O que ficou conhecido no mercado como aquisição hostil, operação típica do 

mercado norte-americano na década de 1980, representando o conflito entre 

investidores com maior poder econômico, na aquisição de empresas que passavam 

por períodos de fragilidade, em ambiente de governança corporativa, essa prática 
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  RIBEIRO, Milton Nassau. Aspectos Jurídicos da Governança Corporativa. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 60. 
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  NOVO Mercado. Governança Corporativa. São Paulo, Bovespa. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/Folder_NovoMercado.pdf>. 
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deixa de ser vantajosa. Nesse sentido, a lição do professor associado de políticas 

públicas na John F. Kennedy School of Government, de Harvard, ao tratar das boas 

práticas do mercado, assinala que “os investidores já estão usando equipes 

gerenciais paralelas, chapas de conselheiros independentes e especialistas externos 

para criticar as diretrizes gerenciais. Esses mecanismos permitem que os 

investidores exerçam pressões comedidas, em vez de arrasadoras, sobre a 

gerência. Ao contrário das transações hostis da década de 1980, os novos 

mecanismos políticos não dependem da disponibilidade de financiamento” 143. 

Para uma empresa interessada em aderir ao Novo Mercado, e lá ter suas 

ações negociadas, deverá celebrar um contrato com a BOVESPA e assumir 

compromissos de seguir as normas listadas em regulamento. Internamente, a 

companhia deverá aprovar os compromissos assumidos em assembleia geral e, 

caso necessário, incluir no estatuto. 

No tocante ao previsto no item VII, em relação à oferta de compra de todas 

as ações em circulação, no caso de fechamento de capital ou cancelamento de 

registro de negociações no Novo Mercado, a companhia, por meio de seus 

administradores, deve seguir com rigor. Isto, pois, o objetivo é evitar prática desleal 

de empresário que passar a negociar ações no Novo Mercado, obtendo, assim, 

preço melhor do que se conseguiria em situação normal, graças à credibilidade 

desse novo sistema, para, em seguida, lesar os investidores ao abandoná-lo, 

pagando, assim, preço pífio pelas ações. Citada conduta pode ser caracterizada 

como incurso na prática do crime de manipulação de mercado. 

Diante de tais normas, compete ao acionista controlador efetuar a compra de 

todas as ações pelo valor econômico. O critério mais justo para se estabelecer o 

citado valor econômico é o fornecido pelo artigo 45 da Lei nº 6.404/76, com redação 

dada pela Lei 9.457/97. Há, nesta norma, um procedimento a ser adotado para 

reembolso dos acionistas dissidentes, dispensando o pagamento do patrimônio 

líquido constante do último balanço, desde que estabelecido por três peritos ou 

empresa especializada. Nelson Eizirik, ao analisar essa norma, assinala a respeito 

do valor econômico que “corresponde à perspectiva de rentabilidade da companhia, 

ou seja, ao seu fluxo de caixa descontado, nos próximos anos. Trata-se de uma 
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Experiência de governança corporativa. Traduzido por Afonso Celso da Cunha Serra. Harvard 

Business Review. Rio de Janeiro: Campus, 2001, p. 155. 
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avaliação ‘dinâmica’ da companhia, enquanto atividade empresarial, em 

contraposição à avaliação ‘estática’, centrada no valor patrimonial” 144. 

 As citadas práticas representam condutas corretas a que devem seguir 

os operadores do mercado. O crime de manipulação de mercado pode ficar 

caracterizado com violações destas condutas de forma a configurar os verbos do 

tipo. 

3.4 AS SANÇÕES 

A regulação do mercado de capitais, assim como em qualquer outro setor, 

pressupõe normas e sanções, para eventual descumprimento. Ao tratar dos crimes 

contra o sistema financeiro, a Subprocuradora-Geral da República, Ela Wiecko V. de 

Castilho, apresenta a seguinte ressalva: 

[...] a criminalidade econômica expressa a contradição entre o capital como 
‘inteligência coletiva’ e o capital como ‘anarquia’, ou em outras palavras, da 
contradição entre o sistema capitalista e o indivíduo capitalista que, na 
satisfação de seu interesse, infringe a disciplina imposta pelo capital em sua 
totalidade 

145
 

Nestes termos, depreende-se a necessidade de impor limites às condutas 

lesivas apontadas pelo legislador como mais nocivas ao interesse do investidor. O 

representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, Oswaldo Henrique 

Duek Marques, sustenta a respeito da pena que “de fato, a retribuição está contida 

na aplicação da pena pelo magistrado, com base na culpabilidade e na gravidade da 

infração cometida pelo acusado. A retribuição se encerra com a determinação 

definitiva do quantum da pena a ser cumprida”146. O objetivo da sanção não é 

afastar investidores e tampouco inibi-los diante da possibilidade de reprimenda. O 

fato é que existem aqueles que somente diante da norma penal têm desestimulada a 

conduta ilícita. O volume de recursos movimentado pelo mercado financeiro e de 

capitais, para aqueles propensos ao crime, acaba por estimular a prática do ilícito, 
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especialmente, se houver apenas a previsão de mera sanção administrativa (como a 

suspenção da atividade) ou multa.  

As penas previstas para o crime de manipulação de mercado são de 

reclusão, de um a oito anos, e multa.  

O regime de reclusão é o mais severo no sistema penal brasileiro. Isto 

porque as penas privativas de liberdade são dotadas de movimento, ou seja, uma 

vez sentenciado a cumprir a pena de reclusão, o réu inicia em regime fechado e, 

com o passar do tempo, progride para regimes menos rigorosos, como o semiaberto 

e o aberto. Neste ponto. a lição do professor Guilherme de Souza Nucci: 

O regime fechado caracteriza-se pelo cumprimento da pena em 
estabelecimento de segurança máxima ou média, destinando-se à pena de 
reclusão. Estabelece a lei que as penas fixadas em montante acima de oito 
anos devem ser iniciadas, necessariamente, em regime fechado. Nada 
impede, no entanto, que o juiz fixe a condenados por penas inferiores, 
igualmente, o mesmo regime inicial, desde que seja respeito o processo de 
individualização

147
 

A aplicação da quantidade da pena para cada caso não fica ao livre-arbítrio 

do juiz. Deverá ser adotado o processo de individualização, sendo analisado não só 

o crime cometido, como condições objetivas e subjetivas de punibilidade. Neste 

ponto, Carmem Silvia de Moraes Barros aponta que “o Código Penal de 1984 adota 

no art. 59 critério definido a ser utilizado pelo juiz ao determinar a medida da pena, 

segundo o qual cada pessoa tem o direito de ver na pena que lhe foi imposta a 

medida de sua culpabilidade”148. 

Diante das circunstâncias do processo de individualização da pena, sendo o 

réu primário e de bons antecedentes, constatada a prática criminosa, será a ele 

aplicada a pena mínima de um ano de prisão. Ocorre que, em razão de a pena 

mínima ser igual a um ano de reclusão, é possível a suspensão do processo ou, 

como ficou conhecido na doutrina, o “sursis antecipado”. Ao compará-la com o 

instituto da transação penal, Tourinho Filho assevera que “a suspensão condicional 

é perfeitamente admissível não só em relação a essas infrações como também no 
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que respeita a quaisquer outras, desde que, a pena mínima cominada não supere 

um ano”149. 

Os requisitos para a suspensão condicional do processo estão previstos no 

artigo 89 da Lei 9.099/95, além de a pena mínima cominada ser igual ou inferior a 

um ano, caso o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado 

por outro crime, além da necessidade dos demais requisitos que autorizem a 

suspensão condicional da pena (conforme consta do artigo 77 do Código Penal). 

Há, ainda, a previsão de multa. O texto legal deixa expresso que a pena 

privativa de liberdade é cumulativa com a de multa. Consta ainda que a multa, que 

será de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida em razão da prática 

criminosa. Nesse aspecto, há a necessidade de se apurar do montante o proveito 

obtido pelo autor com a prática criminosa, para, a partir daí, se estabelecer o valor 

da multa a ser paga.  

A respeito da pena de multa, o professor Alexis Augusto Couto de Brito 

apresenta a seguinte lição: 

A pena de multa possui dois prazos de prescrição. A prescrição da 
pretensão punitiva (PPP) continua a obedecer ao disposto no artigo 114 do 
Código Penal, e assim ao prazo de 2 anos quando for a única cominada ou 
no prazo do crime, quando cumulativa ou alternativamente cominada. Após 
ser aplicada, converte-se em dívida ativa da Fazenda, e a prescrição da 
pretensão executória (PPE) passa a obedecer a legislação tributária, e 
prescreverá no prazo do artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou seja, 
em 5 anos

150
. 

Nesta espécie de crime, conforme expressa previsão legal, não se adota o 

padrão de dias-multa para estabelecer o valor a ser pago. No sistema tradicional, 

ensina o professor Alexis Augusto Couto de Brito que “a regra é que o seu limite 

varie entre no mínimo 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. Dentro destes 

limites, caberá ao juiz determinar o valor de cada dia-multa”151. 
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3.5 TIPOLOGIA 

Não são muitos os casos de manipulação de mercado que chegam ao 

conhecimento público a ponto de justificar instauração de inquérito policial e, 

posteriormente, o processo judicial. Quando ocorrem, todavia, demonstram o 

potencial lesivo deste tipo de infração, especialmente sob o aspecto da grande 

quantidade de investidores lesados, vultosos prejuízos causados, além de abalar a 

confiança do mercado nos produtos financeiros comercializados.  

Um recente exemplo foram as operações que envolveram a empresa M.152 A 

tabela abaixo reflete a movimentação das ações preferenciais da empresa no curto 

período de março a julho de 2011.  

 

Data Histórico Fech. Var.Dia (%) Abertura Mínimo Médio Máximo Volume Negócios 

26/07/2011 1,09 1,09 32,93 0,87 0,84 1,12 1,38 103.689.564 18.164 

25/07/2011 0,82 0,82 18,84 0,56 0,51 0,7 0,89 26.390.064 6.622 

22/07/2011 0,69 0,69 -63,68 1,3 0,69 1,01 1,5 41.420.440 6.585 

21/07/2011 1,9 1,9 -54,76 1,9 1,21 1,57 1,95 33.505.735 3.561 

20/07/2011 2,51 2,51 -40,24 5,1 2,51 3,99 5,24 169.445.316 11.203 

18/07/2011 4,2 4,2 11,11 4 3,95 4,11 4,2 266.992.023 36.890 

13/07/2011 3,27 3,27 6,86 3,2 3,07 3,27 3,48 277.755.884 50.244 

12/07/2011 3,06 3,06 3,73 2,95 2,95 3,11 3,27 302.878.379 56.692 

11/07/2011 2,95 2,95 27,16 2,34 2,34 2,69 2,96 333.005.250 58.801 

06/07/2011 2,04 2,04 3,55 1,98 1,96 2,08 2,14 155.710.827 21.457 

05/07/2011 1,97 1,97 -1,99 2,02 1,95 1,99 2,05 64.584.390 19.172 

29/06/2011 1,8 1,8 1,12 1,83 1,73 1,85 2,04 193.417.626 28.711 

28/06/2011 1,78 1,78 -2,73 1,81 1,78 2,08 2,29 283.923.291 31.707 

27/06/2011 1,83 1,83 30,71 1,5 1,42 1,6 1,83 233.413.640 34.173 

24/06/2011 1,4 1,4 29,63 1,14 1,12 1,32 1,42 205.395.569 24.890 

22/06/2011 1,08 1,08 6,93 1,01 0,99 1,07 1,13 70.938.942 6.677 

21/06/2011 1,01 1,01 -3,81 1,06 0,97 1,02 1,08 74.134.384 8.924 

20/06/2011 1,05 1,05 -4,55 1,06 1,05 1,08 1,13 68.405.019 12.470 

17/06/2011 1,1 1,1 1,85 1,06 1,01 1,09 1,2 118.299.442 23.965 

14/06/2011 0,9 0,9 12,5 0,82 0,81 0,88 0,93 116.257.174 39.643 

13/06/2011 0,8 0,8 2,56 0,78 0,77 0,82 0,85 40.915.660 11.842 

10/06/2011 0,78 0,78 5,41 0,75 0,72 0,76 0,8 46.438.320 27.059 
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09/06/2011 0,74 0,74 4,23 0,71 0,69 0,72 0,74 17.913.505 9.701 

