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RESUMO 

O enfrentamento eficiente aos delitos econômicos representa uma necessidade 

fundamental para o desenvolvimento justo e equilibrado da sociedade nos dias 

atuais, em virtude dos bens jurídicos de índole coletiva por eles tutelados e das 

características especiais da criminalidade econômica, consistindo em uma das 

formas mais evidentes de limitação jurídica sobre o poder econômico. O sucesso do 

combate a tais delitos – dentro dos quais se inserem os crimes contra o sistema 

financeiro e os crimes contra o mercado de capitais – depende diretamente da 

adoção de técnicas legislativas diferenciadas dos tipos penais. As constantes 

inovações nos meios de transmissão de riquezas, aliadas à evolução dos serviços e 

produtos oferecidos aos usuários do mercado financeiro e à necessidade de 

preservação da ordem econômica constitucional, requerem que o direito penal 

econômico seja dotado de mecanismos que permitam sua maleabilidade e 

adaptação constante à realidade econômica de determinado momento. Torna-se 

fundamental, portanto, que os conhecimentos técnicos e os poderes normativos 

inerentes aos órgãos normativos e supervisores do Sistema Financeiro Nacional – 

exarados no âmbito de suas respectivas atribuições administrativas regulatórias – 

sejam transpostos também para a seara do direito penal econômico. Dentre os 

instrumentos de normatização penal que permitem essa influência administrativa, 

situam-se a tipificação de normas penais em branco, a utilização de elementos 

normativos do tipo e as condições objetivas de punibilidade. Em que pese tais 

técnicas legislativas ensejarem, em regra, a criação de tipos penais abertos, 

destaca-se que esses mecanismos de normatização penal não ofendem o princípio 

da legalidade.  

Palavras-Chave: Direito penal econômico. Sistema Financeiro Nacional. Técnicas de 

tipificação penal. Normas penais em branco. Elementos normativos do tipo. 

Condições objetivas de punibilidade. Princípio da legalidade. 
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ABSTRACT 

Dealing effectively with economic crimes is a fundamental need for fair and balanced 

development of society today, given the collective nature of legal interests protected 

by them and the special features of economic criminality, consisting of one of the 

most obvious legal limit on the economic power. The success of combating such 

crimes – within which include crimes against the financial system and crimes against 

the capital market - depends directly on the adoption of specific legislative techniques 

of criminal law. Constant innovations in the means of transmission of wealth, 

associated with the evolution of products and services offered to users of the 

financial market and the necessity to preserve the constitutional economic order, 

require that the economy criminal law is endowed with mechanisms that would allow 

flexibility and adaptation to the economic reality of any given time. Therefore, it is 

crucial that the expertise and the regulatory powers inherent to normative and 

supervisor agencies of the National Financial System – emanating from within their 

respective regulatory administrative functions - are also translated to economic 

criminal law. Among the instruments of criminal regulation that allow this 

administrative influence, are in the characterization of blank criminal laws, the use of 

normative elements of the crime and objective conditions for punishment. Despite 

these legislative techniques cause, as a rule, the creation of open criminal types, it is 

emphasized that these mechanisms of penal norms do not offend the principle of 

legality. 

 

Keywords: economic criminal law. National Financial System. Techniques of criminal 

definitions. Blank criminal laws. Normative elements of the crime. Objective 

conditions for punishment. Principle of legality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se insere dentro da linha de pesquisa “O Poder 

Econômico e seus Limites Jurídicos” e tem por finalidade principal demonstrar a 

importância da influência dos conhecimentos técnicos especializados inerentes aos 

órgãos competentes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) sobre o campo do direito 

penal econômico, de forma a conferir maior eficácia jurídica à legislação penal de 

crimes econômicos, sem ofensa ao princípio da legalidade no âmbito do direito 

penal. 

Para tanto, no Capítulo I, procurou-se contextualizar a complexidade com que 

a transmissão de bens e riquezas ocorre nos dias atuais, abordando a importância 

da moeda e as constantes criações de novos produtos oferecidos no mercado 

financeiro e a necessidade de sua regulamentação, como os serviços bancários e 

financeiros, os contratos de seguro e a oferta de títulos mobiliários. 

De fato, por dar suporte, segurança e fomento a todas às demais atividades 

econômicas da sociedade, os produtos e serviços oferecidos pelo mercado 

financeiro são fundamentais para o funcionamento e desenvolvimento de toda 

ordem econômica, merecendo ser regulamentados e acompanhados de forma 

técnica e independente pelos órgãos e entidades do Sistema Financeiro Nacional. 

Assim, neste trabalho também serão feitas considerações sobre a estrutura e 

a constituição do Sistema Financeiro Nacional, com destaque para os órgãos 

normativos e supervisores e seus respectivos âmbitos administrativos de atuação. 

Após levar em conta os aspectos relevantes do funcionamento de tais órgãos, 

no Capítulo II, será analisada a conveniência em se conferir os necessários poderes 

normativos aos atos de regulação por eles expedidos, inclusive para fins de detalhar 

o entendimento sobre determinados tipos penais de crimes econômicos. 

Para tanto, serão ressaltadas características que conferem semelhanças 

entre as denominadas agências reguladoras e os órgãos supervisores do Sistema 

Financeiro Nacional, reforçando o caráter técnico de seus atos e decisões 
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administrativas e a possibilidade jurídica de os mesmos serem transportados para 

conferir maior efetividade ao direito penal econômico. 

Ademais, será enfatizada a importância da atividade regulatória e da função 

normativa dos atos administrativos exarados pelos órgãos técnicos competentes do 

sistema financeiro, como incremento fundamental ao combate eficaz à criminalidade 

econômica.  

Em seguida, no Capítulo III, serão evidenciadas as características e o âmbito 

de atuação da criminalidade econômica, que a distingue do perfil dos demais 

criminosos tradicionais.  

Da mesma forma, também se discorrerá sobre os bens jurídicos de índole 

supraindividual tutelados pelo direito penal econômico e as consequências maléficas 

de sua prática, que demandam a necessidade de valorização no modelo de 

legalidade adequado ao combate contra a criminalidade econômica. 

Em virtude dessas características, os tipos penais de crimes econômicos, em 

regra, costumam exigir técnicas legislativas diferenciadas, pois necessitam da 

absorção de conceitos e entendimentos técnicos especializados que não estão 

expressamente detalhados no tipo penal. 

Assim, tais conceitos podem ser esclarecidos pelos atos normativos 

expedidos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, constituído por órgãos que 

detêm a maior expertise sobre assuntos relativos ao mercado financeiro, cambial, de 

capitais, securitário, sendo que os atos administrativos normativos podem compor 

também os preceitos penais e melhor especificar as condutas consideradas 

criminosas.  

Tal migração de conhecimentos técnicos para o direito penal econômico é 

viabilizada especialmente por meio de instrumentos diferenciados de legislação de 

tipos penais, com a função principal de delimitar com maior precisão diversos tipos 

penais abertos de delitos econômicos. 

Dentre tais técnicas legislativas diferenciadas de direito penal, discorremos 

sobre a integração das normas penais em branco dos tipos penais por atos 

normativos exarados pelos órgãos do sistema financeiro; a utilização de tais atos 
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como referência para a melhor interpretação e valoração de elementos normativos 

do tipo e também sobre utilização de decisões administrativas como condições 

objetivas de punibilidade.  

Para tanto, exemplificamos o estudo com as hipóteses contidas nos tipos 

penais de evasão de divisas, contabilidade paralela, gestão fraudulenta e gestão 

temerária, todos previstos como crimes contra o sistema financeiro nacional, e 

também com o tipo penal do delito de uso indevido de informação privilegiada 

(insider trading), previsto como crime contra o mercado de capitais. Tais crimes, 

além de serem alguns dos mais visualizados na prática diária com direito penal 

econômico, representam hipóteses claras da sistemática de tipificação penal aqui 

estudada.  

Destaca-se que os crimes acima comentados foram inseridos no estudo para 

fins de visualização prática e exemplificativa do objeto de pesquisa defendido no 

presente trabalho. Assim, não foi pretensão deste estudo enumerar os atos 

normativos que atualmente servem como fonte de conhecimentos técnicos para 

delimitação dos tipos penais, nem tampouco realizar uma análise casuística com 

todos os crimes econômicos que possuem tipificação aberta diferenciada que 

necessita de detalhamento por atos normativos do Sistema Financeiro Nacional. 

Por fim, serão analisados os limites de aplicação de atos normativos do 

Sistema Financeiro Nacional no âmbito do direito penal, com a conclusão de que, 

nos moldes propostos, tal sistemática não viola o princípio da estrita legalidade 

penal. 
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1. ESTRUTURA, COMPETÊNCIA E OBJETO DO SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL 

 

1.1 – A MOEDA E A COMPLEXIDADE DE CONTROLE DAS 
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS  

 

Com a ocorrência das primeiras relações comerciais, as comunidades 

formadas no decorrer da história tiveram que providenciar meios para fazer transitar 

suas riquezas, a fim de que as necessidades de seus integrantes pudessem ser 

supridas de forma mais rápida e eficiente. 

 

1.1.1 – A moeda 

 

A análise histórica revela que um dos fatores que mais colaboraram para a 

criação das comunidades foi justamente a maior facilidade de as pessoas 

encontrarem meios de fazer trocas de bens entre si, o chamado “escambo”, visto 

que nas primeiras sociedades, via de regra, ainda não havia a criação de uma 

moeda de troca. 

À medida que essas relações comerciais foram se intensificando e adquirindo 

maior complexidade, tornou-se imprescindível a criação de parâmetros que 

servissem de referência de valor para que a diversidade de bens comercializados – 

que se estendem desde os bens de necessidade básica até os mais supérfluos – 

pudessem ser transferidos de titularidade com maior segurança econômica. 

A necessidade da criação de um valor de referência para as relações 

negociais também fez-se necessária em virtude de que muitas vezes os eventuais 

bens oferecidos em troca pela contra-parte não eram de interesse direto para a outra 

parte da relação comercial, sendo necessário então, como forma de viabilizar a 
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execução da troca desejada, a criação de um bem intermediário que servisse para 

tanto e que constituísse uma medida de representação de valor. 

De fato, a troca direta de bens exigia que uma das partes quisesse 

exatamente o que a outra parte pudesse oferecer e ainda que os seus valores 

fossem considerados ao menos aproximados. Dentro desse contexto, originou-se a 

utilização de um instrumento facilitador de trocas, de valor padronizado, qual seja, a 

moeda.  

Assim, inicialmente, desde a Antiguidade até o Estado Moderno, foram 

utilizados objetos variados, que, por possuírem valor intrínseco de certa forma 

constante e previsível em cada local, tornaram-se aceitos e convencionados para o 

pagamento pela obtenção de bens entre membros de determinada comunidade.  

De fato, naquela época, diversas comunidades implementaram diversos bens 

que serviram como moeda-mercadoria na intermediação nas relações comerciais, 

tais como conchas, peles, sal, gado, cereais, metais, etc. Entretanto, durante a 

evolução das necessidades humanas e das relações comerciais, tal sistemática foi 

se tornando ultrapassada e nem sempre satisfazia e facilitava as movimentações de 

bens e produtos entre as pessoas.  

Nesse contexto, em épocas e lugares variados, houve a necessidade de 

criação de um elemento único que servisse como bem instrumental facilitador das 

trocas e como meio seguro de medida ou comparação de valores. Assim, as 

sociedades, paulatinamente e em momentos diversos, implementaram o instituto da 

moeda com características mais próximas e nos moldes em que ela é utilizada 

atualmente.  