08/06/2011 0,71 0,71 -1,39 0,72 0,71 0,73 0,75 34.020.533 17.237 

02/06/2011 0,75 0,75 -1,32 0,79 0,72 0,76 0,81 25.299.913 8.128 

01/06/2011 0,76 0,76 4,11 0,74 0,71 0,78 0,82 35.019.380 4.981 

27/05/2011 4 0,66 14,94 0,58 0,58 0,63 0,66 3.804.925 7.809 

26/05/2011 3,48 0,57 -0,28 0,58 0,57 0,58 0,58 292.499 434 

25/05/2011 3,49 0,58 1,16 0,57 0,57 0,58 0,59 964.777 813 

24/05/2011 3,45 0,57 -1,15 0,59 0,57 0,58 0,59 475.415 478 

16/05/2011 3,63 0,6 0,83 0,62 0,6 0,62 0,63 2.068.847 3.730 

13/05/2011 3,6 0,59 7,15 0,56 0,55 0,58 0,61 1.171.523 1.599 

12/05/2011 3,36 0,55 -0,89 0,55 0,53 0,55 0,58 782.725 1.228 

10/05/2011 3,55 0,59 -1,12 0,6 0,59 0,6 0,61 902.790 912 

03/05/2011 3,1 0,51 -0,64 0,52 0,5 0,51 0,52 357.332 507 

02/05/2011 3,12 0,51 -2,21 0,54 0,5 0,52 0,54 737.757 787 

29/04/2011 3,19 0,53 4,26 0,52 0,49 0,52 0,54 1.525.668 1.748 

28/04/2011 3,06 0,5 -12,08 0,56 0,49 0,52 0,57 1.509.434 1.495 

27/04/2011 3,48 0,57 -8,18 0,64 0,56 0,59 0,64 1.352.010 1.676 

26/04/2011 3,79 0,62 3,27 0,61 0,61 0,63 0,65 3.567.089 4.043 

15/04/2011 2,7 0,45 15,88 0,39 0,39 0,42 0,45 885.477 1.772 

14/04/2011 2,33 0,38 -1,26 0,39 0,38 0,39 0,4 416.639 902 

13/04/2011 2,36 0,39 7,75 0,37 0,36 0,38 0,39 758.936 1.703 

12/04/2011 2,19 0,36 6,83 0,34 0,33 0,35 0,37 495.609 914 

11/04/2011 2,05 0,34 -0,97 0,34 0,33 0,34 0,35 427.121 780 

08/04/2011 2,07 0,34 -3,72 0,35 0,34 0,35 0,36 281.226 425 

05/04/2011 1,91 0,31 1,06 0,31 0,31 0,31 0,32 54.821 139 

04/04/2011 1,89 0,31 -0,54 0,33 0,31 0,31 0,33 111.742 220 

01/04/2011 1,9 0,31 -1,04 0,32 0,31 0,32 0,34 180.616 592 

31/03/2011 1,92 0,32 7,29 0,29 0,28 0,29 0,32 176.246 577 

30/03/2011 1,79 0,3 2,29 0,3 0,29 0,29 0,3 27.473 47 

29/03/2011 1,75 0,29 2,93 0,28 0,28 0,29 0,3 70.180 204 

21/03/2011 1,76 0,29 0 0,29 0,28 0,28 0,29 44.547 88 

16/03/2011 1,82 0,3 0 0,29 0,29 0,3 0,31 159.970 263 

15/03/2011 1,82 0,3 -0,53 0,3 0,29 0,3 0,31 45.781 70 

09/03/2011 1,76 0,29 -1,66 0,29 0,28 0,29 0,3 47.633 72 

04/03/2011 1,79 0,3 -0,57 0,29 0,29 0,29 0,3 30.337 52 

03/03/2011 1,8 0,3 1,12 0,3 0,29 0,3 0,3 77.654 29 

01/03/2011 1,83 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,31 34.858 52 

 

Vejamos. 

Observa-se na tabela acima que, em 1º de março de 2011, o valor máximo 

que as ações da empresa atingiram foi de 0,31, com o um volume negociado  de R$ 

34.858,00. Já no dia 16 de maio de 2011, o preço máximo atingiu 0,63 por ação, e o 

volume negociado saltou para impressionantes R$ 2.068.847,00. A escalada 
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prosseguiu, sendo que em 28 de junho de 2011, a ação atingiu o valor de 2,29, e o 

volume negociado foi de R$ 283.923.291,00. O ápice do valor das ações ocorreu em 

20 de julho de 2011, em um valor total por ação de R$ 5,24, tendo um volume 

negociado de R$ 169.445.316. O resultado não poderia ser outro: em 25 de julho de 

2011, o máximo de ação negociada foi no valor de 0,89, e o volume de recursos em 

R$ 26.390.064,00.  

A partir de mera análise gráfica, é possível constatar o aumento exagerado 

das ações, que não se manteve e houve a queda vertiginosa de seu valor. A 

suspeita inicial é que uma corretora de valores de posse de grande quantidade das 

ações acabou por realizar operações de compra de opções que fizeram com que 

houvesse grande procura por ações da empresa. O objetivo era muito simples: 

apesar de nenhum fato novo ocorrer naquele momento na administração e 

resultados da empresa, pretendia-se forçar uma valorização aparente que chamaria 

a atenção do mercado para aquele papel. A infelicidade é que a operação foi bem-

sucedida, mais do que os especuladores pretendiam, pois conseguiu atingir grande 

quantidade de investidores, o que acarretou, conforme conhecido no mercado, o 

efeito manada. A procura foi tão intensa que os papéis da empresa se valorizaram 

de tal forma que, com um faturamento anual de algumas dezenas de milhões de 

reais e sem grande expressão no mercado empresarial brasileiro. 

A mesma movimentação atípica pode ser constatada em relação às ações 

ordinárias, negociadas durante o período de março a julho de 2011, conforme 

gráfico abaixo:  

 

Data Histórico Fech. 
Var.Dia 

(%) 
Abertura Mínimo Médio Máximo Volume Negócios 

27/07/2011 1,22 1,22 -10,95 1,25 1,16 1,25 1,35 1.724.171 543 

26/07/2011 1,37 1,37 28,04 1,16 1,15 1,41 1,79 3.441.544 1.021 

22/07/2011 0,94 0,94 -76,38 3,05 0,94 1,26 3,1 3.544.350 761 

21/07/2011 3,98 3,98 -34,75 4,8 3 3,43 4,8 2.860.899 378 

20/07/2011 6 6 -14,41 7,15 4,9 6,26 7,63 17.768.473 1.542 

19/07/2011 7,01 7,01 14,92 6,2 6,14 6,88 7,25 23.443.412 2.427 

13/07/2011 6,24 6,24 0,32 6,55 6,22 6,3 6,55 11.203.031 719 

12/07/2011 6,22 6,22 1,97 6,4 5,9 6,35 6,8 14.539.943 2.392 

11/07/2011 6,1 6,1 3,92 6,4 6 6,68 7,99 27.961.927 3.514 

08/07/2011 5,87 5,87 56,53 3,9 3,81 4,22 5,87 17.456.173 2.511 

06/07/2011 3,68 3,68 5,44 3,55 3,55 3,87 4,3 15.206.531 1.848 

01/07/2011 3,54 3,54 0,28 3,59 3,45 3,58 3,72 14.076.241 3.437 
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30/06/2011 3,53 3,53 10,31 3,21 3,11 3,47 3,7 36.265.184 4.358 

28/06/2011 3,09 3,09 16,6 2,79 2,79 3,07 3,2 31.806.486 3.924 

21/06/2011 3,15 3,15 1,29 3,16 3,07 3,31 3,74 51.297.186 5.948 

17/06/2011 3,13 3,13 -0,32 2,9 2,89 3,18 3,6 41.311.819 5.340 

16/06/2011 3,14 3,14 16,3 3 2,45 2,96 3,3 26.479.054 4.441 

15/06/2011 2,7 2,7 51,69 2,1 2,05 2,4 2,73 26.129.730 4.293 

14/06/2011 1,78 1,78 64,81 1,19 1,17 1,52 1,84 23.757.204 4.686 

13/06/2011 1,08 1,08 30,12 0,84 0,84 1,04 1,14 9.757.817 2.209 

10/06/2011 0,83 0,83 1,22 0,82 0,81 0,84 0,88 1.374.967 358 

06/06/2011 0,8 0,8 -11,11 0,92 0,79 0,82 0,92 1.564.360 737 

03/06/2011 0,9 0,9 -12,62 1 0,87 0,96 1,04 2.286.236 742 

02/06/2011 1,03 1,03 5,1 1,05 0,98 1,09 1,23 6.005.427 1.381 

31/05/2011 0,69 0,69 21,05 0,62 0,59 0,67 0,75 1.570.524 529 

30/05/2011 0,57 0,57 4,99 0,58 0,57 0,63 0,67 1.475.239 565 

27/05/2011 3,3 0,54 9,63 0,52 0,51 0,53 0,55 99.584 138 

26/05/2011 3,01 0,5 -3,83 0,52 0,49 0,5 0,53 52.647 112 

24/05/2011 2,96 0,49 -4,53 0,51 0,49 0,5 0,51 20.849 45 

13/05/2011 3 0,49 5,27 0,47 0,47 0,49 0,51 53.778 47 

12/05/2011 2,85 0,47 0 0,46 0,46 0,47 0,48 9.865 24 

09/05/2011 3,12 0,51 4,01 0,5 0,49 0,51 0,52 16.557 51 

06/05/2011 3 0,49 0 0,51 0,49 0,5 0,51 25.832 39 

05/05/2011 3 0,49 0 0,5 0,48 0,5 0,52 48.982 90 

28/04/2011 2,53 0,42 -12,16 0,46 0,41 0,43 0,46 40.995 118 

20/04/2011 2,36 0,39 2,59 0,39 0,37 0,39 0,41 39.030 120 

18/04/2011 2,19 0,36 0 0,37 0,35 0,38 0,39 93.300 131 

15/04/2011 2,19 0,36 11,76 0,32 0,32 0,35 0,36 46.253 110 

05/04/2011 1,44 0,24 -2,03 0,24 0,24 0,24 0,24 4.765 15 

01/04/2011 1,45 0,24 2,1 0,24 0,24 0,24 0,25 3.062 6 

31/03/2011 1,42 0,23 2,14 0,24 0,23 0,24 0,24 71 3 

22/03/2011 1,41 0,23 0 0,24 0,23 0,24 0,24 190 5 

16/03/2011 1,39 0,23 0,75 0,24 0,23 0,24 0,24 430 7 

11/03/2011 1,4 0,23 -6,69 0,25 0,23 0,24 0,25 2.970 30 

10/03/2011 1,5 0,25 3,48 0,25 0,23 0,23 0,25 6.659 12 

01/03/2011 1,49 0,25 -3,88 0,25 0,25 0,25 0,26 1.383 7 

 

Mais uma vez, resta claro um salto desproporcional do valor das ações 

diretamente ligado a um expressivo aumento dos recursos negociados. Conforme se 

constata-se na análise da tabela, em 1º de março de 2011, o valor máximo 

negociado de cada lote, ação foi de R$ 0,26 e o volume negociado de R$ 1.383,00. 

Demonstrava essa realidade tratar-se de um papel de baixíssima liquidez. No dia 11 

de julho de 2011, o valor máximo de cada lote de ações chegou a atingir R$ 7,99, 

para um volume negociado naquele dia de R$ 27.961.927. O resultado não podia 
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ser outro: no dia 27/07/2011, o lote de ações foi negociado em seu máximo no valor 

de R$ 1,35153.  

 

Caso 2 

 

A presunção de inocência é um princípio constitucional insculpida no artigo 

5º, LVII, da Constituição Federal. Diante disto, determinada pessoa somente poderá 

ser considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

No Brasil, é possível ainda um processo criminal tramitar por quatro graus de 

jurisdição, a saber: primeira instância (ocasião em que o fato é submetido à análise 

de um juiz singular), tribunais estaduais ou regionais, após o Superior Tribunal de 

Justiça (nos casos em que se discute aplicação de lei federal) e até o Supremo 

Tribunal Federal (quando houver afronta à Constituição Federal). 

Posto isso, ao se falar de responsabilidade criminal, deve-se ter cautela. No 

entanto, como o presente estudo trata-se de um trabalho acadêmico, apenas com o 

fim de se fazer uma análise em tese de situações reais, sem a pretensão de julgar e, 

menos ainda, de condenar alguém, optou-se por analisar processos administrativos 

sancionadores julgados pela Comissão de Valores Mobiliários. De toda forma, em 

razão do princípio da presunção constitucional de inocência e por não ser a intenção 

de fazer um pré-julgamento, irão se preservar os nomes dos envolvidos, além de 

eventual dado relevante capaz de imediata identificação.  

No caso em comento, após ser concedida ampla defesa aos réus, a 

Comissão de Valores Mobiliários acabou por aplicar sanção administrativa de 

inabilitação por cinco anos para o exercício do cargo de administrador de companhia 

aberta. As principais infrações que incidiram os investigados foram as previstas no 

                                                             
153

 Alcides Ferreira e Nilton Horita relatam sobre operações no Mercado de Capitais realizadas nos 
Estados Unidos da América, nos seguintes termos: “No final do ano anterior, 1979, Naji Robert 
Nahas participou de conluio dos irmãos Nelson Bunker Hunt e William Herbert Hunt para puxar os 
preços da prata na Commodity Exchange of New York (Comex), aonde chegaram a ter 50% da 
oferta para entrega, e na Chicago Boardof Trade (CBOT), onde atingiram 70%. Nahas e os Hunt 
foram apanhados pelas autoridades americanas. Ainda em 1977, os Hunt já tinham tentado 
manipular os contratos de soja na CBOT. Quebraram a cara. Pagaram US$ 500 mil em multas e 
foram suspensos do mercado de soja. O caso da prata, no entanto, causou prejuízos de bilhões 
de dólares e esses dois filhos do bilionário texano H.L.Hunt, empresário do setor petrolífero, o que 
resultou na expulsão de ambos do mercado futuro americano, assim como na de Nahas. Naquele 
março de 1980, com o escândalo da prata em curso nos EUA, a Chicago Mercantile Exchange 
(CME) ordenou o encerramento de posições dos Hunt em contratos de boi gordo, nos quais eles 
também tiveram pesadas perdas”. FERREIRA, Alcides; HORITA, Ferreira. A história do Mercado 
Futuro no Brasil Op. cit., p. 13. 
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art. 176, caput, e § 5º, i, da Lei 6.404/76, artigo 30, caput, e §§ 1º e 5º, da Instrução 

CVM nº 216/94, ao art. 3º, f, da Instrução CVM nº 207/94. 