Desta forma, após a criação da moeda-mercadoria e da moeda-metálica, e 

tendo em vista o desenvolvimento da ordem econômica e a necessidade de um 

maior acompanhamento do Estado na economia, sobretudo a partir de meados do 

século XIX, os Estados passaram a assumir a emissão e o controle da moeda 

nacional. Assim, nos Estados contemporâneos, o denominado papel-moeda ou 

moeda fiduciária (baseada na confiança da sociedade) é constituído por moedas 

metálicas e notas que circulam de forma oficial e livremente em cada país.  
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No Brasil, ao lado do papel-moeda emitido pelo Estado, também foram 

criadas outras formas equivalentes de representação de valores, tais como as 

chamadas moedas-escriturais, também conhecidas como moeda bancária, que 

surgiu com o desenvolvimento do sistema bancário. Ela é representada pelos 

depósitos à vista e a curto prazo nos bancos, movimentados por cheques e ordens 

de pagamentos. 

 

1.1.2 – O crédito 

 

Na mesma concepção das chamadas moedas-escriturais, podem ser 

mencionados também os conhecidos títulos de crédito, criados por Lei, cuja função 

primordial é representar obrigações pecuniárias e facilitar sua negociabilidade e 

executividade.  

Logo, de certa forma, sob o ponto de vista econômico, os títulos de crédito 

assumem funções inerentes e próprias da moeda, consistindo um instrumento 

facilitador de trocas, cujo valor é expresso na moeda corrente do país.  

Conforme dito, os títulos de crédito devem estar previstos e ser criados por 

Lei, sendo que seus principais exemplos são as letras de câmbio, as notas 

promissórias, os cheques, as duplicatas, além de outros títulos denominados de 

impróprios, por conterem características diferenciadas. 

À medida que as operações financeiras e as necessidades econômicas dos 

cidadãos se tornaram mais complexas, surgiram também os contratos de índole 

bancária – cujo produto oferecido ao mercado é o crédito –, sendo que a principal 

finalidade deste é o fomento da própria economia e a facilitação de pagamentos por 

negociações pecuniárias comerciais e de consumo realizadas. 

Sobre o crédito, percebendo sua importância nas atividades exercidas no 

âmbito do sistema financeiro e sua influência sobre os demais setores econômicos 

produtivos, a doutrina ensina que o crédito tende a dar suporte a todas as demais 

atividades comerciais, sendo fundamental a modernização das instituições 

financeiras para fazer frente a tal realidade. 
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Nesse sentido, Gabriel Jorge Ferreira observa que:   

“No atual estágio de estabilidade monetária, com crescimento 

sustentado, o crédito terá papel preponderante no suporte financeiro 

das atividades produtivas e sua expansão deverá ocorrer 

gradualmente, à medida que as instituições financeiras melhor se 

estruturam para a adequada avaliação dos riscos de crédito, num 

mercado de crescimento”.
1
 

Assim, por imperativo da própria evolução da ordem econômica, foram 

criadas espécies contratuais que também viabilizam a produção e a troca de 

mercadorias, sejam eles bens ou serviços. Nesse contexto, podem ser citados os 

serviços típicos prestados por instituições financeiras bancárias, como os depósitos 

bancários, as contas correntes e as aplicações financeiras.  

Além desses, também os contratos de financiamento, faturização (“factoring”), 

alienação fiduciária em garantia, arrendamento mercantil (“leasing”), de cartão de 

crédito, dentre outros – em que pesem suas características específicas – possuem 

como finalidade mediata a facilitação das relações pecuniárias e trocas de bens e 

serviços, de forma a impulsionar as relações comerciais e satisfazer as 

necessidades econômicas, que evoluem dia a dia. 

 

1.1.3 – Produtos e serviços financeiros contemporâneos 

 

Ademais, a fim de conferir maior segurança aos negócios que envolvam 

possibilidade de risco, o mercado segurador também se desenvolveu e teve sua 

importância salientada, de forma a impedir que o receio de que a ocorrência de 

algum fato venha causar prejuízos, evitando assim que determinada atividade 

econômica deixe de ser realizada em virtude da possibilidade do acontecimento de 

                                                           
1
 FERREIRA, Gabriel Jorge. O aprimoramento e o fortalecimento do sistema financeiro nacional. 

Revista de direito bancário, do mercado de capitais e de arbitragem. São Paulo, v. 5, n. 15, p. 39, 

jan/mar. 2002.  
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um sinistro, alavancando assim diversos setores econômicos e colaborando com a 

movimentação de bens e operações financeiras.    

Nesta mesma linha, insta salientar ainda o desenvolvimento do complexo 

mundo do mercado de capitais, o qual possui como objetivo maior propiciar a 

canalização de recursos financeiros da sociedade para o comércio, a indústria, 

outras atividades econômicas e para o próprio governo, servindo como forte aliado 

ao incremento da economia.  

Para alcançar tal objetivo, o mercado de capitais tem como objeto de atuação 

a distribuição de valores mobiliários, de forma a proporcionar a liquidez necessária 

aos títulos de emissão de empresas e viabilizar o processo de capitalização. 

Destaca-se que os principais títulos mobiliários utilizados são as ações, as 

debêntures, os bônus de subscrição, dentre outros com características e 

funcionalidades particulares.  

Assim, a distribuição dos principais valores mobiliários – que representam o 

capital social de uma empresa – também se insere no contexto deste estudo como 

mais uma forma moderna de transferência de valores dentro da sociedade, 

merecendo os cuidados e o controle do Estado. 

Não é demais ainda enfatizar algumas características das relações 

comerciais contemporâneas – geradas pelo fenômeno da globalização da economia 

e que revelam a dinamicidade das necessidades econômicas da população – quais 

sejam, a internacionalidade das transações financeiras e o incremento do comércio 

exterior, bem como a utilização da rede mundial de computadores para a celebração 

de negócios que envolvam transferência de valores monetários em ambiente virtual. 

 

1.1.4 – Sistemas de remessas de dinheiro 

 

 

Ressalta-se que, além dessa constante ampliação dos canais financeiros 

oficiais, destinados a absorver as necessidades da economia e viabilizar o fluxo de 
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valores, sob o controle dos órgãos do Estado, as transações financeiras e a 

movimentação de bens ainda podem ser efetuadas à margem desse sistema legal, 

sem controle algum, fato que colabora ainda mais para a transferência de recursos 

com origem ilícita ou destinados à prática de delitos.   

Metaforicamente, podemos dizer que a moeda e o crédito se equiparam ao 

sangue da economia de um país, o sistema financeiro equivale ao aparelho 

circulatório e as instituições financeiras oficiais representam as veias, artérias e 

vasos sanguíneos. Assim, da mesma forma que o sangue deve correr dentro dos 

vasos sanguíneos, a moeda (dinheiro) e o crédito devem ser movimentados dentro 

dos canais oficiais das instituições financeiras.  

Caso haja rompimento de algum vaso sanguíneo, o sangue correrá em 

ambientes não apropriados, causando problemas de saúde ao aparelho circulatório 

e ao corpo como um todo. Da mesma forma, caso a moeda e o crédito forem 

negociados por fora dos meios oficiais destinados à transferência de valores, o 

sistema financeiro nacional não terá o controle adequado sobre a economia, fato 

que pode causar problemas na saúde financeira do país, além de colaborar com a 

criminalidade econômica.       

De fato, atualmente, no âmbito dos órgãos de investigação de ilícitos de 

índole financeira, é comum a detecção de novos meios de realização de 

movimentações de numerário, utilizados por pessoas ligadas direta ou indiretamente 

à prática de crimes. 

Nesse contexto, observa-se o aumento da utilização de “sistemas alternativos 

de remessas” – para fins lícitos ou ilícitos – que consistem em mecanismos usados 

para transferir recursos de uma jurisdição à outra, sem utilizar os canais tradicionais 

do sistema financeiro, sendo que tais transações podem servir para disponibilizar 

recursos aos delinquentes ou para dificultar o rastreamento de quantias de origem 

criminosa.  

Assim, as movimentações financeiras realizadas por meio de sistemas 

alternativos de remessas acarretam extrema dificuldade e complexidade nas 

investigações das operações, desde a entrada dos recursos no sistema alternativo 
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até o último beneficiário, sobretudo em virtude da quantidade de etapas do processo 

e também pela possibilidade do dinheiro trafegar por diversos países.     

Em que pese a possibilidade dessas remessas feitas por fora do sistema 

financeiro oficial também serem efetuadas para fins não criminosos – como, por 

exemplo, remessas internacionais de dinheiro que um imigrante brasileiro no exterior 

deseja fazer para sua família no Brasil – o fato é que, mesmo nessas hipóteses, 

como não há controle pelos órgãos fiscalizadores, o dinheiro movimentado se 

mistura facilmente a valores oriundos de delitos praticados por outrem. 

Isso porque, quando valores são transferidos por mecanismos alternativos ao 

Sistema Financeiro Nacional, os fundos são movimentados sem a necessidade de 

identificação de seus reais titulares, fato este que atrai criminosos diversos, 

sobretudo traficantes, corruptos, criminosos do “colarinho branco”, sonegadores, 

contrabandistas e até mesmo financiadores de atos terroristas. 

No Brasil, dentre outros, exemplo clássico de sistema alternativo de remessa 

é o mecanismo denominado “dólar-cabo”, o qual, por possuir caráter totalmente 

informal, está bastante propenso a ser utilizado para fins ilícitos. Tal mecanismo é 

amplamente operacionalizado por “doleiros”, com o intuito de remeter recursos de 

origem legal ou ilegal para o exterior; bem como para viabilizar o recebimento de 

valores no Brasil, que podem ser, por exemplo, oriundos de imigrantes brasileiros 

residentes no exterior, ou do repatriamento de recursos ilicitamente enviados 

anteriormente para fora do país. 

O “dólar-cabo” consiste basicamente em um esquema de compensação 

paralelo ao sistema bancário oficial, pelo qual os recursos que deveriam ser 

remetidos regularmente de um país para outro com a devida identificação, são 

movimentados entre contas bancárias dentro do próprio país, mediante a 

correspondente transferência doméstica entre contas realizada no país de destino, 

em favor de um beneficiário previamente indicado, sem nenhum controle das 

autoridades estatais competentes. 

A pessoa que opera esse mecanismo necessita apenas de uma conta 

bancária correspondente no exterior, que pode estar em nome de pessoas a ele 

vinculadas ou em nome de empresas off shore, e que tenha disponibilidade 



22 

 

financeira para realizar as transferências solicitadas, sendo que a real motivação 

dessas operações – diga-se de passagem, quase sempre ilícita – fica alheia ao 

conhecimento do órgão supervisor competente do Sistema Financeiro Nacional, no 

caso o Banco Central do Brasil. 

Apesar de tal esquema de remessas já ser de conhecimento das autoridades 

há mais de uma década, mais recentemente a criminalidade econômica vem 

implementando novas formas de operar transferências ilícitas de recursos, inovando 

com artifícios diversos. Nos dias atuais, por exemplo, vem-se observando a 

utilização de operações de comércio exterior, importações e exportações, com a 

simulação de pagamentos fictícios a fornecedores estrangeiros para justificar e 

mascarar remessas de dinheiro feitas ilicitamente; a utilização de empresas de 

cobranças e de factoring para fazer transitar pelo sistema financeiro importâncias 

das mais diversas origens. 

Logo, conforme será detalhado mais adiante, além da regulação e do controle 

das operações financeiras e transferências de bens ocorridas regularmente por meio 

das instituições financeiras autorizadas para tanto – função esta que, por si só, já é 

de extrema complexidade –, os órgãos competentes, sobretudo as entidades 

supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, necessitam ainda vislumbrar e 

acompanhar a evolução dessas novas tipologias de sistemas alternativos de 

remessas, viabilizadas fora do sistema oficial, cuja identificação se torna ainda mais 

difícil. 

Apenas com essa simples abordagem sobre a constante evolução sobre as 

formas de transferências de valores e bens – que redundou no atual emaranhado e 

diversidade nas possibilidades de utilização de meios legais ou ilegais para 

efetivação de operações financeiras – resta demonstrada a necessidade da 

existência de um sistema financeiro forte, coordenado e com poderes regulatórios 

adequados para a prevenção de ilícitos criminais que envolvam a utilização de 

instrumentos financeiros ou que sejam praticados mediante operações de índole 

financeira.         

De fato, a dinâmica empresarial, a evolução da economia, a competitividade 

no mercado e as demandas de desenvolvimento e de crescimento das atividades 

negociais traçam as regras que o mercado financeiro vai adotando no decorrer do 
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tempo, antes mesmo da existência da regulação estatal dessas atividades.2 Daí a 

importância da normatização oriunda dos órgãos competentes do Sistema 

Financeiro Nacional guardar compatibilidade com as necessidades do mercado. 

  

                                                           
2
 Nesse sentido, FERREIRA, Gabriel Jorge. Estrutura normativa do sistema financeiro nacional. 

Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, São Paulo, v. 4, n. 16, p. 289-97, jul./set. 

1996. 
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1.2 – A ESTRUTURA E AS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL 

 

O Sistema Financeiro Nacional pode ser entendido, resumidamente, como 

sendo o conjunto de órgãos públicos federais e de empresas, públicas ou privadas, 

que estabelecem, regulamentam, fiscalizam, executam e desenvolvem as operações 

relativas à circulação da moeda e do crédito, sendo constituído por entidades 

voltadas para a gestão da política econômica do governo federal. 

 

1.2.1 – Breve histórico  

 

No Brasil, o ano de 1808 é considerado como o marco inicial para a 

constituição do Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista o advento da criação da 

primeira instituição bancária em território brasileiro, o Banco do Brasil, fundado pelo 

então Rei Dom João VI, após a vinda da família real portuguesa para o Brasil. 

Interessante notar que o Banco do Brasil tinha algumas funções típicas de 

instituições bancárias, administrando finanças e estimulando as indústrias 

manufatureiras daquela época; mas também assumia a atribuição da emissão de 

moeda no país, função típica de um Banco Central.  

Entretanto, posteriormente, logo depois do retorno da família real para 

Portugal, o Banco do Brasil acabou por encerrar suas atividades, tendo sido criada 

outra instituição com a mesma denominação em 1851, mas que também ainda 

acumulava as atribuições normais de instituição bancária com a emissão de moeda, 

fato que, aliado à falta de órgãos especializados que controlassem o mercado, 

revelavam a precariedade no sistema financeiro até então desenvolvido. 

Algumas outras instituições financeiras e entidades especializadas foram 

sendo criadas no início do século XX, tais como a Inspetoria-Geral de Bancos, as 

Câmaras de Compensação do Rio de Janeiro e de São Paulo, as Caixas 

Econômicas e outras instituições privadas. 
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De fato, no mercado financeiro, o aspecto mais importante das primeiras 

décadas do século XX foi a priorização na organização e no controle estatal sobre 

alguns ramos da ordem econômica. Nesse sentido, Luiz Alfredo Paulin afirma que 

“indubitavelmente, é o fato de a intervenção estatal sobre o comércio bancário se 

tornar efetiva. Ou seja, é a partir daqui que organizadamente o Estado irá regular o 

setor, valendo-se de instrumentos como fiscalização, redesconto, etc”.3 

Somente após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano de 

1945, foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC4, pela qual o 

Estado viabilizava os controles estatais sobre o mercado financeiro, exercendo 

funções próximas do que se espera de um Banco Central.  

O Banco Central do Brasil veio a ser criado, posteriormente, em 1964, por 

meio da Lei nº 4.595/1964, a qual, dentre as inovações trazidas, consolidou os 

diversos órgãos que agiam como autoridade monetária e estabeleceu o poder 

normativo do Conselho Monetário Nacional.  

Nas décadas de 1950 e 1960, ainda foram fundados importantes órgãos e 

instituições financeiras, tais como o então Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE), o Banco Nacional da Habitação (BNH), o Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Já, em 1976, 

foi criada a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e diversos bancos de 

investimento, com o objetivo de facilitar a obtenção de recursos pelas empresas. 

Sobretudo nas décadas de 1960 a 1980, as instituições financeiras passaram 

a desempenhar um papel de relevo absoluto na vida nacional. Nesse sentido, 

grandes conglomerados financeiros se formaram, o acesso às contas e serviços 

bancários foi democratizado, sendo que as instituições financeiras passaram a estar 

mais presentes na vida das classes urbanas menos favorecidas. 

                                                           
3
 PAULIN, Luiz Alfredo. Evolução do sistema financeiro nacional. Revista de Direito Bancário, do 

Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo, v. 5, n. 17, p. 76-89, jul./set. 2002.  
4
 Ressalta-se que, apesar da evolução do sistema com a criação da SUMOC, “Os principais 

elementos de um Banco Central encontravam-se dispersos (Tesouro, SUMOC, Carteira de 
Redesconto, de Mobilização Bancária e de Câmbio do Banco do Brasil), sendo que a ausência de um 
banco central e a existência de um conjunto de agências de certa forma independentes implicaram 
significativa falta de coordenação de vários aspectos da política monetária.” Ibidem., p. 84.  

http://wiki.advfn.com/br/index.php?title=Superintend%C3%AAncia_da_Moeda_e_do_Cr%C3%A9dito&action=edit
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Já, com a Constituição Federal de 1988, as funções do Sistema Financeiro 

Nacional foram redesenhadas, sendo realçada também a importância de sua 

influência em promover o desenvolvimento nacional e o equilíbrio do país e servir 

aos interesses da coletividade.  

A estabilidade econômica da moeda obtida nos anos 90 conquistada com o 

Plano Real, aliada ao desenvolvimento de outros ramos econômicos e mercados 

financeiros, tal como o da previdência privada, o Sistema Financeiro Nacional 

cresceu ainda mais de importância e sofreu outras readaptações. 

Esse contexto vislumbrado nas últimas décadas, aliado ao fenômeno da 

internacionalização e à necessidade de adaptação do sistema aos padrões e 

exigências do mercado internacional (inclusive com iniciativas de regulação 

financeira internacional), bem como ao reconhecimento estatal do usuário do 

sistema financeiro como consumidor que necessita de proteção, remodelaram as 

políticas econômicas sobre o mercado até então realizadas. 

Dentre essas mudanças, o aparecimento de instituições financeiras 

específicas dentro do Sistema Financeiro Nacional e a criação ou aperfeiçoamento 

de órgãos regulamentadores, fiscalizadores e executores da política econômica, 

tornaram-se necessários no decorrer do tempo, tendo em vista que o fenômeno 

econômico é dinâmico e exige a constante evolução das instituições e da legislação 

que atuem no mercado econômico.  

 

1.2.2 – Estrutura e composição do Sistema Financeiro Nacional 

 

Assim, na medida em que os diversos mercados econômicos no Brasil foram 

se desenvolvendo (mercados de câmbio, de seguros, de capitais, de previdência, 

etc.) e as relações financeiras se tornando cada vez mais complexas, houve a 

necessidade da respectiva adaptação dos órgãos do Sistema Financeiro Nacional, a 

fim de acompanhar a evolução dos mercados e melhor atender aos objetivos das 

políticas econômicas governamentais. 
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Considerando tais aspectos, podemos visualizar a atual composição do 

Sistema Financeiro Nacional brasileiro, cujos órgãos, instituições e estrutura são 

voltados ao atendimento da política econômica em sentido amplo.  

O Sistema Financeiro Nacional é composto de instituições responsáveis pela 

captação de recursos financeiros, pela distribuição e circulação de valores e pela 

regulação desse processo. 

Analisando sua estrutura orgânica atual, observa-se que o Sistema 

Financeiro Nacional é formado por entidades denominadas de “supervisoras” e 

“operadoras” que atuam diretamente no mercado financeiro, sendo todas orientadas 

por “órgãos normativos” colegiados, que atualmente são três, quais sejam, o 

Conselho Monetário Nacional (CMN), o Conselho Nacional se Seguros Privados 

(CNSP) e o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). 

As atuais entidades supervidoras são: o Banco Central do Brasil (BACEN), a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).5 

 

ORGÃOS 
NORMATIVOS 

ENTIDADES 
SUPERVISORAS 

OPERADORES 

Conselho 
Monetário Nacional 

- CMN  

Banco Central do 
Brasil - BACEN  

Instituições 
financeiras 
captadoras 

de depósitos 
à vista  

Demais 
instituições 
financeiras 

 
Bancos de 

Câmbio 

Outros intermediários 
financeiros e administradores 

de recursos de terceiros  

Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM  

Bolsas de 
mercadorias 

e futuros  

Bolsas de 
valores  

Conselho Nacional 
de Seguros 

Privados - CNSP  

Superintendência de 
Seguros Privados - 

SUSEP  

Ressegurado
res  

Sociedades 
seguradoras  

Sociedades 
de 

capitalização  

Entidades 
abertas de 
previdência  

                                                           
5
 Para uma visão detalhada e aprofundada sobre a composição, as funções e âmbitos de atuação de 

todos os órgãos componentes do sistema financeiro nacional e das instituições operadoras do 
mercado financeiro, vide:  
FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 17. ed. São Paulo: Quality Mark, 
2007. 
FERNANDES, Antônio Alberto Grossi. O sistema financeiro nacional comentado: instituições 
supervisoras e operadoras do SFN & políticas econômicas, operações financeiras e administração de 
risco. São Paulo: Saraiva, 2006.  

  

http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bacen.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cvm.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ssp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ssp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/spc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/CMN.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/CMN.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/CMN.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bacen.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bacen.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ifcdv.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ifcdv.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ifcdv.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ifcdv.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ifcdv.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/dif.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/dif.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/dif.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/Bancos_Cambio.asp?idPai=?SFNCOMP
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/Bancos_Cambio.asp?idPai=?SFNCOMP
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/oif.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/oif.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/oif.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cvm.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cvm.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bmf.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bmf.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bmf.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bv.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bv.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cnsp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cnsp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cnsp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ssp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ssp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/ssp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/irb.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/irb.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/saosp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/saosp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/sc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/sc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/sc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/epp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/epp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/epp.asp
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complementar  

Conselho Nacional 
de Previdência 

Complementar - 
CNPC  

Superintendência 
Nacional de 
Previdência 

Complementar - 
PREVIC  

Entidades fechadas de previdência complementar 
(fundos de pensão)  

 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) foi instituído pela Lei nº 4.595/1964, 

consiste no órgão deliberativo máximo do sistema, responsável por expedir as 

diretrizes gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, sendo 

integrado pelo Ministro da Fazenda (Presidente), o Ministro do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e o Presidente do Banco Central do Brasil.  

Por sua vez, o Banco Central do Brasil (BACEN) é uma autarquia vinculada 

ao Ministério da Fazenda, criada pela mesma Lei nº 4.595/64, sendo o principal 

executor das orientações do CMN e responsável por garantir o poder de compra da 

moeda nacional, tendo como principais objetivos o zelo pela adequada liquidez da 

economia, a manutenção das reservas internacionais em nível adequado, o estímulo 

à formação de poupança, a promoção do permanente aperfeiçoamento do sistema 

financeiro, sendo ainda o órgão responsável pela autorização e fiscalização das 

instituições financeiras.6 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia vinculada ao 

Ministério da Fazenda, instituída pela Lei nº 6.385/76, sendo a entidade supervisora 

responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de 

valores mobiliários do país, observando as diretrizes estabelecidas pelo CMN.  