Isso porque, conforme apurado no curso do processo administrativo 

sancionador da CVM154, a empresa T. emitiu debêntures no ano de 2003 destinadas 

à captação de recursos para construção de empreendimento hoteleiro objeto da 

companhia. A empresa T. foi constituída no ano de 2001, com o capital social de R$ 

50.000,00 tendo como objeto social específico a aquisição e o exercício dos direitos 

de propriedade de um edifício a ser construído na cidade de São Paulo destinado à 

exploração de um empreendimento hoteleiro.  

Após assembleia geral extraordinária, os acionistas autorizaram a emissão 

pública de 10.000 debêntures, série única, como forma de captação de recursos 

para a implantação e desenvolvimento do empreendimento, em um valor total de R$ 

11.500.000,00. Os títulos foram colocados no mercado em procedimento 

diferenciado previsto no art. 33 da Instrução CVM nº 13/80. A escritura de emissão 

estipulou que todas as debêntures da companhia deveriam ser integralizadas pelo 

seu valor nominal na mesma data da subscrição, não sendo admitidas quaisquer 

outras formas ou prazos de integralização divergentes do estipulado na escritura. 

No ano de 2003, a empresa T. firmou com uma grande construtora e 

incorporadora brasileira, instrumento particular de ajuste de bases para realização 

de empreendimento imobiliário, além de ajustar com grupo internacional assessoria 

para a implantação de empreendimento hoteleiro. Todavia, conforme atestaram os 

registros contábeis da empresa T. referentes ao exercício de 2003, não houve o 

efetivo ingresso dos recursos para a companhia, não sendo tais debêntures 

efetivamente integralizadas pelos subscritores dos títulos, conforme o determinado 

na escritura de emissão e especificado nos respectivos boletins. Ao contrário do que 

realmente ocorreu, a empresa T. enviou, no mesmo ano de 2003, missiva à CVM e 

atestou que todas as debêntures haviam sido integralizadas, 25% ficaram com o 

grupo estrangeiro que prestava assessoria para a implantação do projeto, 

remunerando-o, e o restante, negociado no mercado de balcão a investidor 

qualificado.  

Houve a rescisão do instrumento particular para a aquisição do terreno onde 

seria construído o empreendimento e não divulgação de fato relevante. Dessa 

                                                             
154

  Pesquisa realizada na Comissão de Valores Mobiliários resultou de análise o processo 
administrativo sancionador cujo número opta-se por não divulgar, do ano de 2007. 
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forma, a companhia não teria mais como executar o empreendimento na cidade de 

São Paulo, tal como o previsto em seu estatuto social e na escritura de emissão das 

debêntures, bem como no prospecto de distribuição registrado na CVM, embora não 

tenha comunicado tal fato à autarquia. 

No ano de 2005, em assembleia geral extraordinária, os acionistas da 

empresa T. deliberaram por alteração no propósito da empresa e construção de 

empreendimento hoteleiro na cidade do Rio de Janeiro. Diante do transcurso do 

período previsto nas debêntures, a empresa T. honrou o compromisso assumido 

com investidor qualificado e saldou as debêntures. No tocante ao grupo estrangeiro 

detentor de 25% das debêntures, nada recebeu, embora não tenha contestado a 

conduta da empresa. Em razão das dificuldades apresentadas pelo grupo 

econômico liderado pela empresa T., não se iniciou a construção do 

empreendimento hoteleiro na cidade de São Paulo e tampouco a aquisição do 

terreno, onde seria realizada a construção. 

Diante do caso teórico acima retratado, é possível identificar elementos para 

a instauração de inquérito policial e apuração, no âmbito criminal do ilícito previsto 

no artigo 27-C da Lei 6.385/76. Concluído o inquérito policial, o destino será o 

Ministério Público Federal, que poderá propor ação penal em desfavor dos 

administradores da empresa T., pela prática do ilícito de manipulação do mercado 

de capitais.  

Os elementos previstos no artigo 27-C estão presentes no caso em tela. 

Pode-se dizer que foram efetuadas manobras fraudulentas. Isso, pois, há elementos 

apurados no curso do processo administrativo sancionador a apontar não só 

omissões pelos administradores como também informações falsas prestadas à CVM. 

Na ocasião em que a empresa emitiu as debêntures, todas deveriam estar 

integralizadas. Todavia, não foi isso que ocorreu: 25% delas foram dadas em 

pagamento a grupo estrangeiro na medida em que a assessorava na construção do 

empreendimento hoteleiro. Noutro aspecto, deixou-se de divulgar fato relevante com 

relação à rescisão do contrato firmado com o objetivo da aquisição do terreno na 

cidade de São Paulo para a construção do empreendimento hoteleiro e que seria, 

em última análise, garantidor das debêntures emitidas.  
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O regular funcionamento do mercado de balcão155 foi artificialmente alterado. 

Isso porque não houve a total integralização das debêntures oferecidas ao mercado. 

Conforme se constatou no processo administrativo sancionador, 25% deles foram 

dados à empresa estrangeira, como forma de remuneração pelo serviço que 

prestaria de assessoramento na construção do empreendimento. Além disso, a 

própria Comissão de Valores Mobiliários constatou a indevida ausência na 

divulgação de fato relevante, no momento em que se rescinde o contrato firmado 

com empresa para a aquisição de terreno onde se construiria o empreendimento. 

A vantagem indevida obtida está na continuidade do negócio, embora não 

nas circunstanciadas iniciais anunciadas. Desta forma, não houve prejuízo para a 

empresa T., o que ocorreria caso tivesse de desfazer os contratos de venda das 

debêntures.  

Por seu turno, o lançamento de debêntures deve ser considerado como valor 

mobiliário a ponto de fazer parte do tipo do ilícito previsto no artigo 27-C da Lei nº 

6.385/76. O artigo 2º de citada norma deixou expresso, em seu inciso I, com redação 

dada pela Lei nº 10.303/01, que se consideram ações, debêntures e bônus de 

subscrição para o regime dessa lei. Neste ponto, é de se considerar a anotação 

apresentada pelo professor Waldirio Bulgarelli, a respeito do tema que “a lei nº 

9.457/93, ao introduzir várias modificações na Lei nº 6.404/76 sobre sociedades por 

ações, incluiu no seu art. 72, a Cédula de debêntures, como título de crédito, a qual 

lastreada em debêntures confere a seus titulares direito de crédito contra o emitente 

pelo valor nominal e os juros nela estipulados”156. 

                                                             
155

  Na definição de mercado de balcão organizado temos: “O mercado de balcão é dito organizado no 
Brasil quando as instituições que o administram criam um ambiente informatizado e transparente 
de registro ou de negociação e têm mecanismos de auto-regulamentação. Nos mercados de 
negociação - onde também essas instituições são autorizadas a funcionar pela CVM e por ela são 
supervisionadas - cria-se um ambiente de menor risco e transparência para os investidores se 
comparado ao mercado de balcão não organizado. mercado de balcão não organizado Mercado 
de títulos e valores mobiliários cujos negócios não são supervisionados por entidade auto-
reguladora. No mercado de balcão os valores mobiliários são negociados entre as instituições 
financeiras sem local físico definido, por meios eletrônicos ou por telefone. São negociados 
valores mobiliários de empresas que são companhias registradas na CVM, e prestam informações 
ao mercado, não registradas nas bolsas de valores.” MINISTÉRIO DA FAZENDA. Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM. Portal do Investidor. Disponível em: 
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br>. Acesso em: 1º abr. 2012. 

156
  BULGARELLI, Waldirio. Títulos de créditos. 18.ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 581. 
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4 O USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

4.1 ANTECEDENTES 

Um dos pressupostos de transparência e igualdade em qualquer negócio é a 

necessidade de informações suficientes a todas as partes envolvidas. Se apenas um 

dos intervenientes dispõe de informações a respeito de fatos que possam implicar  

acentuada valorização na companhia, por óbvio os demais estarão em prejuízo em 

relação àquele. Um evento que irá causar prejuízo nas operações igualmente é 

imprescindível seu prévio conhecimento para os intervenientes do negócio157. No 

passado, permitiram-se negócios com títulos não registrados em bolsa, o que 

dificultava ainda mais o controle das informações. 

O artigo 155 da Lei 6.404/76, com as alterações sofridas pela Lei 10.303/01, 

preceitua o dever de lealdade que todo o administrador tem perante a companhia 

em que exercer suas funções. Já o § 1º de citado artigo estabelece o dever de sigilo 

de qualquer informação não divulgada ao mercado e que possa repercutir nos 

valores da empresa. Assim, em razão de texto legal expresso, é vedado ao 

administrador fazer uso de informações da empresa para obter, para si ou para 

terceiros, vantagem mediante a compra e venda de valores mobiliários.  

Diante de tais fatos, fica claro que a prática conhecida no mercado 

estadunidense como insider trading, ou seja, o uso de informações privilegiadas por 

quem está “por dentro” ou sabedor de operações que o grande público desconhece, 

é combatida em nossa legislação158. Ora, se não fosse assim, não estaríamos em 

                                                             
157

 Benedicto Ferri de Barros apresenta a seguinte ressalva quando trata de informações 
insuficientes: “É hoje universalmente reconhecido que para o julgamento abalizado do valor do 
título de uma sociedade é indispensável dispor-se de informações adequadas sobre sua estrutura 
e situação financeira. O próprio conceito de mercado livre e aberto supõe, necessàriamente, que o 
comprador e o vendedor agem devidamente esclarecidos quanto ao que constitui o preço justo. 
Na medida em que esse julgamento for adulterado por informações falsas, imperfeitas, ou 
incompletas, o preço dos mercados deixará de exprimir o funcionamento normal da lei da oferta e 
da procura. Importante premissa, adotada pela investigação, foi a de que um dos objetivos 
primordiais da bolsa é o de proporcionar ao público informações honestas, completas e exatas 
sobre os títulos que admite à negociação”. BARROS, Benedicto Ferri de. O Mercado de Capitais 
dos Estados Unidos. Op. cit., p. 333. 

158
  Apenas a título de exemplo, Tomaz Schneider expressa a seguinte lição a respeito do sistema 
japonês: “O Securities Exchange Law determina que o registro de emissão, os relatórios 
periódicos das empresas e suas alterações sejam mantidos no arquivo do Ministério das Finanças 
durante cinco anos. A empresa emissora, por sua vez, é obrigada a manter cópia desses 
documentos em seus escritórios de cidades onde residam mais de 5% de seus acionistas. Em 
ambos os casos, garante-se o acesso público a tais informações. Além disso, as empresas 
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um ambiente de negociações pautado pela transparência e oportunidade aos 

investidores, mas em um jogo às escuras, no qual os grandes beneficiários seriam 

aqueles que se valeriam de expediente escuso em prejuízo aos demais operadores 

do mercado. Nestes termos, a lição dos juristas Modesto Carvalhosa e Nelson 

Eizirik:  

Assim, a Lei das S/A segui o padrão normativo do direito norte-americano 
referente ao dever do administrador de companhia aberta de divulgar ou de 
abster-se de utilizar a informação em proveito próprio ou de outrem 
(disclose or refrain from trading). Estando o administrador na posse de 
informações relevantes, deve divulgá-las ao mercado, obedecendo ao 
princípio da transparência. Enquanto não forem elas divulgadas, está 
proibido de utilizá-las em proveito próprio ou de outrem, comprando ou 
vendendo valores mobiliários de emissão de companhia 

159
. 

A respeito do tema, a Comissão de Valores Mobiliários publicou a Instrução 

CVM nº 358/02 e relacionou casos considerados como relevantes a ponto de 

merecerem a divulgação pela empresa, conforme consta do item elementos 

normativos do tipo, quando tratamos do crime de manipulação de mercado.  

4.2 DISCLOSURE 

Conhecida no mercado pelo termo em idioma inglês disclosure, a regra da 

transparência na gestão da companhia e no trato das informações deve ser tida com 

a maior prioridade possível. O Dicionário de Termos Financeiros, organizado por 

Luiz Fernando Rudge, ao termo disclousure remete ao verbete “divulgação de 

informações”. Por sua vez, a expressão divulgação de informações apresenta os 

seguintes significados: 

1) Medida impositiva dos órgãos oficiais reguladores dos mercados de 
capitais, que obriga a companhia à divulgação de todas as informações 
relevantes, boas ou más, que possam influenciar uma decisão de 

                                                                                                                                                                                              
registradas são obrigadas a enviar, dentro do prazo estipulado, cópias do registro à disposição dos 
investidores”. Tais práticas refletem a preocupação por parte da autoridade monetária daquele 
país com a transparência das informações dispostas ao público. SCHNEIDER, Tomaz. O 
Mercado de Capitais no Japão. Rio de Janeiro: IBMEC, 1975, [capítulo referente ao Sistema de 

Disclosure]. 
159

  CARVALHOSA, Modesto; EIZIRK, Nelson. A nova Lei das sociedades anônimas. Op. citl, p. 