Já, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) foi criado pelo 

Decreto-Lei nº 73/66, sendo o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da 

política de seguros privados, composto pelo Ministro da Fazenda (Presidente), 

                                                           

6
 Dentre as atribuições do Banco Central do Brasil estão: emitir papel-moeda e moeda metálica; 

executar os serviços do meio circulante; receber recolhimentos compulsórios e voluntários das 
instituições financeiras e bancárias; realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições 
financeiras; regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis; efetuar 
operações de compra e venda de títulos públicos federais; exercer o controle de crédito; exercer a 
fiscalização das instituições financeiras; autorizar o funcionamento das instituições financeiras; 
estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições 
financeiras; vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais e 
controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país.  

http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cgpc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cgpc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cgpc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/cgpc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/spc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/spc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/spc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/spc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/spc.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/efpp.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/efpp.asp
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representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência 

Social, Superintendente da Superintendência de Seguros Privados, representante do 

Banco Central do Brasil e representante da Comissão de Valores Mobiliários.  

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é uma autarquia vinculada 

ao Ministério da Fazenda, sendo o órgão supervisor responsável pelo controle e 

fiscalização do mercado de seguro, previdência privada aberta, capitalização e 

resseguro, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP.  

Por sua vez, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

nos moldes em que se apresenta atualmente, foi instituído pela recente Lei nº 

12.154/09, consiste em um órgão colegiado que integra a estrutura do Ministério da 

Previdência Social, sendo integrado por 05 (cinco) representantes do poder público 

mais 03 (três) indicados, respectivamente, pelas entidades fechadas de previdência 

complementar, pelos patrocinadores e instituidores e pelos participantes e 

assistidos. 

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) é uma 

autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, sendo a entidade 

supervisora responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de 

previdência complementar (fundos de pensão) e executora das políticas traçadas 

nas diretrizes estabelecidas pelo CMN e CNPC. 

Cumpre ressaltar ainda a existência de órgãos específicos dentro da estrutura 

do SFN, que detêm a competência recursal de decisões prolatadas em processos 

administrativos conduzidos no âmbito de cada uma das entidades supervisoras do 

Sistema Financeiro Nacional.  

Assim, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), 

criado pelo Decreto nº 91.152/85, possui competência para julgar recursos 

interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades administrativas pelo 

Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários.  

Já, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de 

Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CRSNSP), cujo regimento foi 

aprovado pelo Decreto nº 2.824/98, tem atribuição de julgar os recursos de decisões 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_de_Valores_Mobili%C3%A1rios
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da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), relacionados às instituições 

pertencentes ao seu mercado supervisionado.  

Por fim, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC) foi 

instituída pela Lei nº 12.154/09, com atribuição de apreciar e julgar os recursos 

interpostos contra decisões da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC), referentes a autos de infração e lançamentos 

tributários de taxa de fiscalização.  

O fato é que o modelo de estruturação dos órgãos normativos e das 

entidades supervidoras do Sistema Financeiro Nacional – que abrangem o mercado 

bancário, o mercado de capitais, o mercado segurador e o mercado de previdência – 

deve ser criteriosamente adequado à realidade e aos objetivos da política 

econômica nacional. 

Assim, cumpre ressaltar a importância da coerente delimitação dos campos 

de atribuição de cada órgão, a fim de que as medidas específicas de normatização e 

acompanhamento a serem aplicadas a cada setor do mercado econômico possam 

ser realizadas de forma eficiente, adequada e realista. 

Os órgãos normativos e as entidades supervisoras são constituídas e 

representadas, via de regra, por Órgãos Públicos, que podem ser pessoas jurídicas 

de direito público, sobretudo Autarquias (Exemplos: BACEN, CVM, SUSEP e 

PREVIC), ou órgãos sem personalidade jurídica própria, tais como os Conselhos 

acima discriminados, sendo que todos eles representam exemplos de intervenção 

indireta do Estado na economia, que atua na qualidade de agente regulador do 

mercado econômico.   

Por outro lado, as intituições operadoras são formadas, via de regra, por 

sociedades empresariais privadas, com exceção de alguns exemplos de sociedades 

de economia mista e de empresas públicas, tais como, respectivamente, as 

intituições financeiras denominadas Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 

perfazendo típicas hipóteses de intervenção direta do Estado na economia. 

Faz-se necessário que as entidades competentes adotem as políticas de 

regulação e de fiscalização adequadas a cada setor supervisionado – sendo esta a 
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principal função dos órgãos normativos e entidades supervisoras7 – pois neste caso 

as instituições financeiras e entidades equiparadas, na condição de operadoras do 

sistema, terão maiores condições de atingir não só seus objetivos individiduais de 

lucro, mas também de desempenhá-los de acordo com os atos normativos 

expedidos pelo SFN, de forma a atuar em prol dos interesses econômicos nacionais 

e garantir serviços qualificados a seus clientes. 

Tal tarefa é de extrema complexidade, requerendo que as autoridades 

regulatórias do mercado financeiro sejam detentoras de conhecimento técnico 

profundo e de especialização e atualização constante nas suas respectivas áreas de 

atuação.  

Em todos os ramos do Sistema Financeiro Nacional, os conhecimentos 

inerentes à ordem econômica são de extrema importância, pois na verdade os 

mercados supervisionados do sistema financeiro constituem as atividades 

econômicas de maior relevância para a sociedade, pois delas dependem 

diretamente ou indiretamente o sucesso de toda prestação de serviços e/ou de 

comércio de mercadorias realizado no meio social. 

De fato, por exemplo, caso as instituições bancárias não tenham mecanismos 

habilitados para conferir empréstimos ou financiamentos atraentes para empresários 

diversos, as atividades comerciais destes não terá o impulsionamento desejado. Da 

mesma forma, na hipótese de o mercado segurador não ser capaz de ofertar um 

produto capaz de assegurar bens e mercadorias valiosas que precisem ser 

transportadas por empresas transportadoras, tal atividade econômica não terá a 

segurança almejada. Ainda, caso o mercado de capitais não adote mecanismos 

favoráveis a conferir liquidez às ações de determinadas empresas, os investimentos 

nela realizados serão menores do que os esperados.  

                                                           
7 CALADO, Luiz Roberto. Regulação e autoregulação do mercado financeiro: conceito, evolução e 

tendências num contexto de crise. São Paulo: Saint Paul, 2009.  p. 29. Convém ainda mencionar que 
afora toda essa estrutura de regulação financeira, vem crescendo a criação de órgãos 
autorreguladores, principalmente no âmbito do mercado de capitais. Conforme lembra o autor, “As 
entidades autorreguladoras previstas em lei são representadas pelas bolsas de valores, mercadorias 
& futuros: Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) 
Bovespa. A elas, os organismos reguladores delegam tarefas de normatização, acompanhamento e 
fiscalização. No Brasil e no mundo, as bolsas de valores, mercadorias e futuros, geralmente, têm sua 
atuação pautada na autorregulação.” 



32 

 

Em resumo, em todas essas situações, portanto, não haverá o estímulo 

desejado às atividades econômicas, fato que pode repercutir na queda de oferta de 

empregos, na diminuição de arrecadação de tributos, na alta de preços e em outras 

conseqüências indesejáveis para a ordem econômica nacional. 

Nesse ponto, convém mencionar que, apesar de a Constituição Federal de 

1988 conferir ao Sistema Financeiro Nacional apenas um único dispositivo legal, 

qual seja, seu artigo 1928, deixando para a legislação infraconstitucional a 

competência para sua organização e regulamentação, tal fato em nada diminui a 

importância jurídica de tal tema, mesmo porque observa-se que o Sistema 

Financeiro Nacional está intimamente ligado e inserido nos próprios dispositivos 

constitucionais que versam sobre a ordem econômica e financeira nacional – 

consistindo, na verdade, o setor da ordem econômica por excelência – aplicando-se 

a ele os dispositivos que versam sobre os princípios gerais da atividade econômica 

(arts. 170 a 174, da CF).    

Além das funções acima mencionadas, cumpre ressaltar também que o 

Sistema Financeiro Nacional – mediante a atuação de seus órgãos reguladores e 

fiscalizadores e das instituições operadoras do sistema – também representa o 

âmbito mais apropriado para o Estado disciplinar, viabilizar e aplicar suas políticas 

econômicas. 

De fato, os órgãos e instituições públicas estatais que compõem o Sistema 

Financeiro Nacional acima mencionados – cada um com suas respectivas 

competências normativas e âmbitos técnicos de atuação – são criados ou 

modificados pelos governos com o objetivo de melhor atender os mecanismos de 

intervenção do Estado na economia que venham incidir nos diversos setores e 

mercados econômicos. 

 

                                                           
8
 Com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, o Capítulo IV do Título VII, da 

Constituição Federal, que versa sobre o Sistema Financeiro Nacional, é composto apenas pelo caput 

do art. 192, com a seguinte redação: 

“Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, 
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, 
inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.” 
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1.2.3 – Características gerais 

 

De acordo com a estrutura do sistema financeiro, pode-se visualizar também 

a intensidade, a forma e o modelo de intervenção do Estado na economia adotado 

pelos governos, estimulando ou desestimulando comportamentos no mercado 

econômico, mediante a aplicação de técnicas de política monetária, fiscal, cambial e 

financeira. 

Logicamente, o Sistema Financeiro Nacional também se apresenta como 

sendo o ambiente adequado e oficial onde se realizam as movimentações 

financeiras nacionais e internacionais, possuindo os canais apropriados e 

supervisionados para a efetivação de transferências de valores, manutenção de 

depósitos de quantias e realização de aplicações e operações financeiras diversas. 

Desta forma, sobreleva a importância da funcionalidade de tal sistema, 

destinado à facilitação do desenvolvimento da economia, sem prejuízo dos 

necessários mecanismos de controle que venham corroborar com os meios de 

prevenção e repressão aos ilícitos financeiros que porventura sejam praticados em 

seu interior. 

Nesse ponto, as instituições que regulam e fiscalizam o Sistema Financeiro 

Nacional – ao mesmo tempo em que possuem a tarefa de melhor normatizar a 

atuação do mercado econômico de acordo com as políticas econômicas 

governamentais – devem atentar também para o fato de que os controles a serem 

impostos não acarretem o engessamento do sistema econômico, de forma a evitar a 

utilização alternativa de canais não oficiais para a prática de operações financeiras 

por parte dos usuários do sistema. 

Isso porque, caso as instituições financeiras autorizadas do sistema não 

sejam usadas para acolher as movimentações financeiras e depósitos de valores – 

ou seja, caso sejam utilizados canais não oficiais para viabilizar essas operações 

financeiras – o controle e o rastreamento da origem, do caminho e do destino de 

determinado numerário se tornará quase impossível de ser realizado, tendo em vista 

ocorrer à margem dos canais supervisionados pelo Estado. 
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Atualmente, o sistema financeiro brasileiro é reconhecido como um dos mais 

desenvolvidos e bem estruturados do mundo, sendo altamente informatizado. 

Podemos citar, por exemplo, o fato de que a compensação dos cheques emitidos 

pode ocorrer de forma extremamente rápida, sendo que a quantia de dinheiro 

correspondente pode sair da conta no mesmo dia, podendo ser transferida para 

outra conta destinatária em até dois dias. 

Interessante ressaltar que um dos fatores que colaborou para o substancial 

aumento tecnológico do Sistema Financeiro Nacional a partir da década de 1990 foi 

o advento da necessidade de adaptação do próprio sistema à conjuntura de alta 

inflação que dominou as relações econômicas no Brasil à época, evitando-se que os 

cheques se desvalorizassem até a compensação, caso esta demorasse a ser 

realizada. Ademais, a própria inflação acarretou acúmulo de receitas aos bancos, 

que puderam investi-las em parte, sem grandes esforços, em inovações 

tecnológicas9.  

Assim, tal fato foi decorrência da positiva superação de tempos de economia 

instável, fazendo com que as dificuldades da época fossem assimiladas e utilizadas 

como oportunidade de evolução.  

Por outro lado, ao mesmo tempo em que essa avançada informatização e o 

alto desenvolvimento tecnológico do Sistema Financeiro Nacional propiciam 

enormes benefícios para as relações econômicas, esses mesmos fatores também 

podem servir como facilitadores de fraudes e de operações financeiras ilícitas, 

podendo corromper a credibilidade no sistema, gerar instabilidade econômica e 

servir como ambiente propício para a prática de crimes econômicos. 

Tal constatação representa mais uma causa que serve como fundamento 

para a necessidade de implementação de eficientes mecanismos de regulação do 

Sistema Financeiro Nacional e de medidas preventivas pelas autoridades 

competentes, mediante a expedição de atos normativos regulamentadores.  

                                                           
9
 De fato, nos anos 1980 e 1990, “as inovações tecnológicas foram rapidamente implementadas. Com 

efeito, mesmo se reconhecendo que, em parte, estas inovações decorreram das receitas geradas 

pela inflação aos bancos, o fato é que o sistema brasileiro tinha pouquíssimos concorrentes no 

mundo, em termos de automação e serviços tecnologicamente avançados oferecidos a seus 

clientes.” PAULIN, op. cit., p.86. 
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A constante evolução do Sistema Financeiro Nacional e a dinamicidade das 

relações comerciais demonstram a necessidade de se legislar e regulamentar as 

operações financeiras da forma mais adequada à realidade nacional, sobretudo 

mediante a utilização de uma legislação que também seja dinâmica e capaz de 

acompanhar a evolução dos fenômenos econômicos. 

Desta forma, verifica-se que os órgãos normativos e supervisores do Sistema 

Financeiro Nacional devem empregar seus conhecimentos técnicos, de forma a 

regular o funcionamento do mercado financeiro em prol das políticas econômicas 

estatais, sem olvidar da necessidade de prever normas e mecanismos voltados tanto 

à prevenção, como à repressão de crimes que possam ser perpetrados no âmbito 

das instituições financeiras e equiparadas que operam no mercado. 

Assim, além da previsão legal de tipos penais no ordenamento jurídico penal 

que tipifiquem condutas que afetem a ordem econômica, o combate aos crimes 

econômicos em geral somente pode ter o êxito esperado com a implementação de 

atos normativos regulatórios e fiscalizatórios por parte dos órgãos competentes do 

Sistema Financeiro Nacional. 

Tais órgãos detêm conhecimento técnico específico e profundo sobre o tema, 

representando quem melhor pode antever e identificar condutas que podem 

consubstanciar práticas ilícitas no sistema financeiro. Para cumprir este importante 

mister, faz-se necessário conferir função normativa à regulamentação técnica 

oriunda dos órgãos do Sistema Financeiro Nacional, dentro dos limites permitidos 

pelo ordenamento jurídico, como se verá adiante. 
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2. MODELO DE LEGALIDADE ADEQUADO AO COMBATE À CRIMINALlDADE 
ECONÔMICA  

 

Desde já, cumpre salientar que o modelo de legalidade que será defendido 

neste trabalho voltado ao adequado combate aos crimes econômicos não se afasta 

do consagrado princípio da estrita legalidade (ou reserva legal) que, segundo a 

doutrina majoritária10, prevalece no direito penal e difere do mero princípio da 

legalidade.  

Entretanto, por outro lado, conforme se verá mais adiante, tal princípio 

também não impede a absorção de conhecimentos oriundos do sistema financeiro, 

mediante métodos específicos de tipificação penal, para a melhor delimitação dos 

crimes econômicos. 

 

2.1 – ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO NORMATIVA AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL  

 

2.1.1 – Necessidade de participação normativa do sistema financeiro no 
combate aos delitos econômicos 

 

                                                           
10

 Por todos, NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 9 ed. rev., atual e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 51. Segundo o autor, enquanto a mera legalidade é 

uma norma dirigida aos juízes, aos quais prescreve a aplicação das leis tais como são formuladas; já 

a estrita legalidade “designa a reserva absoluta de lei, que é uma norma dirigida ao legislador, a 

quem prescreve a taxatividade e a precisão empírica das formulações legais. Não se pode, na 

atualidade, contentar-se com a mera legalidade, pois nem todo tipo penal construído pelo legislador 

obedece, como deveria, ao princípio da taxatividade. O ideal é sustentar a estrita legalidade, ou seja, 

um crime deve estar descrito em lei mas bem detalhado (taxativo), de modo a não provocar dúvidas e 

questionamentos instransponíveis, bem como sendo possível visualizar uma ofensa a bem jurídico 

tutelado, agindo o autor com dolo ou culpa.” 
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Na década de 1980, diante da evolução da realidade maléfica do tráfico 

internacional de drogas, a comunidade internacional começou a implementar 

estudos e práticas no sentido de verificar formas mais eficientes e eficazes de 

neutralizar seus efeitos, sobretudo mediante aplicação de técnicas para o combate 

ao seu financiamento. 

A partir de então, diversos tratados internacionais foram assinados sobre o 

assunto, destacando-se a Convenção de Viena de 198811 (Convenção Contra o 

Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas), e também a 

Convenção de Palermo de 2000, ratificada pelo Brasil e incorporada ao direito pátrio 

no ano de 200412, versando sobre a criminalidade organizada transnacional e 

técnicas para sua investigação. 

O cenário internacional apontava para a necessidade da adoção de 

instrumentos mais adequados para a desarticulação da estrutura das organizações 

criminosas, as quais se caracterizam pela estabilidade, especialização, hierarquia, 

divisão de atribuições, e principalmente, o objetivo de auferir lucro. 

Internacionalmente, percebeu-se que, não apenas em relação ao tráfico 

internacional de drogas, mas também em relação ao terrorismo, corrupção, delitos 

econômicos e outros crimes de índole patrimonial, o principal objetivo das 

organizações criminosas é a obtenção de dinheiro para seu sustento, manutenção e 

também para reinvestimento em suas estruturas, além, é claro, para a distribuição 

dos lucros das atividades criminosas. 

Assim, tornou-se entendimento comum entre os membros das Organizações 

das Nações Unidas que uma ação direta contra o financiamento de tais delitos – 

bem como a aplicação de medidas contra a ocultação e dissimulação dos bens e 

valores oriundos das atividades ilícitas – seriam medidas indispensáveis para o 

sucesso do combate à criminalidade organizada, sobretudo no que tange aos delitos 

                                                           
11

 No Brasil, a Convenção de Viena foi promulgada com a edição do Decreto nº 154, de 26 de junho 
de 1991. 
12

 No Brasil, a Convenção de Palermo só foi promulgada quatro anos depois, com a edição do 
Decreto nº 5.015, de março de 2004. 
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econômicos, assim denominados como aqueles que violam diretamente a ordem 

econômica e as políticas do Estado.  

Em virtude da necessidade da constante alimentação financeira do aparato 

das estruturas criminosas e também da destinação e distribuição dos frutos (valores 

e bens) obtidos com a atividade ilícita, cresceu em importância a tipificação de 

delitos contra o sistema financeiro e também do crime de lavagem de dinheiro, 

justamente porque apuram condutas afetas às economias do crime. 

Nesse contexto, no Brasil, foi publicada a Lei nº 7.492, de 16/06/1986 (crimes 

contra o sistema financeiro), a Lei nº 9.034, de 03/05/1995 (técnicas de investigação 

em organizações criminosas), e após recomendações do Grupo de Ação Financeira 

Internacional (GAFI)13, foi criada a Lei nº 9.613, de 03/03/1998 (crime de lavagem de 

dinheiro). 

Com as facilidades trazidas pelos meios de transferências e remessas de 

valores viabilizadas pelos modernos sistemas bancários, inclusive com possibilidade 

de movimentações instantâneas de valores, nacionais e internacionais, e, sobretudo 

com a globalização da economia, as operações financeiras ligadas aos delitos 

cometidos tornam-se cada vez mais sofisticadas e de difícil detecção. 

Observa-se que, ao mesmo tempo em que as evoluções tecnológicas que 

viabilizam transações financeiras e trazem facilidades para a sociedade, de outro 

lado permitem que valores oriundos de práticas criminosas também transitem com 

extrema velocidade pelos canais bancários e demais instituições do sistema 

financeiro. 

Assim, a fim de exercer o fiel acompanhamento da evolução do mercado 

financeiro, tornou-se necessária a adoção de técnicas mais precisas de regulação 

                                                           
13

 O Grupo de Ação Financeira – GAFI é uma organização intergovernamental, com sede em Paris, 
criada em 1989 por iniciativa do G-7 com o objetivo de desenvolver e promover políticas nacionais e 
internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O GAFI é o 
principal órgão no sistema internacional antilavagem de dinheiro. O Grupo congrega atualmente 34 
países membros, além de diversas organizações internacionais observadoras. O GAFI elaborou, 
revisou e publica os padrões internacionais (Standards) a serem seguidos pelos países, em matéria 
de prevenção de repressão à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo: são as 40 
Recomendações + 9 Recomendações Especiais. 
Outras informações sobre o GAFI podem ser obtidas no sítio oficial do Grupo (http://www.fatf-
gafi.org/) 
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econômica, indispensáveis ao melhor entendimento e combate aos crimes 

financeiros e contra o mercado de capitais.  

De fato, a crescente especialização da criminalidade econômica requer o 

constante aperfeiçoamento do aparato estatal destinado à sua repressão e 

prevenção, principalmente no âmbito do sistema financeiro, sendo certo que a 

prioridade do combate à criminalidade econômica deve se voltar ao ponto mais 

sensível dos autores de tais delitos, qual seja, o fator econômico. 

Logo, a expedição de diversos atos normativos de caráter regulatório 

abrangendo o mercado financeiro – provenientes dos órgãos normativos e 

supervisores do Sistema Financeiro Nacional especializados no assunto – consiste 

em fundamental atividade que auxilia na concretização da legislação penal e na 

compreensão sobre tipos penais que envolvem crimes econômicos, influenciando 

diretamente na construção do direito penal econômico. 

De fato, em muitas oportunidades, as normas infralegais e o entendimento 

técnico dos órgãos responsáveis pela normatização do Sistema Financeiro Nacional 

são de extrema importância para a caracterização de crimes financeiros e contra o 

mercado de capitais. 

Observa-se, assim, que os aspectos normativos e regulatórios do mercado 

econômico integram cada vez mais profundamente a compreensão sobre os crimes 

contra o sistema financeiro e mercado de capitais, demarcando sua importância e 

presença no ordenamento jurídico pátrio, formando um emaranhado de atos 

normativos que colaboram com a orientação e o direcionamento do próprio direito 

penal econômico. 

Do ponto de vista da estrutura do conjunto normativo, sobretudo sob o 

enfoque da dogmática jurídica14, denota-se que a complexidade do tema exige a 

constituição de um ordenamento jurídico hierarquizado e multifacetado – envolvendo 

                                                           
14

 "São disciplinas dogmáticas, no estudo do direito, a Ciência do Direito Civil, Comercial, 
Constitucional, Processual, Penal, Tributário, Administrativo, Econômico, do Trabalho, etc. Uma 
disciplina pode ser considerada dogmática na medida em que considera certas premissas, em si e 
por si arbitrárias (isto é, resultantes de uma decisão), como vinculantes para o estudo, renunciando-
se assim ao postulado da pesquisa independente. Ao contrário das disciplinas zetéticas, cujas 
questões são infinitas, as dogmáticas tratam de questões finitas." FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. 
Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 48. 
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aspectos jurídicos, econômicos e técnicos – cuja fonte principal são os órgãos 

públicos especializados e que detêm o conhecimento técnico para subsidiar a 

condução da política econômica nacional, devendo tal legislação obviamente não 

contrariar as normas constitucionais e legais das quais retiram seu fundamento, de 

forma a integrar um ordenamento jurídico coeso e harmônico.15 

Com relação ao delito de lavagem de dinheiro, por exemplo, o papel das 

denominadas autarquias fiscalizadoras do Sistema Financeiro Nacional e dos órgãos 

de inteligência financeira16 tem sua importância realçada, sobretudo no tocante aos 

seus objetivos de controlar as atividades dos clientes usuários das instituições que 

compõem o sistema financeiro, identificando eventuais condutas suspeitas, com 

potencialidade lesiva para a ordem econômica. 