543. 
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investimento naquela companhia. 2) Transparência na política empresarial, 
focada em informar todos os fatos relevantes da companhia”

160
 

Isso porque existem informações que são pertinentes e capazes de trazer 

implicações aos resultados da companhia, por tal motivo devem ser amplamente 

divulgadas. A justificativa é que tais informações podem influir a tomada de decisões 

dos investidores, de forma a possibilitar melhor decisão de compra ou venda das 

ações da companhia.  

A definição de fato relevante é fornecida pela Comissão de Valores 

Mobiliários nos termos seguintes:  

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; 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 

161
. 

O parágrafo único de citado artigo apresenta uma relação exemplificativa a 

serem considerados fatos relevantes como: assinatura de acordo ou contrato de 

transferência do controle acionário da companhia, ainda que sob condição 

suspensiva ou resolutiva, celebração, alteração ou rescisão de acordo com 

acionistas em que a companhia seja parte ou interveniente, ingresso ou saída de 

sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou colaboração operacional, 

financeira tecnológica ou administrativa, entre outros.  

A respeito do tema, Nora Rachaman, em sua dissertação de mestrado, 

descreve: 

O princípio da ampla divulgação de informações (fulldisclosure) poderia ser 
considerado, na acepção lógica de Miguel Reale, como a “verdade 
fundante” do mercado de capitais, ao representar o pressuposto, a base e o 
elemento orientador de todas as normas que o integram. Tal princípio está 

                                                             
160

  RUDGE, Luiz Fernando (org.). Dicionário de termos financeiros.  Op. cit., p. 132. 
161

 BRASIL. Instrução CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002. Artigo 2º. 
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indubitavelmente inserido no ordenamento do mercado de capitais, tendo 
adquirido verdadeira força coercitiva 

162
. 

4.3 A DEFESA DA ATIPICIDADE PARA O INSIDER TRADING 

A busca do lucro é própria no mercado de capitais, pois, ao aplicar recursos, 

o investidor espera o desenvolvimento da empresa, capaz de conquistar mais 

clientes, melhorar a qualidade de seus produtos, de forma a agregar valor na 

mercadoria que venda e incrementar os negócios realizados. Apesar disso, para 

alguns, não é tão evidente que o lucro deva ser fruto do desenvolvimento econômico 

da empresa ou mesmo de práticas legais do mercado como negócios realizados no 

mercado futuro.  

Há aqueles, entretanto, que questionam a conveniência da repressão do uso 

de informações privilegiadas no mercado de capitais com o objetivo de lucro. Os 

argumentos são os mais diversos, como a impossibilidade em se conseguir 

efetivamente impedir o uso ou mesmo valorizar a habilidade daqueles investidores 

que conseguem obter especiais informações e sabê-las aplicar de forma a obter 

elevada rentabilidade em seus investimentos. 

As aplicações no mercado de capitais, muitas vezes, envolvem cálculos 

complexos, baseados em análises gráficas e profundos estudos de perspectivas 

para determinado segmento. Não são incomuns as vezes em que instituições 

financeiras contratam equipes para realizar esse tipo de análise, compostas por 

profissionais das mais diversas áreas e de reconhecida competência. A respeito da 

liberdade no uso de informações privilegiadas, José Marcelo Martins Proença 

apresenta o seguinte caso: 

Interessante notar que o Código de Ética e Princípios de Conduta 
Profissional adotado pela AIMR – associação de classe dos analistas nos 
Estados Unidos –, enraizado na maioria dos mercados de capitais, inclusive 
no Brasil, não veda a utilização das chamadas ‘informações de mercado’, 
embora sempre haja proibido profissionais de investimento de realizar 
negociação de ativos, quando em posse de informações valiosas e não 
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  RACHMAN, Nora. O princípio do full disclousure no mercado de capitais. 1999. Dissertação 
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públicas, obtida em função de relação especial, ou por meios escusos, bem 
como de transmiti-las 

163
. 

O raciocínio apresentado pelos defensores é a licitude de uso por essas 

equipes de uma grande quantidade de informações públicas combinadas com 

informações de dentro da companhia. Alegam que o resultado dessa análise, e seu 

uso para comprar e vender ações não poderia ser considerado como ilícito, ao 

contrário, seria fruto de investimentos de instituições financeiras e talento de seus 

funcionários.  

O argumento, embora tentador, não deve ser adotado antes de detida 

análise. Pois é comum a contratação de tradicional instituição no mercado de 

capitais para providências significativas na vida da sociedade, como organizar a 

fusão de duas relevantes empresas de um determinado setor da economia. Ora, o 

mesmo banco de investimento contratado para organizar a fusão das empresas tem 

um setor próprio a investir recursos próprios ou de terceiros no mercado de capitais. 

Não é permitir que de posse das informações do setor de fusão as use para 

especular e obter ganhos. Nesse caso, estaria sim fazendo uso de informação 

privilegiada passível de punição criminal e administrativa. O operador do direito, para 

analisar a necessidade de tipificação penal de determinada conduta, deve, antes, 

confrontar o bem jurídico da norma. Assis Toledo lembra que “dentre o imenso 

número de bens existentes, seleciona o direito aqueles que reputam ‘dignos de 

proteção’ e os erige em ‘bens jurídicos’. Para Welzel, o ‘bem jurídico é um bem vital 

ou individual que, devido ao seu significado social, é juridicamente protegido”164. 

Não merece prosperar o argumento em contrário ao dever de zelar por 

informações relevantes da vida da empresa e o dever de informar a todos, 

especialmente, os demais acionistas. O fato é que na moderna doutrina de boa 

governança coorporativa o cuidado que a administração deve ter com a informação 

é capaz de gerar grandes repercussões na vida da empresa. O Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa, ao publicar o Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, fez constar, no item 1.8, os seguintes termos: “A sociedade 

deverá ter política de divulgação de informações relevantes, além de regras que 

determinem os períodos e as situações em que a negociação de ações/cotas por 
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aqueles que têm acesso às informações privilegiadas seja expressamente vedada” 

165. 

Diante de tais fatos, o uso da informação privilegiada pode acarretar tais 

distorções de modo a prejudicar o funcionamento regular do mercado a precificação 

dos valores mobiliários e o legítimo investidor. Otávio Yazbek assevera que: 

Nos mercados concretos surgem situações diversas de assimetria 
informacional, em que tais agentes dispõem de dados distintivos, tanto sob 
o aspecto quantitativo, quanto sob o aspecto qualitativo. Além disso, eles 
podem dispor, também, de fontes que lhes permitam o acesso privilegiado a 
informações. A consideração de tais assimetrias apresentaria uma 
relevância muito limitada, porém, se permanecesse limitada à criação dos 
mercados para informações. A sua existência pode, na verdade, trazer uma 
série de possíveis distorções aos mercados, não apenas por sabotar, de 
pronto, a presunção de plena informação que serve de plano de fundo para 
a análise do equilíbrio, mas também pela sua capacidade de gerar outros 
efeitos, mais concretos 

166
. 

4.4 SUJEITOS ATIVO E PASSIVO 

O sujeito passivo principal, como é próprio nos crimes em que há um 

interesse público em ver resguardada a higidez do mercado, é o Estado. Pois, uma 

vez ocorrido, há lesão na credibilidade do mercado, repercutindo de forma negativa 

para toda a sociedade. Os demais acionistas que sofreram prejuízo com o uso das 

informações privilegiadas pelo insider são considerados sujeitos passivos 

secundários. 

No tocante ao sujeito ativo, são aqueles que têm acesso à informação 

privilegiada e o dever de guardar sigilo até a divulgação do fato relevante, e pleno 

acesso das informações ao mercado. Ocorre que, não só esses podem ser punidos 

pela prática do ilícito previsto no artigo 27-D, mas, como é óbvio, toda e qualquer 

pessoa que age em coautoria ou participação com o detentor da informação 
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 O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em seu Código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa, consta, ainda, em citada publicação, logo na apresentação, a seguinte 
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privilegiada. Deste modo, é possível o administrador, ciente de fato em sua 

empresa, capaz de repercutir no preço das ações, repassar a terceiro tais dados, 

para, sem ser percebido, efetuar a compra ou venda e obter o ganho indevido. Nesta 

situação, tanto o administrador como o terceiro respondem pela prática do crime em 

coautoria, pois a participação de ambos é de fundamental importância para o êxito 

da empreitada criminosa.  

4.5 ELEMENTO SUBJETIVO 

O ilícito previsto no artigo 27-D da Lei nº 6.385/76 tem como elemento 

subjetivo o fim do autor em fazer uso de informação privilegiada e, com ela, a 

possibilidade de obter vantagem indevida. Ocorre que, para estar configurado o 

crime, basta o uso de informação privilegiada para negociação de valores 

mobiliários. O objetivo da lei foi permitir a todos os investidores, plenos 

conhecimentos de tudo o que é relevante e de que ocorre na sociedade167. 

Não há no tipo, para sua completa configuração, qualquer exigência de que 

se obtenha a vantagem. Na verdade, a expressão usada pelo legislador “capaz de 

propiciar” deixa claro que quando da elaboração da norma não se imaginou 

necessário – como de fato não o é – para ver consumado o ilícito que o autor 

consiga o lucro. Basta o acesso à informação privilegiada e o uso desta informação 

na negociação de valores mobiliários. Eventual dúvida é suprimida diante de simples 

análises dos verbos do tipo como se verá adiante. 

O ponto é que o elemento subjetivo a guiar o agente exigido pelo tipo é o 

uso de informação relevante para a vida da empresa. Há um elemento específico 

ainda a qualificar essa informação: deve ser desconhecida do mercado, ou seja, 

estar restrita a poucas pessoas. Aqui está implícito que a informação deve ter sido 

obtida em razão de acontecimentos diretamente relacionados com a própria vida da 

sociedade, porém, resultado de atos da própria sociedade. Não é possível 
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 O professor José Marcelo Martins Proença preceitua que: “Um negócio fechado a partir de uma 
informação errada ou da falta dela, pode causar prejuízos irreparáveis, e desta vez não só às 
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argumentar que alguém, por exemplo, sabedor de um ato a ser praticado por 

determinada autoridade pública e com imediatas implicações para a empresa, ao 

fazer uso dessa informação, para comprar ou vender ações, cometeria o crime. Isso 

porque se trata de um fato do príncipe independente da vontade da sociedade e, 

acima de tudo, não compete a ela a divulgação ao mercado. 

Da forma como é colada pela letra da lei, fica claro que um seleto grupo da 

sociedade, na maioria das vezes, altos dirigentes, arquiteta uma medida que trará 

impacto aos resultados da empresa. O exemplo clássico é a fusão da sociedade 

com outra, de forma que as duas obterão maiores oportunidades no mercado em 

que atuam, trocarão sinergias, poderão reduzir custos administrativos e ganhar mais 

força em negociações com fornecedores e, por consequência, melhores preços nos 

produtos. A probabilidade de, ao ser anunciada essa fusão ao grande público, 

causar imediata valorização nas ações da empresa é significativa. Nessa situação, 

os normativos da Comissão de Valores Mobiliários exigem a imediata divulgação de 

fato relevante ao mercado para que todos aqueles interessados em investir na 

empresa tenham conhecimento dos fatos a ocorrer. O tipo penal considera crime, 

neste nosso exemplo, a conduta daquele dirigente da empresa, ou alguém por ele, 

faça uso dessa informação, para comprar ações da companhia de modo a antecipar-

se à valorização e obter lucro indevido.  

Oportuna é a lição da professora da Universidade de São Paulo Paula 

Andrea Forgioni, ao tratar das falhas de mercado, apresentada nos seguintes 

termos:  

Tradicionalmente, são indicadas as seguintes falhas de mercado, capazes 
de comprometer o fluxo de relações econômicas: ... [iv] assimetria 
informacional. É comum que, nas contratações, uma parte esteja mais bem 
informada do que a outra, sendo-lhe possível adotar comportamento 
oportunista e disfuncional para o sistema. Por exemplo, o administrador de 
companhia aberta que, sabedor de fatos não divulgados ao mercado, 
negocia ações de emissão da sociedade, auferindo lucros em virtude da 
utilização dessas informações

168
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4.6 CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

O primeiro verbo a aparecer na figura típica é o utilizar. Não há outra forma 

de fazer uso de informação relevante capaz de propiciar vantagem indevida sem a 

compra ou venda de ações. Ainda que se use tal informação e se obtenha um 

ganho, como, por exemplo, o autor consiga a promessa de venda futura de ações, 

ou por algum motivo, receba os dividendos das ações em troca das informações, 

sem a compra ou venda não é possível falar em prática criminosa. Isso porque, 

aquele, sabedor de informações relevantes, passa a terceiro e em troca recebe 

dividendos daquelas ações ou mesmo outra vantagem econômica, somente será 

acusado da prática de insider trading se o terceiro fizer uso dessas informações. No 

momento em que o terceiro faz uso dessas informações para comprar ou vendar 

ações, o primeiro a obtê-las irá responder pelo crime, em coautoria.  

Quanto à expressão capaz de propiciar, existe polêmica em torno dela. É 

ponto de partida na análise de um tipo penal comparar a conduta do autor com os 

verbos existentes no tipo. O delito de uso indevido de informação privilegiada, data 

maxima venia, é crime formal, ao contrário do que expõe respeitada doutrina 

nacional169. Isso porque, para sua consumação, não é necessária a efetiva obtenção 

da vantagem indevida, fruto do uso da informação relevante. Suficiente será o uso 

da informação privilegiada e a possibilidade de se obter um ganho, ainda que não 

atingido posteriormente.  

O professor Damásio Evangelista de Jesus apresenta precisa definição a 

respeito de um crime formal: “São delitos formais aqueles que, não obstante reclame 

a lei que a vontade do agente se dirija à produção de um resultado que constituiria 

uma lesão do bem, não exigem para a consumação que esse resultado se 

verifique”170. O contrário dessa classificação é a de delito material, no qual, para a 

consumação, necessário se faz a ocorrência do resultado naturalístico (aqui vale 

lembrar a diferença entre resultado naturalístico, aquele em que há modificação do 
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  Neste sentido a lição do professor João Carlos Castellar: “Como é cediço, os crimes materiais 
‘exigem um evento externo diverso da ação do agente, uma mutação de natureza material do meio 
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mundo exterior em razão do comportamento do agente, próprio em alguns crimes, e 

resultado normativo, ofensa ao interesse tutelado pela norma penal, comum a todos 

os tipos de delitos). 

 A dúvida é claramente suprimida diante de detida análise dos termos 

do tipo. O artigo 27-D da Lei nº 6.385/76, incluído pela Lei nº 10.303/01, apresenta a 

seguinte redação: “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”. 

Ora, o tipo em nenhum momento exige o concomitante uso de informação 

relevante e a obtenção de vantagem indevida. No texto legal, está claro que a 

informação deva ser capaz, ou seja, apta, possível, viável a obtenção da vantagem 

indevida. Não se fala no texto, entretanto, em obter vantagem indevida mediante o 

uso de informação relevante ou utilizar tal informação e com isso conseguir 

vantagem indevida. O verbo do tipo apenas exige o uso de informação relevante e 

com isso a possibilidade da obtenção de vantagem indevida.  

Se alguma dúvida restar, basta a comparação com dois conhecidos crimes 

previstos no Código Penal. Primeiro, analisemos o crime de furto, no qual está 

previsto “subtrair coisa alheia móvel”. A exigência do resultado está evidente, 

somente o ilícito se consumará se houver a subtração da coisa móvel e, por 

consequência, o ingresso na disponibilidade do autor
171

. Trata-se de crime material, 

onde a ocorrência do resultado naturalístico é necessária para sua consumação. 

Não está escrito uma conduta na qual apenas fala “com o intuito de subtrair” ou 

“capaz de subtrair”. 

O exemplo de crime formal, objeto de comparação do delito em tela, entre 

outros, pode ser delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal. O caput 

do artigo, ao descrever a conduta ilícita, deixa claros os requisitos como 

“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter 

para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a fazer, tolares que se faça 

ou deixar de fazer alguma coisa”. Ora, o tipo não fala em constranger... e obter para 
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  Mais uma lição do professor Damásio: “O furto atinge a consumação no momento em que o objeto 
material é retirado da esfera de posse e disponibilidade do sujeito passivo, ingressando na livre 
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Código Penal anotado. 19.ed. São Paulo: Saraiva, p. 562. 



107 
 

si, simplesmente estabelece constranger...com o intuito de obter para si172. Basta 

para caracterizar o ilícito o efetivo ato de constranger e a mera intenção de obter.  

Diante desta análise do tipo, é evidente que o legislador, ao prever o delito 

de insider trading, deixou expresso o “utilizar informação relevante..., capaz de 

propiciar [...], vantagem indevida”. Semelhante ao crime de extorsão, no qual consta 

“constranger alguém [...], com o intuito de obter..., indevida vantagem econômica” e 

distante do de furto, com o seu “subtrair [...], coisa alheia móvel”. 

 Posto isso, resta claro, como crime consumado a conduta daquele que, 

valendo-se de informação privilegiada, ainda não divulgada ao mercado, faz uso, 

para comprar ou vender ações, e não obtém o lucro, desde que possível. Por se 

tratar de crime formal, todavia, não é permitida a forma tentada. Ou o agente faz uso 

da informação privilegiada – diretamente ou por meio de terceiros, em coautoria – 

ou, o simples fato de tomar conhecimento da informação, sem qualquer uso, é 

atípico173.  

Nesse contexto, existe outra situação possível e merecedora de análise. 

Trata-se daquela em que o sujeito possui a informação privilegiada, não divulga ao 

mercado conforme manda as normas do mercado de capitais e faz uso dela, 

entretanto, obtém prejuízo. Em uma análise preliminar, poderíamos concluir que o 

fato é atípico, pois, a lei exige capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem 

indevida. Ora, vantagem não é simplesmente ter lucro. É possível a existência de 

informações relevantes para a vida da empresa, mas que lhe trarão prejuízos e, por 

consequência, farão com que as ações se desvalorizem.  O administrador da 

companhia, sabedor destes fatos, e antes da divulgação das informações ao 

mercado, simplesmente vende as ações. Argumento em contrário, no direito, sempre 

há, mas diante, atenta e imparcial análise do tipo, não há como extrair outra 

conclusão senão a de que o fato é típico. Vejamos: a informação era relevante, na 

hipótese ainda não divulgada ao mercado, foi feito o uso e propiciou uma vantagem 
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indevida, qual seja, reduziram-se as perdas. Se o agente permanecesse com as 

ações, essas teriam acentuada desvalorização, ao vendê-las antes que todos 

tomassem conhecimento de fatos capazes de prejudicar a empresa, conseguiu 

evitar perdas, transferindo, indevidamente, o prejuízo a investidores de boa-fé. Não 

tem como não reconhecer o que menor se perdeu, obteve vantagem em relação aos 

demais. Concluída a negociação em nome próprio ou de terceiro, todos os verbos do 

tipo terão sido cumpridos, e o fato é típico. 

4.7 SANÇÕES 

Assim como no crime de manipulação de mercado, a previsão legal para o 

uso indevido de informações privilegiadas são dois tipos de penas, cumulativamente, 

pena de reclusão e pena de multa. Neste, a pena mínima de reclusão cominada é a 

mesma daquele, um ano, enquanto a máxima é menor: de cinco anos. Conforme se 

depreende a elevada reprimenda para os dois delitos tem por objetivo desestimular 

a prática criminosa. A respeito do fim de prevenção da pena, José Frederico 

Marques assim assevera: “Há, assim, na pena, de par com o aspecto retributivo, que 

é sua nota específica, o caráter de providência destinada também a amparar a 

coletividade, salvaguardando-a de futuras violações contra a ordem juridicamente 

estabelecida”174. Dada a relevância do tema, é compreensível a tipificação penal. 

A pena mínima de um ano permite, para o réu primário e de bons 

antecedentes, a suspensão condicional do processo. Desde já, vale o registro para o 

fato de que, ainda embora exista a possibilidade da suspenção condicional do 

processo, prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, tal fato não desloca a 

competência das Varas Federais Especializadas em Crimes Contra o Sistema 

Financeiro para o Juizado Especial Federal Criminal
175

.  

A suspensão condicional do processo pressupõe a inexistência de outro 

processo contra o acusado. Julio Fabbrini Mirabete entende legítima essa exigência, 

pois “ao contrário do que se tem por vezes afirmado, a exigência desse requisito não 
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viola o princípio da presunção de inocência, ou de não-culpabilidade ao impedir a 

suspensão pela simples existência de outro processo contra o acusado”176. 

A multa prevista para o uso indevido de informação privilegiada – da mesma 

forma como ocorre no crime de manipulação de mercado – tem por objetivo 

desestimular a prática criminosa ao fazer com que o autor não só perca o proveito 

obtido com o crime, mas suporte uma sanção do mesmo vulto da vantagem ilícita 

auferida. A pena prevista no artigo 27-D da Lei 6.385/76 estabelece multa em até 

três vezes o montante da vantagem ilícita obtida com o crime.  

O artigo 27-F da mesma lei estipula que nos casos de reincidência a multa 

poderá ser fixada até o triplo dos valores estabelecidos. O que se pretende aqui é 

punir aquele fraudador contumaz. Diante disso, tanto para o crime de manipulação, 

como para o uso indevido de informação privilegiada, como pena de multa, há a 

previsão de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida com o proveito do 

crime. O artigo 27-F faz referência aos artigos 27-C e 27-D, assim, é possível 

entender que o triplo do valor da multa para os casos de reincidência deve ser 

contado em relação àquela multa já majorada em três vezes o proveito ilícito obtido 

pelo agente. Pode-se atingir então a sanção pecuniária, o valor de até nove vezes o 

proveito obtido.  

O Código Penal, em seu artigo 64, I, deixa expresso que a reincidência é 

considerada por um período de cinco anos após a prática criminosa. Paulo José da 

Costa Júnior esclarece que “a contagem do prazo de cinco anos começa a fluir da 

data do cumprimento da pena, ou da extinção de punibilidade. O período em que o 

réu permanecer preso não poderá ser computado no prazo”177. 

4.8 TIPOLOGIA 

Não é comum o processo criminal a respeito do crime em comento. Tal fato 

não se deve pela ausência de prática deste crime pelos operadores do mercado de 

capitais. Ao contrário, na realidade, trata-se de uma conduta de difícil prova. É 
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  MIRABETE, Julio Fabbrini. Juizados especiais criminais: comentário, jurisprudência, 
legislação. 5.ed. São Paulo: Atlas. 2002, p. 312. Na sequência, o mesmo autor sustenta: “Esse 
princípio constitucional apenas impede que alguém seja considerado culpado sem que haja contra 
si uma sentença condenatória transitada em julgado. Isso não impossibilita a lei de exigir 
requisitos vários para a concessão ou mantença de direitos ou benefícios”. 

177
  COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 7.ed. 2002, p. 212. 
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possível imaginar alguma situação potencial, em uma companhia com ações em 

bolsa de valores, até então tida como sólida e líder no segmento em que atua às 

vésperas de divulgar vultoso prejuízo obtido naquele ano fiscal. A informação 

inicialmente é restrita a membros da diretoria. Basta um deles comunicar tal fato, em 

um singelo almoço, por exemplo, a investidor detentor de grande lote de ações 

daquela empresa. De posse daquelas informações e com o objetivo de evitar 

prejuízo após a divulgação dos resultados negativos da companhia e a consequente 

queda no valor das ações, o investidor poderá emitir ordem de venda. Após a 

desvalorização das ações, o mesmo investidor terá a possibilidade de, com o 

resultado da venda daquele lote, comprar novas ações na mesma empresa, porém, 

em número maior. 

O processo administrativo eventualmente instaurado na Comissão de 

Valores Mobiliários, assim como correspondente processo penal, terá que produzir a 

prova do recebimento da informação privilegiada por parte daquele investidor. Difícil 

imaginar outro meio, senão o da delação feita por alguém que participou do 

processo de transmissão da informação privilegiada e/ou das negociações com as 

ações. A delação, todavia, é fato raro, pois, entre outras consequências, poderá 

acarretar a completa exclusão de seu autor do mercado de capitais brasileiros.  

O fato da dificuldade na produção da prova não pode ser justificativa para a 

não instauração de procedimento apuratório e, menos ainda, de iniciativa em excluir 

– tanto na esfera administrativa quanto na penal – a previsão de punição do uso 

indevido de informação privilegiada.  

 

O caso Strong v. Repide 

 

Trata-se de um dos primeiros casos a ser jugado de forma definitiva pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América a respeito do crime de uso indevido 

de informações privilegiadas. Em resumo, o principal administrador de uma 

companhia negocia ações da empresa ao saber que o negócio irá acarretar sensível 

valorização das ações. Literalmente, segue o julgamento.  
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213 U.S. 419 (1909)
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STRONG v. REPIDE. 

No. 110. 

Supreme Court of United States. 

Argued March 10, 11, 1909. 

Decided May 3, 1909. 

ERROR TO AND APPEAL FROM THE SUPREME COURT OF THE 
PHILIPPINE ISLANDS.  

427*427 Mr. Henry E. Davis for plaintiffs in error and appellants. 

Mr. George E. Hamilton, with whom Mr. John W. Yerkes, Mr. M.J. Colbert 
and Mr. John J. Hamilton were on the brief, for defendant in error. 

428*428 MR. JUSTICE PECKHAM, after making the foregoing statement, 
delivered the opinion of the court. 

The Court of First Instance at Manila gave judgment in favor of the plaintiffs 
on two grounds discussed in the opinion, one ground being that the agent of 
plaintiff, by whom the sale was concluded, had no authority to make it, and 
hence the delivery of the stock by him to defendant's agent was illegal; the 
other ground was that the defendant had been guilty of fraud in concealing 
certain facts from the seller affecting the value of the stock at the time when 
its sale was concluded. 

Upon appeal to the Supreme Court of the islands the judgment was affirmed 
by a divided court, upon the ground of the 429*429 lack of authority of the 
plaintiff's agent to make the sale, but not upon the ground of the alleged 
fraud on the part of the defendant. Two of the judges dissented, on the 
ground that there was authority to make the sale, although they agreed with 
the majority that there was no fraud. 

One of the majority held not only that there was no authority to sell, but that 
there was fraud, and therefore only concurred in the result in affirming the 
judgment for the plaintiff. 

When the motion for a new trial was subsequently granted on account of 
newly-discovered evidence the majority of the court, on the authority of the 
second power of attorney (which was the newly-discovered evidence then 
received), held that it was sufficient to authorize the plaintiff's agent to make 
the sale he did in her behalf, and as the majority held there was no fraud in 
the case, the judgment for plaintiff was reversed and the complaint was 
dismissed. 