Em virtude da existência de normas jurídicas produzidas por diversas fontes e 

com níveis hierárquicos diferentes, o campo de conhecimento sobre o direito penal 

econômico exige a real valorização e compreensão do fenômeno do ordenamento 

jurídico.  

De fato, as diversas fontes e níveis da legislação reforçam a necessidade de 

entendimento sobre a essência e as características intrínsecas ao ordenamento 

jurídico, tais como, a hierarquia, a unidade e a coesão, incluindo as noções sobre 

sistema e relações de poder e obrigação entre as normas jurídicas que o integram17. 

                                                           
15

 "Ordenamentos, pois constituem sistemas dinâmicos, com vários padrões de funcionamento, 
conforme a variedade de suas regras estruturais. Não são, assim, totalidades homogêneas, embora 
sejam todos coesos. O caráter imperativo ou vinculante de suas normas depende da coesão de sua 
estrutura que pode ser rígida, flexível, etc. Não há uma norma a conferir-lhe unidade, porque os 
ordenamentos contêm séries normativas plurais. A hierarquia legal, portanto, é uma das estruturas 
possíveis do sistema dinâmico, que pode, de momento para momento, assumir outros padrões 
(padrão-efetividade, padrão-legitimidade, padrão dos regimes de exceção etc). O que explica, no 
direito moderno, a preponderância do padrão constitucional, fundado no princípio da legalidade, e que 
conduz a dogmática a pensar o ordenamento como um sistema unitário, é uma razão de ordem 
ideológica: a forte presença do Estado e a concepção liberal de direito." FERRAZ JUNIOR, op. cit., p. 
195.   

16
 No Brasil, observando-se recomendação do Grupo de Ação Financeira Internacional, a Lei nº 

9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeira (COAF), vinculado ao Ministério da 
Fazenda, consistindo a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. 

17
 Abordando esse tema, Norberto Bobbio esclarece que: "Quanto à pirâmide que representa o 

ordenamento jurídico, no momento em que poder e obrigação são dois termos correlativos, se a 
considerarmos de cima para baixo, veremos uma série de poderes sucessivos: o poder 
constitucional, o legislativo ordinário, o regulamentar, o jurisdicional, o poder de negociação, e assim 
por diante; se a considerarmos de baixo para cima, veremos uma série de obrigações que se 
sucedem: a obrigação do indivíduo de cumprir a sentença de um magistrado; a obrigação do 
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Diante da complexidade das relações subjacentes que podem ocasionar 

eventuais delitos econômicos, os mecanismos de combate à criminalidade 

econômica devem se pautar por um modelo de legalidade formado por inúmeras 

normas jurídicas que possuem hierarquia, fontes e conteúdos diversos – integrando 

uma estrutura escalonada de ordenamento jurídico18 – viabilizando assim, a forma 

mais racional possível para que o sistema jurídico obtenha completude e unidade. 

De fato, a ordem jurídica que compõe o direito penal econômico é constituída 

pelos princípios e regras constitucionais afetas ao assunto, bem como leis e 

decretos a elas relacionadas, além de atos normativos infralegais expedidos pelos 

órgãos competentes integrantes do Sistema Financeiro Nacional19, devendo todo 

conjunto normativo ser produzido de acordo com a Constituição Federal e dentro da 

forma e dos limites impostos por esta20. 

Por envolver aspectos dinâmicos de índole econômica, contábil, financeira ou 

atuarial sobre assuntos diversos, com conteúdo eminentemente técnico, faz-se 

necessário reconhecer que o estrito conhecimento jurídico não consegue abranger 

todas as especificidades da ordem penal econômica, devendo a normatização sobre 

                                                                                                                                                                                     
magistrado de ater-se às leis ordinárias; a obrigação do legislador de não violar a Constituição." 
BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. p. 52. 
18

 Norberto Bobbio aceita a teoria da construção escalonada do ordenamento jurídico elaborada por 
Hans Kelsen e explica que: "Essa teoria serve para dar uma explicação da unidade do ordenamento 
jurídico complexo. Seu núcleo é que as normas de um ordenamento jurídico não estão todas no 
mesmo plano. Há normas superiores e inferiores. As inferiores dependem das superiores. Subindo 
das normas inferiores àquelas que se encontram mais acima, chega-se a uma norma suprema, que 
não depende de nenhuma outra norma superior, e sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. 
Essa norma suprema é a norma fundamental." BOBBIO, op. cit., p. 49.  
19

 Nesse sentido, Hans Kelsen menciona: "O escalão de produção de normas gerais - regulada pela 
Constituição - é por sua vez geralmente subdividido, na conformação positiva das ordens jurídicas 
estaduais, em dois ou mais escalões. Aqui poremos em destaque apenas a distinção entre lei e 
decreto, que é de particular importância onde a Constituição atribua fundamentadamente a produção 
de normas jurídicas gerais a um parlamento eleito pelo povo, permitindo, porém, a elaboração mais 
pormenorizada das leis por meio de normas gerais que são editadas por certos órgãos da 
administração, ou onde, para certos casos excepcionais, dê ao governo competência para, no lugar 
do parlamento, editar todas as normas gerais necessárias ou apenas certas normas gerais. As 
normas que provêm não do parlamento, mas de uma autoridade administrativa, são designadas como 
decretos, que podem ser decretos regulamentadores ou decretos-leis." KELSEN, Hans. Teoria pura 
do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 255.  
20

 Ressaltando o caráter dinâmico do ordenamento jurídico, Kelsen preleciona que: "O sistema de 
normas que se apresenta como uma ordem jurídica tem essencialmente um caráter dinâmico. Uma 
norma jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo, quer dizer, porque o seu conteúdo 
pode ser deduzido pela vida de um raciocínio lógico do de uma norma fundamental pressuposta, mas 
porque é criada por uma forma determinada – em última análise, por uma forma fixada por uma 
norma fundamentaI pressuposta." KELSEN, op. cit., p. 221. 
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essa matéria ter participação mais efetiva dos órgãos do sistema financeiro que 

possuem conhecimento técnico especializado. 

Assim, necessária a atribuição de maior função normativa às entidades que 

compõem o Sistema Financeiro Nacional na construção da legislação de índole 

econômica, cumpre discorrer também que tal sistemática legislativa proposta é 

perfeitamente possível juridicamente, não ofendendo os princípios constitucionais e 

normas legais pátrios. 

No Brasil, a doutrina jurídica é vasta e apresenta posicionamentos 

relativamente divergentes acerca das questões que envolvem a possibilidade de 

transferência normativa a órgãos vinculados ao Poder Executivo, dentre os quais se 

encontram as autarquias supervisoras do Sistema Financeiro Nacional.  

A relevância do tema foi ainda mais evidenciada com o advento da 

Constituição Federal de 1988 e com as emendas constitucionais que vieram 

reformular alguns aspectos da estrutura da Administração Pública. 

Sobre o assunto, com a nova ordem constitucional, houve previsão de 

revogação das normas legais que delegavam a órgãos do Poder Executivo 

competências normativas reservadas ao Congresso Nacional pela Constituição, 

sendo que o assunto foi previsto expressamente no art. 25 dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que assim prescreve:  

“Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da 

promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por 

lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do 

Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao 

Congresso Nacional, especialmente no que tange a: I - ação 

normativa;  II - alocação ou transferência de recursos de qualquer 

espécie.” 

Tal dispositivo constitucional veio repercutir diretamente sobre os atos de 

regulação até então expedidos pelos órgãos normativos que compunham o Sistema 

Financeiro Nacional, sobretudo em virtude de que a própria Constituição, em seu art. 

192 (mesmo antes da Emenda Constitucional nº 40, de 2003), previa que os 
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assuntos afetos ao sistema financeiro deveriam ser regulados por lei complementar, 

ou seja, seriam necessariamente objeto de competência do Congresso Nacional. 

Isso porque o art. 68, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, dispõe que 

as matérias reservadas constitucionalmente à lei complementar não podem ser 

objeto de delegação legislativa pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo21.  

Logo, em virtude da previsão expressa, em sede constitucional, da cessação 

da delegação de competência normativa ao CMN e ao BACEN, a legitimidade 

jurídica e a função normativa dos atos oriundos de órgãos do Sistema Financeiro 

Nacional foram ainda mais debatidas e inclusive contestadas22 por parte da 

doutrina23.  

Em que pese certa divergência de entendimentos, à época, a Medida 

Provisória nº 45, de 31/03/89, reeditada pela Medida Provisória nº 53, de 03/05/89, 

veio prorrogar expressamente a vigência dos dispositivos legais anteriores que 

houvessem conferido ao Conselho Monetário Nacional competências reservadas ao 

Congresso Nacional, sendo esta última convertida na Lei nº 7.770, de 31/05/89, 

prorrogando referido prazo até 30/10/89. 

O prazo prorrogado pela Lei nº 7.770/89 foi sequencialmente estendido 

também pela Lei nº 7.892, de 24/11/89, pela Lei nº 8.056, de 28/06/90, pela Lei nº 

8.127, de 20/12/90, pela Lei nº 8.201, de 29/06/91. Após, com a Lei nº 8.392, de 

30/12/91 e com a Lei nº 9.069, de 29/06/95, o referido prazo foi prorrogado até a 

                                                           
21

 “Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a 

delegação ao Congresso Nacional.                 
§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os 
de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei 
complementar, nem a legislação sobre: (...)” 
22

 DUNHAM, Renato. Sistema financeiro nacional. Síntese Jornal, São Paulo, n. 50, p. 11, abr. 2001. 
Minoritariamente, apresentando fundamentos contrários à permanência da função normativa dos 
órgãos do sistema financeiro nacional, o autor entende que “E o arcabouço jurídico-constitucional em 
vigor a partir de 04 de abril de 1989 não dá sustentação para que o CMN – Conselho Monetário 
Nacional exerça poder normativo sobre instituições financeiras e suas operações e nem base legal 
para que o BACEN – Banco Central do Brasil penalize as aludidas organizações, com fundamento 
me inobservância de regras instituídas por via de Resoluções, Circulares, Cartas Circulares, 
Comunicados ou instrumentos similares e editados com base em deliberações daquele Conselho.” 
23

 FERREIRA, op. cit., 1996, jul/set. 1996. Seguindo a linha da doutrina majoritária sobre o assunto, o 
autor, ao abordar a suposta revogação dos dispositivos legais que delegaram poderes normativos ao 
Poder Executivo, afirma que “[...] entendemos que esta revogação, de fato, não ocorreu de vez que: 
9.4.1. os poderes conferidos por lei ao Conselho Monetário, restringem-se à função meramente 
regulamentadora e não invade, portanto, competências privativas do Congresso Nacional [...]”. 
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data da promulgação da lei complementar de que trata o art. 192 da Constituição 

Federal, a qual ainda não foi publicada até os dias atuais24. 

Assim, sob o enfoque do ordenamento jurídico, os artigos da Lei nº 4.595/64 

que delegavam ou atribuíam competência normativa ao CMN e ao BACEN para o 

estabelecimento de políticas e regras sobre o funcionamento, procedimentos e 

operações de instituições financeiras, não perderam validade jurídica. 