Mr. Justice Johnson dissented, and filed a dissenting opinion in favor of the 
affirmance of the judgment of the Court of First Instance on both the grounds 
taken by it. 

We are now called upon to review the judgment of the Supreme Court 
dismissing the complaint of the plaintiff. If the purchase of the stock by the 
defendant was obtained by reason of his fraud or deceit, it is not material to 
inquire whether the agent of the plaintiff had power to sell the stock. If fraud 
or deceit existed, the sale cannot stand. We shall therefore determine the 
question whether or not there was evidence of such fraud or deceit as would 
avoid the sale. 
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  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte. Strong v. Repide – 213 U.S. 419 (1909) 
Disponível em: <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/213/419>. Acesso em: 23 fev. 2012. 
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Although there is no technical finding of facts by the Court of First Instance, 
yet in its opinion that court does state facts upon which it bases its judgment, 
and which may be referred to for the purpose of determining what the facts 
are. On appeal or writ of error from the judgment of the Supreme Court of 
the Philippine Islands the facts (when the courts below differ) will be 
reviewed by this court under the tenth section of the act of July 1, 1902, c. 
1369, 32 Stat. 691. De la Rama v. De la Rama, 201 U.S. 303, 309. 

430*430 A careful perusal of the evidence brings us to the conclusion that it 
was ample to sustain the judgment of the Court of First Instance, considered 
with reference to the law applicable to the Philippine Islands. 

The Civil Code of that jurisdiction after providing by article 1261 for the 
requisites of a contract, among which is the "consent of the contracting 
parties," says in article 1265 as follows: "Consent given by error, under 
violence, by intimidation, or deceit, shall be void." Articles 1266 to 1268, 
inclusive, explain the meaning of the words as used in article 1265, and 
describe what may be error, under violence or by intimidation. It is then 
provided by article 1269 that "There is deceit when by words or insidious 
machinations on the part of one of the contracting parties the other is 
induced to execute a contract which without them he would not have made." 
The meaning of the words "insidious machinations" may be said to be a 
deceitful scheme or plot with an evil design, or, in other words, with a 
fraudulent purpose. Thus, the deceit which avoids the contract need not be 
by means of misrepresentations in words. It exists where the party who 
obtains the consent does so by means of concealing or omitting to state 
material facts, with intent to deceive, by reason of which omission or 
concealment the other party was induced to give a consent which he would 
not otherwise have given. Article 1269. This is the rule of the common law 
also, but in both cases it is based upon the proposition that, under all the 
circumstances of the case, it was the duty of the party who obtained the 
consent, acting in good faith, to have disclosed the facts which he 
concealed. Stewart v. Wyoming Cattle Ranch Co., 128 U.S. 383, 388. This 
was the Spanish law before the adoption of the code. Partidas 5, Titulo 5, 
Ley 57; Partidas 7, Titulo 16, Ley 1. SeealsoScaevola, Codigo Civil, Articles 
1269, 1270. In such cases concealment is equivalent to misrepresentation. 

The question in this case, therefore, is whether, under the circumstances 
above set forth, it was the duty of the defendant, acting in good faith, to 
disclose to the agent of the plaintiff 431*431 the facts bearing upon or which 
might affect the value of the stock. 

If it were conceded, for the purpose of the argument, that the ordinary 
relations between directors and shareholders in a business corporation are 
not of such a fiduciary nature as to make it the duty of a director to disclose 
to a shareholder the general knowledge which he may possess regarding 
the value of the shares of the company before he purchases any from a 
shareholder, yet there are cases where, by reason of the special facts, such 
duty exists. The supreme courts of Kansas and of Georgia have held the 
relationship existed in the cases before those courts because of the special 
facts which took them out of the general rule, and that under those facts the 
director could not purchase from the shareholder his shares without 
informing him of the facts which affected their value. Stewart v. Harris, 69 
Kansas, 498; S.C., 77 Pac. Rep. 277; Oliver v. Oliver, 118 Georgia, 362; 
S.C., 45 S.E. Rep. 232. The case before usis of the same general character. 
On the other hand, there is the case of Board of Commissioners v. 
Reynolds, 44 Indiana, 509-515, where it was held (after referring to cases) 
that no relationship of a fiduciary nature exists between a director and a 
shareholder in a business corporation. Other cases are cited to that effect by 
counsel for defendant in error. These cases involved only the bare 
relationship between director and shareholder. It is here sought to make 
defendant responsible for his actions, not alone and simply in his character 

http://scholar.google.com/scholar_case?case=12107700816293637747&q=Strong+v.+Repide+213+U.S.+419+1909&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1
http://scholar.google.com/scholar_case?case=12441851814415181301&q=Strong+v.+Repide+213+U.S.+419+1909&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1
http://scholar.google.com/scholar_case?about=3627822561332450718&q=Strong+v.+Repide+213+U.S.+419+1909&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1
http://scholar.google.com/scholar_case?about=1758137397730014137&q=Strong+v.+Repide+213+U.S.+419+1909&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1
http://scholar.google.com/scholar_case?about=1758137397730014137&q=Strong+v.+Repide+213+U.S.+419+1909&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1
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as a director, but because, in consideration of all the existing circumstances 
above detailed, it became the duty of the defendant, acting in good faith, to 
state the facts before making the purchase. That the defendant was a 
director of the corporation is but one of the facts upon which the liability is 
asserted, the existence of all the others in addition making such a 
combination as rendered it the plain duty of the defendant to speak. He was 
not only a director, but he owned three-fourths of the shares of its stock, and 
was, at the time of the purchase of the stock, administrator general of the 
company, with large 432*432 powers, and engaged in the negotiations 
which finally led to the sale of the company's lands (together with all the 
other friar lands) to the Government at a price which very greatly enhanced 
the value of the stock. He was the chief negotiator for the sale of all the 
lands, and was acting substantially as the agent of the shareholders of his 
company by reason of his ownership of the shares of stock in the 
corporation and by the acquiescence of all the other shareholders, and the 
negotiations were for the sale of the whole of the property of the company. 
By reason of such ownership and agency, and his participation as such 
owner and agent in the negotiations then going on, no one knew as well as 
he the exact condition of such negotiations. No one knew as well as he the 
probability of the sale of the lands to the Government. No one knew as well 
as he the probable price that might be obtained on such sale. The lands 
were the only valuable asset owned by the company. Under these 
circumstances and before the negotiations for the sale were completed the 
defendant employs an agent to purchase the stock, and conceals from the 
plaintiff's agent his own identity and his knowledge of the state of the 
negotiations and their probable result, with which he was familiar as the 
agent of the shareholders and much of which knowledge he obtained while 
acting as such agent and by reason thereof. The inference is inevitable that 
at this time he had concluded to press the negotiations for a sale of the 
lands to a successful conclusion, else why would he desire to purchase 
more shares which, if no sale went through, were, in his opinion, worthless, 
because of the failure of the Government to properly protect the lands in the 
hands of their then owners? The agent of the plaintiff was ignorant in regard 
to the state of the negotiations for the sale of the land, which negotiations 
and their probable result were a most material fact affecting the value of the 
shares of stock of the company, and he would not have sold them at the 
price he did had he known the actual state of the negotiations as to the lands 
and that it was the defendant who was seeking to purchase the stock. 
Concealing his identity when 433*433 procuring the purchase of the stock, 
by his agent, was in itself strong evidence of fraud on the part of the 
defendant. Why did he not ask Jones, who occupied an adjoining office, if he 
would sell? But by concealing his identity he could by such means the more 
easily avoid any questions relative to the negotiations for the sale of the 
lands and their probable result, and could also avoid any actual 
misrepresentations on that subject, which he evidently thought were 
necessary in his case to constitute a fraud. He kept up the concealment as 
long as he could, by giving the check of a third person for the purchase 
money. Evidence that he did so was objected to on the ground that it could 
not possibly even tend to prove that the prior consent to sell had been 
procured by the subsequent check given in payment. That was not its 
purpose. Of course, the giving of the check could not have induced the prior 
consent, but it was proper evidence as tending to show that the concealment 
of identity was not a mere inadvertent omission, an omission without any 
fraudulent or deceitful intent, but was a studied and intentional omission to 
be characterized as part of the deceitful machinations to obtain the purchase 
without giving any information whatever as to the state and probable result 
of the negotiations, to the vendor of the stock, and to in that way obtain the 
same at a lower price. After the purchase of the stock he continued his 
negotiations for the sale of the lands, and finally, he says, as administrator 
general of the company, under the special authority of the shareholders, and 
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as attorney in fact he entered into the contract of sale December 21, 1903. 
The whole transaction gives conclusive evidence of the overwhelming 
influence defendant had in the course of the negotiations as owner of a 
majority of the stock and as agent for the other owners, and it is clear that 
the final consummation was in his hands at all times. If under all these facts 
he purchased the stock from the plaintiff, the law would indeed be impotent if 
the sale could not be set aside or the defendant cast in damages for his 
fraud. 

The Supreme Court of the islands, in holding that there was 434*434 no 
fraud in the purchase, said that the responsibility of the directors of a 
corporation to the individual stockholders did not extend beyond the 
corporate property actually under the control of the directors; that they did 
not owe any duty to the members in respect to their individual stock, which 
would prevent them from purchasing the same in the usual manner. While 
this may in general be true, we think it is not an accurate statement of the 
case, regard being had to the facts above mentioned. 

It is said that by the code of commerce of the Philippine Islands the directors 
are declared to be mandatories of the society, and that by article 1459 of the 
Spanish Civil Code they are prohibited from acquiring by purchase, even at 
public or judicial auction, the property the administration or sale of which 
may have been entrusted to them, and that this is the extent of the 
prohibition. This provision has no reference to the purchase for himself, 
under such facts as existed here, by an officer of a corporation, of stock in 
the corporation owned by another. The case before us seems a plain one for 
holding that, under the circumstances detailed, there was a legal obligation 
on the part of the defendant to make these disclosures. 

It is further objected, however, that the plaintiff, Mrs.Strong, denied that she 
had ever authorized her agent to sell this stock, and therefore by her own 
evidence there had never been any consent by her, obtained by fraud or 
otherwise, because there had never been any consent at all. There is 
nothing in this objection. Mrs. Strong contended that such authority as she 
had given never authorized her agent to sell this stock. That had nothing to 
do with the obligation of the defendant to make the disclosure of the facts 
already adverted to before the purchase of the stock from plaintiff's agent, 
and if, by reason of such failure, the defendant was guilty of a fraud in 
procuring the purchase from the plaintiff's agent it was a fraud, for which he 
became liable to the plaintiff, even though the plaintiff maintained that her 
agent was not authorized to sell. The court held that he was authorized, and 
therefore if he sold by 435*435 reason of the fraud committed by defendant 
the plaintiff was thereby injured and the defendant became liable. In legal 
effect her consent was obtained by the fraud. 

We have not overlooked the objections made in regard to the form of the 
judgment in the Court of First Instance, but are of opinion that such 
objections are not of a material nature, and we are disposed to follow the 
course pursued by that court in this case. 

Other objections made by the defendant's counsel we have examined, but 
do not regard them as important. We therefore reverse the judgment of the 
Supreme Court, dismissing the complaint, and affirm that of the Court of First 
Instance, and 

It is so ordered. 
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5 EXERCÍCIO IRREGULAR DE CARGO, PROFISSÃO, ATIVIDADE OU FUNÇÃO 

NO MERCADO DE CAPITAIS 

5.1 ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO MERCADO DE CAPITAIS 

O mercado de capitais, como qualquer outro setor da economia organizado, 

exige operadores devidamente cadastrados e com a competência reconhecida179. A 

prática de atos próprios por qualquer pessoa, além de não permitir o devido controle, 

pode estimular práticas ilícitas, entre elas golpes. Por envolver vultosas quantias, de 

um lado, é a garantia para que empresas consigam obter recursos em longo prazo 

para desenvolver sua atividade produtiva. Em outro aspecto, representa 

oportunidade de investimento com considerável retorno ao aplicador. A necessidade 

de controle dos operadores e dos produtos ofertados é de evidente relevância. Ao 

analisar o constitucionalismo, sob o aspecto econômico, o professor Gilberto 

Bercovici apresenta a seguinte lição: “no contexto da atuação de uma Constituição 

Econômica, como a de Weimar, esta relação se altera, com a decisão final sobre 

todas as questões essenciais de política econômica voltando a ser reservada ao 

Estado e, consequentemente, ao Parlamento eleito democraticamente”180. 

Não é por outro motivo que a Lei nº 6.385/76 considera a prática de crime 

apenado de seis meses a dois anos de detenção e multa a prática de exercício 

irregular de cargo, profissão atividade ou função.  

A Instituição financeira, distribuidora de título e valores mobiliários, e 

empresas de auditoria devem ficar atentar com funcionários que contratam, e exigir 

deles – ou ao menos auxiliá-los na obtenção – a adequada capacitação com o 

consequente registro nos órgãos reguladores competentes. Isto porque a livre 

iniciativa é a regra, embora, a necessidade de ordem na atuação econômica, 

inevitável. Rodolfo Tigre Maia, a respeito da livre iniciativa e seus limites 

constitucionais, assinala que: 
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  O artigo 5º, XIII, da Constituição Federal deixa expressa a seguinte ressalva: “É livre o exercício 
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer”. BRASIL. Constituição. Brasília: Senado Federal, 1988. 
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  BERCOVICI, Gilberto. Entre o Estado Total e o Estado Social. Atualidade do debate sobre o 

direito, Estado e economia na República de Weimar. Tese (Livre-Docência), Departamento de 
Direto Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2003, p.  
26. 
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De outra parte, normalmente, por força de sua natureza autopoiética, o 
mercado é infenso a regras e a limites externos que o constranjam ou 
condicionem. Em decorrência das mencionadas premissas teleológicas, 
entretanto, passa a constituir um cenário sujeito à observância de certos 
requisitos normativos, no qual os agentes econômicos desenvolvem com 
ampla liberdade suas atividades de produção, distribuição e circulação de 
bens e serviços para atender às demandas existentes no seu âmbito; mas 
estas ocupações passam igualmente a estar coordenadas e condicionadas 
à consecução de outras metas: a defesa do consumidor (art. 170, V), a 
defesa do meio ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades 
regionais e sociais (art. 170, VII) e a busca do pleno emprego (art. 170, 
VIII)

181
. 

5.2 CONFLITO APARENTE DE NORMAS 

O ponto de partida do crime em comento é o combate à atuação clandestina 

daquele que opera no mercado de capitais. De outra forma não poderia ser. Não 

basta a mera punição administrativa, para o responsável por tal conduta. Agindo 

dessa forma, a probabilidade de atos ilícitos é muito grande, especialmente por se 

tratar de operações com recursos de terceiros e diante da situação de informalidade, 

a estimular a ideia de irresponsabilidade de seus operadores.  

A conduta daquele que comete infrações no mercado de capitais pode 

culminar com punições administrativas que vão, desde multas, até a suspensão de 

atividades por dez anos. Se o autor dessas condutas não estava autorizado ou 

registrado junto ao órgão competente, a punição de suspensão de atividades é 

inócua. No tocante às sanções pecuniárias, muitas vezes não atingem seu objetivo, 

pois, por estar na informalidade, fica mais fácil se escusar, ou por não serem 

encontrados recursos suficientes para honrar a punição, ou mesmo pelo próprio 

autor não ser localizado.  

O crime em comento não é isolado na legislação pátria. Existem outros que 

guardam grande similitude, porém, com ele não se confunde.  

O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei nº 3.688/41, prevê 

pena de prisão simples para aquele que “exercer profissão ou atividade econômica 

ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está 

subordinado o seu exercício”. Neste caso, trata-se de uma norma geral e de acordo 

com o princípio da especialidade, estando afastada sua aplicação diante da 

existência de legislação própria para o mercado de capitais. 
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Paulo: Malheiros, 2008, p. 82. 



117 
 

Na realidade, o conflito pode surgir com outra norma, o artigo 16 da Lei 

7.492/86, a qual prevê como crime a prática de fazer operar, sem a devida 

autorização ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição 

financeira, inclusive distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Não se trata de 

mera discussão acadêmica, despida de qualquer relevância jurídica. Ao contrário, 

são dois tipos penais a regular matéria semelhante, porém, com profundas 

diferenças. 

Desde já, assinala-se que o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de 

Dinheiro, conhecido pela sigla GAFI, emitiu quarenta recomendações, as quais os 

países participantes deveriam adotar como forma de desestimular os ilícitos 

financeiros em geral e o crime de lavagem de dinheiro, em especial182. No item 23, 

fez constar que embora a exploração de atividades financeiras seja livre à iniciativa 

privada, o Estado deve previamente autorizar sua atividade.  

Enquanto a infração penal prevista no artigo 27-E da Lei 6.385/76, incluída 

pela Lei nº 10.303/01, estabelece pena de detenção de seis meses a dois anos e 

multa, o artigo 16 da Lei 7.492/86 traz pena de um a quatro anos de reclusão e 

multa. As penas de detenção são próprias para ilícitos menos relevantes, cujo 

regime inicial somente poderá ser o semiaberto. Já o artigo 16, além de prever uma 

pena em abstrato máxima mais elevada, quatro anos, estabelece reclusão, que 

significa a possibilidade de cumprimento inicial da pena em regime fechado. Além 

disso, a atual sistemática em delitos de menor potencial ofensivo, prevista na Lei 

9.099/95, com sua redação dada pela Lei 10.259/01, estabelece mero termo 

circunstanciado para a investigação do ilícito previsto no artigo 27-E da Lei 6.385/76, 

além de provável transação penal e suspensão do processo.  

No Brasil de hoje, necessário ainda se faz profundos estudos para 

comprovar que crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais não são 

de menor potencial ofensivo, têm enorme potencial lesivo e merecem punição 

rigorosa para seus autores.  

O conflito de normas, entretanto, é somente aparente. O delito previsto no 

artigo 27-E, conforme o próprio nomen juris estabelece, está restrito ao exercício 
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  Grupo de Ação Financeira que reúne 187 países (sendo 36 países membros efetivos) com foco no 
combate ao crime financeiro, financiamento ao terrorismo e, mais recentemente, à corrupção. O 
GAFI costuma emitir recomendações aos países membros com o objetivo de aprimorar suas 
legislações e condutas na prevenção e combate a esses crimes. FINANCIAL ACTION TASK 
FORCE (FATF).  Disponível em: <http://www.fatf-gafi.org>. Acesso em: 3 jun. 2012. 
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irregular de cargo, profissão, atividade ou função, ou seja, o foco está na conduta da 

pessoa física, sem o devido registro ou autorização. O exemplo clássico é de uma 

distribuidora de títulos e valores mobiliários, regularmente estabelecida, que possui 

uma pessoa se passando, às vezes, por analista de valores mobiliários, sem ter o 

registro. A pessoa física que assim age, comete o crime previsto no artigo 27-E, e o 

proprietário da pessoa jurídica onde ele exerce suas funções também o pratica, em 

coautoria, pois, tem o dever de fiscalizar a regularidade da conduta de seus 

funcionários. Conduta semelhante temos a do agente autônomo de investimento, 

que presta serviços por intermédio de uma corretora de valores regularmente 

estabelecida, porém, o agente autônomo pessoa física não possui o registro na 

Comissão de Valores Mobiliários ou Bovespa.  

A conduta descrita acima é muito diferente daquela prevista no artigo 16 da 

Lei 7.492/86. A respeito deste crime e com base em jurisprudência do Tribunal 

Regional Federal, o magistrado gaúcho José Paulo Baltazar Junior ensina que: 

a conduta é fazer operar, o que pressupõe a comprovação de operações, o 
funcionamento da instituição financeira em pelo menos uma das atividades 
características mencionadas no art. 1º, ou seja, captação, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros de terceiros; custódia, emissão, 
distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores 
mobiliários; ou ainda atividade de seguros, câmbio, consórcio, capitalização 
ou qualquer forma de captação de poupança ou de recursos de terceiros.

183
 

Neste caso, a pena é mais grave justamente por se tratar de punir aquele 

que faz operar sem a devida autorização da instituição financeira, distribuidora de 

títulos, valores mobiliários ou de câmbio. No primeiro caso, se o agente não 

habilitado em razão de erros cometidos causa algum prejuízo, a indenização é mais 

fácil de ser obtida, pois, a atuação dele estaria vinculada a uma pessoa jurídica 

regularmente constituída. No segundo, entretanto, não só atuou sem os devidos 

registros, mas fez funcionar uma pessoa jurídica, que não estava autorizada e 

habilitada para tanto. O campo de atuação e, por consequência, de lesão deste 

último é muito maior. Além disso, não está restrito apenas a uma função, como 

auditoria independente, mas também presta serviços próprios de instituição 

financeira, de forma sistemática.  
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  BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 5.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010, p. 369. 
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A Lei nº 4595, de 31 de dezembro de 1964, embora atualmente com alguns 

artigos revogados, tratou de política das instituições monetárias, bancárias e 

creditícias. No artigo 17, apresentou precisa definição de instituição financeira como 

sendo “as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade 

principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 

próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 

propriedade de terceiros”. Justamente a prática de condutas descritas neste artigo 

configura o crime previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86. O ilícito previsto no artigo 27-

E da Lei 6.385/76 guarda semelhanças com a definição de instituição financeira 

fornecida pela lei, porém, conforme argumentos introduzidos acima, não pode haver 

confusão.  

A conduta daquele que administra uma carteira de investimentos coletiva ou 

individual sem a autorização dos órgãos competentes pode tanto estar tipificada no 

artigo 27-E da Lei 6.385/76 como no artigo 16 da Lei 7.492/86. É necessária uma 

serena análise da situação em concreto. No caso do autor, sem registro junto aos 

órgãos competentes, contudo, prestar serviços a uma corretora de valores 

regularmente constituída configurada estará a prática do ilícito previsto no artigo 27-

E. Isso porque, somente o administrador da carteira terá atuação à margem das 

normas no mercado de capitais. 

Difere da hipótese, entretanto, daquele que sem qualquer registro nos 

órgãos competentes, em especial no Banco Central do Brasil, começa a captar 

recursos de terceiros, para, por exemplo, investir no mercado de capitais. Ainda que 

atue como pessoa física, a prática das condutas previstas no artigo 17 estará 

configurada. O parágrafo único do citado artigo equipara a instituição financeira às 

pessoas físicas que exerçam as atividades previstas no artigo. Uma vez atuando 

como instituição financeira e não ter registro nos órgãos oficiais, o autor incidirá no 

crime previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86.  
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5.3 CLUBE DE INVESTIMENTO184 

Na esteira do comentado acima, não é possível imaginar que a conduta 

daquele que, sem autorização dos órgãos competentes, constituí clube de 

investimento, pratica apenas o ilícito previsto no artigo 27-E da Lei 6.385/76. 

Referida prática deve ser analisada com mais critério. A reunião de pessoas com o 

objetivo de juntar recursos para realizar investimentos é uma operação legítima. 

Algumas regras, todavia, devem ser observadas. Conforme já dito, é salutar para a 

transparência e segurança do mercado, para as agências reguladoras fixarem 

normas para regular a atuação dos investidores. 

A Comissão de Valores Mobiliários publicou, em 20 de abril de 2011, 

Instrução nº 494 que trata da constituição, administração, funcionamento, divulgação 

de informações e a distribuição de cotas dos Clubes de Investimento. A definição do 

instituto consta no artigo 1º, na qual estabelece que o clube de investimento seja um 

condomínio aberto constituído por no mínimo três e no máximo cinquenta pessoas 

naturais, para aplicação de recursos em títulos e valores mobiliários. Nesse 

conceito, três regras de imediato podem ser extraídas. Primeiro, não se permitem 

pessoas jurídicas em clubes de investimentos. Neste caso, o ambiente adequado é 

o fundo de investimento, já detalhado no capítulo 1. Outro ponto a ser considerado é 

o limite de cinquenta pessoas em um único clube. Isso ocorre não só para fiscalizar 

o controle das operações de modo a permitir maior acompanhamento do investidor 

no trato de seus recursos, mas, também, para evitar que se estruture de uma forma 

muito complexa e ampla de modo a influir significativamente nos mercados, sem se 

submeter a rigorosos controles a que estão sujeitos outros institutos, como os 

próprios fundos de investimentos ou planos de previdências privados. A mais 

relevante, entretanto, é que se trata de um condomínio aberto, ou seja, qualquer 

                                                             
184

 Carlos Franco traz a seguinte orientação a respeito do assunto em tela: “Outro grande símbolo da 
popularização seria o clube de investimento, uma espécie de condomínio de pessoas físicas para 
aplicação de recursos comuns em valores mobiliários. Formato antigo do mercado de capitais, os 
clubes serviram como uma luva ao propósito de dar acesso aos pequenos investidores, que só 
podem reservar quantias modestas para poupar. Além disso, o clube de investimento é um 
poderoso instrumento educacional, do tipo em que se ‘aprende fazendo’. Em julho de 2005, a 
Bolsa atingiu a marca de 1.232 clubes registrados. Os ativos somavam então mais de R$ 5 
bilhões, com mais de 110.000 cotistas”. Expressivo segmento da economia é possível imaginar o 
potencial de lesão quando não supervisionados. FRANCO, Carlos. A Bolsa dos brasileiros – 

Uma breve história da Bovespa e do mercado de capitais. São Paulo: Ruhs Gráfica, 2005. 
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pessoa pode procurar o agente financeiro responsável por esse produto e investir 

recursos em suas operações.  

Ponto relevante para o presente trabalho é a necessidade de que o clube de 

investimento, para sua constituição, efetue, por ato de seu administrador, de prévio 

registro em entidade administradora de mercado organizado. A regulamentação do 

mercado e controles cabíveis sobre as atividades dos Clubes ficam a cargo desta 

entidade. A BM&FBovespa Supervisão de Mercados – BSM – é uma associação 

civil, pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, constituída pela 

BOVESPA, tendo por função, entre outras atribuições, a análise, supervisão e 

fiscalização das operações e atividades de participantes que atuem nos mercados 

de bolsa e balcão organizados, e administrados pela BM&FBOVESPA S.A., e fazer 

cumprir os operadores do mercado as normas legais, regulamentares e 

operacionais. Assim, a BSM é uma das instituições habilitadas a fiscalizar, por meio 

da autorregulação, os participantes dos mercados de capitais, inclusive, clubes de 

investimentos. A Comissão de Valores Mobiliários, autarquia federal de regime 

especial, tem por obrigação legal fiscalizar e disciplinar a emissão e distribuição de 

valores mobiliários ao mercado (Artigo 1º, I, da Lei 6.385/76). As cotas de clube de 

investimentos constituem valores mobiliários e estão sujeitos também à fiscalização 

da CVM185. 