 

2.1.2 – Não violação ao princípio da separação de poderes 

 

Denota-se que as discussões jurídicas sobre a delegação normativa a órgãos 

do Poder Executivo possuem como principal pano de fundo o eventual desprestígio 

e a não observância do princípio da separação de poderes, sob o argumento de que 

tal sistemática legislativa aumenta demasiadamente a força do Poder Executivo em 

detrimento do Legislativo. 

Sobre o assunto e referindo-se especificamente à delegação normativa para 

os órgãos administrativos regulatórios, Diogo de Figueiredo Moreira Neto afirma que  

“O hibridismo das atribuições concentradas setorialmente, de 

natureza normativa, administrativa e judicativa, todas absolutamente 

necessárias ao exercício da função de regulação setorial econômica 

e social [...] encontrou, nos países que a adotaram, ao instituírem 

seus respectivos órgãos reguladores, o questionamento de sua 

compatibilidade com o princípio da separação de poderes”. 25  

De fato, a normatização de matérias de interesse social – realizada mediante 

a expedição de normas jurídicas abstratas, genéricas, impessoais, inovadoras e 

                                                           
24

 Sobre o assunto, hoje vigora o art. 73, da Lei nº 9.069/95, com a seguinte redação:  
Art. 73. O art. 1º da Lei nº 8.392, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 1º É prorrogado até a data da promulgação da lei complementar de que trata o art. 192 da 
Constituição Federal o prazo a que se refere o art. 1º das Leis nº 8.056, de 28 de junho de 1990, nº 
8.127, de 20 de dezembro de 1990 e nº 8.201, de 29 de junho de 1991, exceto no que se refere ao 
disposto nos arts. 4º, inciso I, 6º e 7º, todos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964." 
25

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório: a alternativa participativa e flexível 
para a administração pública de relações setoriais complexas no estado democrático. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003. p. 149. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8392.htm#art1
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imperativas – consiste exatamente na atividade típica do Poder Legislativo, cabendo 

a este, com prioridade, a elaboração de leis que regem a sociedade e as estruturas 

de poder dentro do Estado.  

Entretanto, em que pese a separação de poderes consistir um princípio 

basilar do Estado de Direito – assim concebido historicamente e previsto 

constitucionalmente26 – ressalta-se que o funcionamento independente e harmônico 

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário não deve ser vislumbrado 

rigidamente apenas como um dogma em si mesmo, a ser observado a qualquer 

custo e em termos absolutos, de forma apartada da realidade social. 

Nesse contexto, sensível a esse aspecto e às constantes inovações das 

necessidades sociais, José Carlos Francisco preleciona que  

“Falar em separação de poderes no Estado com preocupação de 

justiça social importa em reconhecer uma nova orientação de 

funções entre os entes estatais, que seja compatível com as tarefas 

assumidas pelo governo na realidade moderna. É isso que se exige 

do Estado, é isso que se vê na prática concreta, e é isso que o 

ordenamento constitucional normalmente contempla para garantir o 

controle dos novos limites a e ação segundo os ditames de 

legitimidade democrática e eficiência estatal”. 27   

De fato, a realidade contemporânea – consistente no aumento da 

complexidade das relações sociais e na conseqüente necessidade de produção 

legislativa específica sobre assuntos variados – exige a adoção de mudanças na 

concepção das formas como a função normativa do Estado é exercida. 

Nesse contexto, criticando a concepção clássica da separação de poderes e 

a doutrina tradicional de direito administrativo, desconexas com a realidade atual, 

Eros Roberto Grau, em texto bem célebre e elucidativo, diz que  

“O exercício da capacidade normativa da conjuntura estaria, desde a 

visualização superficial dos arautos da separação de poderes, 

                                                           
26

 Dentro do título que se refere aos princípios fundamentais, o art. 2º da Constituição Federal dispõe 
sobre a separação de poderes, prescrevendo que: “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
27

 FRANCISCO, José Carlos. Função regulamentar e regulamentos.  Rio de Janeiro:  Forense, 
2009, p. 88. 
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atribuído ao Poder Legislativo, e não ao Poder Executivo. A doutrina 

brasileira tradicional do direito administrativo, isolando-se da 

realidade, olimpicamente ignora que um conjunto de elementos de 

ordem técnica, aliado a motivações de premência e celeridade na 

conformação do regime a que se subordina a atividade de 

intermediação financeira, torna o procedimento legislativo, com seus 

prazos e debates prolongados, inadequado à ordenação de matérias 

essencialmente conjunturais. No que tange ao dinamismo do sistema 

financeiro, desconhece que o caráter instrumental da atuação de 

seus agentes, e dele próprio, desenha uma porção da realidade à 

qual não se pode mais amoldar o quanto as teorias jurídicas do 

século passado explicavam. Por isso não estão habilitados, os seus 

adeptos, a compreender o particular regime de direito a que se 

submete o segmento da atividade econômica envolvido com a 

intermediação financeira. Não é estranho, assim, que essa doutrina – 

no mundo irreal em que se afaga – não avance um milímetro além da 

afirmação, por exemplo, de que todas as resoluções do Conselho 

Monetário Nacional, editadas pelo Banco Central do Brasil, são 

inconstitucionais”. 28  

Na atualidade, a atividade legislativa estatal não deve ser realizada de forma 

estanque, isolada e exclusiva por parte do Poder Legislativo, sendo fundamental a 

previsão de novas técnicas de normatização e regulamentação, especialmente para 

aquelas matérias que requerem conhecimento específico e aprofundado, com o 

objetivo de aumentar a qualidade e a efetividade da legislação, desde que 

observados os preceitos constitucionais e legais pertinentes. 

Nesse contexto, percebe-se que a atividade legislativa clássica exercida pelo 

Poder Legislativo dentro da concepção de Estado de Direito – mediante a expedição 

de leis gerais e abstratas sobre temas importantes para a sociedade, provenientes 

da atuação deliberativa dos parlamentares eleitos pelo povo – parece não ser mais a 

forma suficiente para satisfazer, de maneira completa e eficiente, a demanda 

legislativa necessária para suprir a regulamentação de determinados setores de 

relações sociais. 

                                                           
28

 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
172-3. 
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Atualmente, não é difícil vislumbrar que as complexas e muitas vezes 

demoradas deliberações parlamentares voltadas à elaboração de Leis no âmbito do 

Poder Legislativo não são capazes de atender às necessidades regulatórias de 

determinados assuntos – tais como aqueles que envolvem a ordem econômica – em 

virtude da dinamicidade e especificidade de seus institutos29. 

Uma vez reconhecida essa realidade, torna-se imprescindível a delegação da 

regulamentação do detalhamento de matérias específicas para organismos estatais 

que sejam titulares de conhecimento técnico especializado, a fim de complementar 

os preceitos legais emanados pelas leis oriundas do Poder Legislativo. Tal 

sistemática pode ser efetivada mediante a expedição de atos administrativos 

infralegais dotados de função normativa, que venham esmiuçar conceitos e conferir 

o sentido adequado para as condutas a serem observadas.   

Assim, a realidade sócio-econômica atual indica a necessidade e a 

conveniência em se confiar a normatização das circunstâncias e conjunturas de 

determinado assunto de índole técnica e dinâmica àqueles órgãos dotados de 

capacidade de acompanhamento fiel e imediato dos fatos que são objeto da 

regulação.  

De outro lado, tal mecanismo não retira do Poder Legislativo a atribuição 

legislativa sobre as normas estruturais – caracterizadas por abordarem os aspectos 

mais básicos e constantes das matérias a serem reguladas – das quais são retirados 

os fundamentos para a expedição de atos regulamentadores específicos da matéria. 

Logo, a adoção dessa sistemática não significa o desprestígio da Lei e do Poder 

Legislativo, mas sim enfatiza o papel deste para a deliberação sobre os assuntos 

efetivamente mais relevantes para a sociedade.  

                                                           
29

 “A relevância do poder regulamentar e normativo das autoridades monetárias ganha destaque 

como meio de proporcionar agilidade na regulação. A morosidade do processo legislativo poderia 

levar ao engessamento da regulação financeira, tornando-a ineficaz, caso não fosse outorgado tal 

poder às autoridades monetárias. No campo financeiro-monetário, muitas vezes as decisões têm que 

ser tomadas com uma rapidez absolutamente incompatível com o natural processo de longas 

decisões e busca de consenso, típico das atividades legislativas.” FONSECA, Rodrigo Garcia de. 

Regulação do sistema financeiro nacional. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 

São Paulo, v. 7, n. 24, p. 104, abr./jun. 2004.  
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Seguindo a diferenciação entre normas estruturais e conjunturais, ressaltada 

por José Carlos Francisco, observa-se que, na verdade,  

“o reconhecimento da utilidade nessas normas de conjuntura (em 

especial os regulamentos) pode libertar o Parlamento da tarefa de 

detalhar situações técnicas e cambiantes, permitindo que ele se 

concentre na discussão cuidadosa daquilo que é verdadeiramente 

relevante e estrutural e que dispensa alterações muito frequentes, 

permitindo a própria valorização e estabilidade das leis”.30      

Cumpre ressaltar que, na realidade, nenhum dos três poderes tradicionais 

(Legislativo, Executivo e Judiciário) desempenha exclusivamente apenas suas 

respectivas funções típicas. Ademais, observa-se a existência de órgãos que não se 

incluem propriamente na estrutura de nenhum dos três poderes, como, por exemplo, 

o Ministério Público. Ainda, é fato notório a aparição de novas funções que são 

atribuídas ao exercício do Estado, sob o argumento predominante de preocupação 

com a eficiência do seu desempenho.  

Ainda, de acordo com Diogo de Figueiredo Moreira Neto31, tais fatos revelam 

que a separação de poderes não é, e não deve ser, tão rígida como muitos 

defendem, indicando a compatibilidade entre a função normativa dos órgãos 

reguladores estatais que a desempenham autonomamente com o conteúdo 

permanente reconhecido pelo princípio da separação de poderes. 

 

2.1.3 – A atuação das agências reguladoras 

 

Hodiernamente, essa necessidade de delegação normativa torna-se mais 

visível em relação à ordenação de matérias cuja finalidade primordial seja a 

proteção ou viabilização de direitos transindividuais de interesse geral da 

coletividade – os quais transcendem a simples proteção individual do cidadão – tais 

                                                           
30

 FRANCISCO, op. cit., p. 60. 

31
 MOREIRA NETO, op. cit., p. 153.  
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como, o meio ambiente, a ordem econômica, o mercado financeiro, energia, 

comunicações, dentre outros. 

Uma das principais características comuns dessas matérias gira em torno do 

extremo tecnicismo e da constante evolução e agilidade de seus conceitos e 

institutos, em virtude da dinamicidade das necessidades da sociedade no decorrer 

do tempo. De fato, por envolver aspectos supraindividuais, a eficiência na 

regulamentação desses assuntos, via de regra, deve incorporar as influências e os 

conceitos de assuntos alheios ao direito, bem como acompanhar as variações 

temporais das pretensões sociais. 

Logo, diante desses fatores, a atividade normativa clássica exercida pelo 

Poder Legislativo não é a mais adequada ao exercício da regulamentação sobre tais 

assuntos, pois tal sistemática legislativa não dispõe de agilidade temporal e de 

especificidade de conteúdo, ambas necessárias ao bom desempenho de tais 

atividades.  

A fim de compatibilizar o cumprimento da função legislativa estatal a essas 

novas demandas sociais e ao modelo econômico adotado pela Constituição Federal, 

na década de 1990, um dos mecanismos encontrados foi a previsão constitucional 

de implementação das denominadas agências reguladoras, com a reformulação da 

estruturação administrativa dos órgãos do Estado.   

Convém salientar que as mudanças trazidas com a previsão das agências 

reguladoras não contrariaram o modelo político de intervenção do Estado na 

economia adotado pela ordem jurídica vigente – intermediário entre o estrito 

liberalismo e o Estado fortemente intervencionista32 – pois, no Brasil, o Estado, em 

regra, deve atuar indiretamente sobre a atividade econômica, na qualidade de 

agente regulador da economia. 