É necessário frisar ainda que a recente Instrução CVM nº 494 estabeleceu 

ser desnecessário o registro na própria CVM das distribuições das cotas dos clubes 

de investimento. A exigência para que este tipo de operação seja realizada por 

integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários persiste. Assim, não é 

permitida a pessoa não habilitada e sem qualquer vínculo com ditas instituições, 

criar e gerir os clubes de investimentos. A prática, entretanto, de captar poupança 

popular com o objetivo de investi-la e se obter lucro, entretanto, está prevista no 

artigo 16 da Lei 7.492/86, ou seja, fazer operar sem a devida autorização instituição 

de distribuição de valores mobiliários. 

                                                             
185

 Neste sentido, Nelson Eizirik assinala: “Portanto, não há dúvida de que, apesar da redação 
deficiente do inciso V do artigo 2º da Lei nº 6.385/76, as cotas de fundos e clubes de investimento 
constituem valor mobiliário e estão sujeitas à fiscalização e regulamentação pela CVM”. EIZIRIK, 
Nelson et al. Mercado de Capitais. Op. cit., p. 110. 
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5.4 OS VERBOS DO TIPO PENAL  

Mais uma vez, trata-se de tipo penal aberto. Conforme ensinamento do 

professor Alamiro Velludo Salvador Neto, consideram-se tipos abertos àquelas 

“normas incriminadoras indicativas de comportamentos proibidos, tendo em vista a 

absorção de elementos exteriores” 186.  

Neste ponto, faremos a análise dos verbos do tipo. O Artigo 27-E da Lei 

6.85/76 traz o verbo atuar como núcleo do tipo e, em seguida, deixa expressas as 

condutas, ainda que a título gratuito. Já diante de uma inicial análise, fica claro que 

não se exige lucro ou alguma outra espécie de vantagem para a consumação do 

delito. Basta como expresso no tipo a conduta do agente em atuar no mercado de 

capitais. 

Na sequência, há uma enumeração de atividades que estão abrangidas, a 

saber: integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou 

individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de 

valores mobiliários e agentes fiduciários. Ponto relevante a ser observado, conforme 

será detalhado mais adiante, com objetivo de afastar o conflito aparente de norma 

com o artigo 16 da Lei 7.492/86, no ilícito previsto no artigo 27-E, está claro é que se 

deseja reprimir aquela conduta da pessoa física sem os devidos registros. Aquele 

que por conta própria, passa a, por exemplo, prestar assessoria ou orientação 

financeira sem ter o registro no órgão administrativo competente, no caso, a 

Comissão de Valores Mobiliários. 

O segundo verbo do tipo, independente do primeiro, é o de exercer, 

conforme delimitado no artigo, qualquer cargo, profissão, atividade ou função sem 

estar para tanto autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa 

competente. Ao contrário de respeitáveis opiniões em sentido contrário187, a 

responsabilização também no âmbito penal é de fundamental importância. Como 

dito, pessoas não preparadas, sem qualquer vínculo com instituições financeiras, ao 

agir sem controle podem, causar vultosos prejuízos a incautos operadores no 

                                                             
186

  SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade Penal e Sociedade de Risco. Op. cit., p. 38. 
187

  Defendo a mera punição administrativa, Nelson Eizirik et al., o qual argumenta nos seguintes 
termos: “Não se justifica a tipificação penal do exercício irregular de cargo, profissão ou atividade, 
bastando às punições administrativas, previstas nas normas da CVM. A norma prevista no artigo 
27-E valoriza em excesso a atuação registraria da CVM, pondo em ação o aparato penal para 
punir atas que não constituem, em princípio, ofensas de maior relevância para a sociedade”. 
EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais. Op. cit., p. 38. 
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mercado de capitais, de forma a exigir atenção do Estado na disciplino do assunto. 

Além disso, a jurisprudência nacional reconhece como válida citada norma penal188. 

Trata-se, por suposto, de delito de natureza formal, uma vez que não se está 

exigindo qualquer resultado para sua consumação. A mera prática dos verbos 

descritos no tipo é suficiente para sua consumação. O crime em comento é habitual, 

ou seja, exige-se uma atuação de modo a ficar caracterizado o intuito de agir como 

atividade cotidiana ou, ao menos, com frequência regular. Cargo, profissão, 

atividade ou função pressupõem a prática habitual do ilícito. É possível imaginar, 

entretanto, a prática de poucas ações, até mesmo duas, para ficar demonstrada a 

intenção do autor no cometimento da atividade criminosa.  

5.5 SANÇÃO PENAL 

O artigo 27-E da Lei 6.385/76, com redação realizada pela Lei 10.303/01, 

prevê uma pena para este tipo de delito de seis meses a dois anos de detenção. 

Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Isto se teve com o advento da Lei 

10.259/01, que criou os juizados especiais criminais na Justiça Federal, na qual 

previu a pena máxima das infrações de menor potencial ofensivo para dois anos, o 

que tornou o teto para todos os tipos de ilícito. Nestes termos, o preconizado pelo 

Juiz Federal Agapito Machado: 

Insistimos que a Lei nº 10.529/2001 admitiu como aplicável o rito para 
qualquer crime cuja pena máxima não passe de dois anos. Portanto, não 
trazendo regra específica sobre o sursis processual caso em que se aplica a 
Lei nº 9.099/95, por força de seu art. 1º, é razoável admitir que referido 
benefício pode ser aplicado a qualquer crime cuja pena mínima privativa de 
liberdade não ultrapasse dois anos”.

189
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  Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte ementa: “ATUAÇÃO 
IRREGULAR. PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA COMISSÃO DE VALORESMOBILIÁRIOS 
PARA ATUAR NO MERCADO DE AÇÕES. ’GARIMPO’. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME 
CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS, DESDE 2001 TIPIFICADO NO ART. 27-E DA LEI 
6.385/76, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 2002. SUSPENSÃO, PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, 
DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA IRREGULAR DE AÇÕES. CULPA 
CONCORRENTE DAS PARTES CONTRATANTES. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 1037453/PR. DJe, 

17 jun. 2011. 
189

  MACHADO, Agapito. Juizados especiais criminais na Justiça Federal. 2.ed. São Paulo: 

Saraiva. 2003, p. 91. 
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Nos delitos de menor potencial ofensivo, em regra, a apuração penal, não é 

feita por inquérito policial, mas por um termo circunstanciado. Trata-se de uma peça 

cujo obtivo maior é conciliar a apuração penal com o princípio da celeridade e 

economia processual, próprio dos juizados especiais. Nestes termos, Paulo Lúcio 

Nogueira: “o princípio da economia processual visa o máximo de resultados com o 

mínimo de esforço ou atividade processual, aproveitando-se os atos processuais 

praticados”190. Assim, a apuração penal é feita normalmente em um auto, de forma 

mais simplificada, sem a necessidade de relatório ou maiores provas. A exceção 

existente, entretanto, peculiaridades existentes para o caso específico, onde a 

necessidade de instauração de inquérito policial, e uma apuração mais detalhada 

forem necessárias.  

Neste ilícito, por força do artigo 89 da Lei 9.099/95, o órgão de acusação ao 

oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que preenchidas condições. Exige-se que o réu não esteja 

respondendo a outro processo, e presente os demais requisitos que autorizam a 

suspenção condicional da pena. Ada Pellegrini Grinover e outros asseveram “no que 

diz respeito aos fundamentos da suspensão condicional do processo, dentre outros, 

caberia destacar: o princípio da discricionariedade regrada (ou regulada), o princípio 

da autonomia de vontade e o princípio da desnecessidade de prisão” 191. 
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  NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Juizados especiais cíveis e criminais: comentários. São Paulo: 

Saraiva 1996, p. 09. 
191

  GRINOVER, Ada Pellegrini  et al. Juizados especiais criminais: comentários à Lei 9.099, de 
26.09.1995. São Paulo: RT, 1996, p. 193. 



125 
 

CONCLUSÃO 

1. O desenvolvimento econômico de uma nação tem como pressuposto a alocação 

de recursos para a atividade produtiva, de forma a estimular seu 

desenvolvimento e a geração de riqueza.  

2. O mercado de capitais é um ambiente em que o financiamento em longo prazo e 

de maior vulto, pode ser obtido de maneira mais adequada em relação à 

atividade da empresa. O investidor torna-se sócio e passa a buscar, não só o 

retorno do capital investido, como o desenvolvimento do negócio, com a 

correspondente geração de emprego e renda. 

3. Parte dos recursos disponíveis no mercado de capitais tem como origem a 

poupança familiar. Cidadãos empregam capital acumulado ao longo dos anos, na 

aquisição de ações de empresas, com o objetivo de obter rentabilidade de modo 

a preservar o investimento, ampliá-lo e, no futuro, ter disponibilidade, em caso de 

eventual necessidade. 

4. As nações detentoras de um sistema capitalista mais avançado estimulam o 

desenvolvimento de seu mercado de capitais, de modo a favorecer as boas 

práticas e evitar abuso do poder econômico para a obtenção de maiores 

dividendos. 

5. A livre iniciativa na atividade econômica deve ser a regra. O acompanhamento 

pelo Estado de setores mais sensíveis e relevantes, entretanto, é inevitável. O 

objetivo, porém, é preservar posturas idôneas e desestimular atos ilícitos. 

6. A Comissão de Valores Mobiliários, autarquia especial constituída por lei no 

âmbito do Ministério da Fazenda, é a instituição com atribuições para estabelecer 

normas, fiscalizar e impor sanções em caso de irregularidades cometidas. 

7. A BM&FBovespa Supervisão de Mercados (BSM), sociedade civil constituída 

sem fins lucrativos, tem por função análise, supervisão e fiscalização de 

participante que atue nos mercados de bolsa e balcão organizado, administrados 

pela BM&FBOVESPA S/A. 

8. Os órgãos administrativos reguladores têm possibilidade de disciplinar e controlar 

quase todos os atos de participantes do mercado de capitais, garantindo a 

higidez do sistema. 
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9. Existem condutas, entretanto, que extrapolam a capacidade de impor limites dos 

órgãos reguladores próprios, por meio de suas típicas sanções, como multa ou 

proibição temporária para o exercício da atividade. 

10. A persecução penal de determinadas condutas violadoras do mercado de 

capitais é legítima e o único meio de punir e/ou desestimular práticas irregulares 

desenvolvidas por determinados investidores. A tipificação penal de ilícitos, 

entretanto, deve sempre ser realizada em casos extremos e como último recurso 

para impedir sua prática. 

11. A conduta de realizar operações simuladas ou fraudulentas com o escopo de 

manipular o regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários, em 

bolsa de valores, de mercadorias e de futuros e mercado de balcão com o 

objetivo final de lucro é grave a ponto de justificar sua capitulação penal. 

12. O uso indevido de informação relevante, ainda não divulgada ao mercado por 

parte daquele que tenha conhecimento e que deva guardar sigilo necessita, 

inclusive, de disciplina em normas penais. A conduta representa uma violação à 

igualdade de informações a possibilitar ao investidor conhecimento para tomar 

decisão que entenda mais correta.  

13. O desequilíbrio no mercado, causado por uso de informações privilegiadas ou 

operações simuladas ou fraudulentas, desestimula os demais operadores a ponto 

de causar perda de confiança neste tipo de investimento e enfraquece todo o 

sistema. 

14. Não fere a livre iniciativa a exigência, desde que previsto em lei ou disciplinado 

em regulamento, de registro ou autorização perante a autoridade administrativa 

competente para atuação profissional no mercado de valores mobiliários, agente 

autônomo de investimento, auditor independente ou analista de valores. 

15. A tipificação penal do exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função 

no mercado de capitais é necessária. A conduta a margem do sistema representa 

desrespeito às normas estabelecidas a tal ponto que sanções administrativas se 

mostram ineficazes ou mesmo impraticáveis.  

16. A regulação, em sentido amplo, somente se justifica para assuntos que são 

relevantes. Diferentes setores da economia possuem cada um seu órgão 

administrativo regulador. Além disso, também contam com lei penal específica a 

ponto de tornar crime as infrações mais relevantes.  
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17. Obedecido o devido processo legislativo na elaboração da norma penal, para 

condutas que realmente são dignas de tipificação, não ocorre uma indevida 

interferência do Estado em assuntos privados. Da mesma forma, a apuração 

serena, dentro da legalidade prevista no sistema jurídico-penal, realizada de 

forma técnica e equilibrada, com o apoio de diferentes órgãos, é incapaz de 

causar prejuízo ou espantar os investidores do mercado, especialmente quem 

atua de forma lícita. 

18. A exclusão de tipos penais outrora em vigor ou a inclusão de novos é um 

processo legítimo, perante uma sociedade que amadurece e enfrenta diferentes 

tipos de situações, em épocas distintas. 

19. A sociedade, por meio de seus representantes democraticamente eleitos, tem 

legitimidades em estabelecer normas e regulares, diferentes assuntos. Compete 

a ela, com o objetivo de impedir violações e prejuízos, selecionar aqueles mais 

relevantes e posturas adequadas em seu trato. 

20. O desenvolvimento de uma sociedade é diretamente proporcional a sua 

capacidade de identificar os temas mais relevantes, para, na sequência, protegê-

los e estimulá-los.  
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