De fato, conforme previsão contida no art. 173 da Constituição Federal, 

ressalvados os casos nela previstos, a exploração direta de atividade econômica 

                                                           
32

 MOREIRA NETO, op. cit., p. 210. Analisando o modelo de intervenção estatal nacional na 
economia, “O Estado que vem definido como regulador, não é um Estado que dirige, planifica a 
economia, ou um Estado intervencionista nem, tampouco, um Estado que opta pelo “laissez-faire”: é 
um Estado que desenvolve ao máximo a atividade reguladora: escolhe e pondera bens e interesses 
para fazê-los objeto de tutela, individual e previne riscos, e para tais fins desenha, arma com 
sanções, adota e aplica regras de conduta aos membros da sociedade”. 
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pelo Estado só será permitida excepcionalmente, quando necessária aos 

imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme 

definidos em lei.  

De acordo com a ordem constitucional brasileira, em regra, a intervenção do 

Estado na economia deve ocorrer nos moldes no art. 174 da Constituição Federal, 

ou seja, o Estado deve intervir indiretamente na ordem econômica, na condição de 

agente normativo e regulador da atividade econômica33. 

Assim, na verdade, a ideia da instituição das agências reguladoras veio 

reforçar e confirmar o modelo de intervenção estatal na economia adotado pela 

Constituição Federal, adaptando-se sem maiores dificuldades aos princípios da 

ordem econômica. 

As agências reguladoras são criadas para atuar com maior autonomia e 

independência – com a função primordial de regular e fiscalizar as atividades 

desenvolvidas em relevantes setores da economia – sendo dotadas pela lei de 

poderes regulatórios específicos que vieram satisfazer as necessidades de maior 

qualidade e eficiência da legislação que rege os mercados regulados. 

Obviamente, por se inserirem dentro da administração pública e por serem 

constituídas como órgãos integrantes do Poder Executivo de natureza autárquica, 

todo e qualquer ato normativo emanado pelas agências reguladoras deve respeitar o 

princípio da legalidade que rege as atividades da administração pública em geral. 

A constituição e o funcionamento das agências reguladoras devem estar 

previstos em Lei, sendo que esta deve estabelecer seus poderes normativos e 

fiscalizatórios, de forma a conferir o indispensável respaldo legal para sua atuação. 

Logo, os poderes de normatização concedidos às agências não são retirados 

à revelia do Poder Legislativo e não resultam em hipertrofia do Executivo, ou em 

desrespeito ao princípio da legalidade, pois cabe às agências somente normatizar 

                                                           
33

 Nesse sentido, NEVES, Sérgio Barbosa. Direito econômico e sua nova lógica para o direito 
administrativo: as agências reguladoras. Revista de Direito da Procuradoria Geral, Rio de Janeiro, 
n. 64, p. 286, 2009. O autor menciona que “As agências são um meio pelo qual a intervenção estatal 
na economia se dá, mudança fortemente marcada pela substituição ou complementação dos 
mecanismos de intervenção direta na ordem econômica, por instrumentos de uma modalidade 
específica de intervenção indireta que poderíamos designar como intervenção regulatória”.  
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determinadas matérias de cunho regulamentador, dentro dos limites impostos pela 

Lei. 

De fato, a competência normativa das agências reguladoras não significa a 

delegação legislativa de poderes do Congresso Nacional para o Poder Executivo, 

mas tão somente a atribuição de poderes regulamentares, que não são exclusivos 

do Presidente da República.  

A conveniência em se delegar a normatização de certos assuntos às 

agências reside na maior possibilidade de eficiência, qualidade e precisão com que 

as normas regulatórias são expedidas, em virtude do conhecimento técnico que 

seus integrantes possuem, pois os mesmos devem possuir formação especializada 

e voltada exatamente para o ramo econômico que se situa dentro âmbito de 

regulação da agência.  

Ademais, a normatização, o acompanhamento e a fiscalização sobre os 

mercados econômicos por parte das agências reguladoras permitem que a 

legislação regulatória – proveniente de fontes normativas diversas daquelas até 

então tradicionalmente utilizadas, fato que veio inovar na estrutura hierárquica do 

próprio ordenamento jurídico34 – seja produzida com a velocidade compatível exigida 

pela mutabilidade dos respectivos setores da economia, priorizando a satisfação das 

reais necessidades do mercado. 

 

2.1.4 – A legitimidade da normatização das agências reguladoras 

 

Cumpre ressaltar que as agências reguladoras são detentoras de plena 

legitimidade jurídica para a expedição de atos normativos sobre assuntos de sua 

competência, desde que sua atuação seja exercida com respaldo legal e dentro dos 

                                                           
34

 MOREIRA NETO, op. cit., p. 144. Comentando esse fenômeno, o autor menciona que “Neste 
sentido, a transformação das estruturas administrativas hierarquizadas e piramidais em estruturas em 
rede, acompanha a evolução da própria sociedade, ao passar das tradicionais formas estamentais e 
hierarquizadas, monoclasses e biclasses, às modernas conformações mutáveis e flexíveis, 
pluriclasses, de modo que estas só podem ser concebidas em função da cambiante multiconfiguração 
de interesses e de papéis hoje desempenhados pelas pessoas.” 



52 

 

limites previstos, de forma a observar o princípio da legalidade que rege todo e 

qualquer órgão da administração pública.   

Alguns doutrinadores entendem que as normas expedidas em decorrência do 

poder normativo dos órgãos regulatórios não teriam legitimidade democrática, pois 

seriam oriundas de titulares de órgãos desprovidos da investidura política necessária 

para a sua expedição. Entretanto, ressalta-se que as agências reguladoras são 

criadas para o cumprimento de funções administrativas e não para exercer funções 

políticas. 

Conforme assevera Diogo de Figueiredo Moreira Neto,  

“[...] as atribuições normativas que lhe são cometidas, contidas na 

função reguladora, embora sejam materialmente normativas, são de 

espécie distinta da função legislativa, esta sim, uma função política, 

ainda porque a função reguladora não se destina a produzir normas 

legais, mas meras normas reguladoras”. 35  

O mesmo autor ainda preleciona que a duplicidade de órgãos para 

desempenhar as funções política e administrativa em separado é um sistema salutar 

para o desenvolvimento social, permitindo a identificação de dois tipos de 

legitimação, quais sejam: a legitimação política, que repercute na representação 

democrática e visa atingir a eficiência política, estando presente nos membros dos 

Poderes Legislativo e Executivo; e a legitimação administrativa, que é atingida pela 

participação democrática e visa atingir a eficiência técnica, devendo estar presente, 

por exemplo, nos órgãos de regulação econômica36. 

E não é só. Muito além da simples legitimidade jurídica conferida às agências 

reguladoras – baseada no imprescindível amparo legal para sua criação e 

funcionamento – tais entidades possuem também outro aspecto peculiar, que as 

diferencia de outros órgãos públicos, qual seja, a denominada legitimidade pelo 

conhecimento.37 

                                                           
35

 MOREIRA NETO, op. cit., p. 154.  
36

 Ibidem.,  p. 155.  
37

 Nesse sentido, FRANCISCO, op. cit., p. 105. Ao mencionar os entes descentralizados e 
desconcentrados da Administração, o autor menciona que “A legitimação desses entes é encontrada, 
em sua origem, em todos os fatores que dão amparo democrático à lei que os cria, e, 
essencialmente, seu exercício se legitima pelo conhecimento, imparcialidade e agilidade em 
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De fato, a legitimidade pelo conhecimento é uma característica inerente às 

agências reguladoras, que as torna os órgãos estatais mais apropriados para a 

adequada expedição e fiscalização de atos regulatórios que venham a incidir sobre o 

setor econômico pertinente.  

Assim, justifica-se a concessão de poder normativo às agências reguladoras, 

as quais – em virtude de serem os órgãos detentores de maior expertise em relação 

às questões que envolvem o mercado econômico regulado – possuem 

conhecimento técnico suficiente para adotar a melhor decisão dentre as possíveis.  

As agências reguladoras são entidades autárquicas da administração pública, 

criadas por lei com a finalidade de exercer a regulação e fiscalização sobre setores 

específicos e determinados da economia. Para o cumprimento fiel desse mister, os 

quadros de servidores devem ser compostos por pessoas capacitadas e detentores 

de conhecimentos técnicos específicos acerca do setor da economia sob sua 

atribuição.  

Seguindo a mesma regra de outros órgãos públicos, os servidores das 

agências devem ser admitidos mediante concurso público de provas e títulos. 

Entretanto, a seleção admissional aos cargos superiores e técnicos deve, 

necessariamente, exigir dos candidatos – além dos requisitos básicos em geral – 

conhecimentos específicos e inerentes às matérias que formam o ramo de atuação 

de cada agência.  

Tais considerações conferem maior respaldo e legitimidade para que as 

agências exerçam suas atribuições adequadamente, tornando-as detentoras de 

respeito e reconhecimento perante os mercados regulados e seus usuários. 

Ademais, as carreiras dos servidores devem ser devidamente valorizadas, a fim de 

que as atividades profissionais possam ser desenvolvidas com maior isenção e 

lisura.  

Entretanto, em razão desse mesmo conhecimento aprofundado, deve-se ter 

cautela com a possibilidade da ocorrência do que se denominou de “captura” – 

                                                                                                                                                                                     
promover a adequação do ordenamento à realidade social cambiante, ajustando a norma no conflito 
entre passado e futuro, nos termos determinados pelo consenso social.” 
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fenômeno por vezes observado em decisões de órgãos reguladores38 – devendo ser 

adotadas medidas preventivas cabíveis, a fim de que esse indesejável 

acontecimento seja evitado. 

Segundo Antonio Flávio de Oliveira39, faz-se necessário que a independência 

da entidade reguladora seja firme e real, a fim de não ser influenciada de modo 

decisivo, nem pela possibilidade de condução técnica tendenciosa de seus objetivos, 

induzida pela atuação de profissionais das instituições reguladas; nem em virtude do 

poder político advindo de outros grupos de pressão que atuem no mesmo ramo 

econômico. 

Assim, a independência da agência reguladora e a valorização e qualificação 

dos servidores que compõem seus quadros técnicos são requisitos fundamentais e 

básicos para evitar a captura dos dirigentes da agência e dos profissionais que 

participam da atividade regulatória da agência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Sobre o assunto, GAMA, Paulo Calmon Nogueira da. O fenômeno da captura das agência 
reguladoras – federalização indevida das causas judiciais relacionadas aos setores regulados. 
Revista CEJ, Brasília, v. 8, n. 26, p. 63-68, jul-set 2004. O autor ressalta o fenômeno da captura, 
mencionando que “É incrível como algumas agências – e por vezes o próprio Governo Federal – 
comportam-se como se obrigados, precipuamente, a zelar pela saúde financeira dos exploradores 
das atividades privatizadas, isentando-os do risco do negócio, de modo a garantir a sua lucratividade 
e a socialização de seus eventuais prejuízos.” 
39

 Nesse sentido, OLIVEIRA, Antonio Flávio de. As agências reguladoras e a sua natureza de 
autarquias especiais: o problema da captura. Fórum Administrativo – Direito Público, Belo 
Horizonte, v. 5, n. 51, p. 5559-63, mai. 2005. 
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2.2 – A ATIVIDADE REGULATÓRIA E A FUNÇÃO NORMATIVA DOS ÓRGÃOS E 
ENTIDADES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

 

2.2.1 – As autarquias fiscalizadoras do Sistema Financeiro Nacional e suas 
semelhanças com as agências reguladoras 

 

 

Especificamente em relação à ordem econômica e à normatização do 

mercado financeiro, em que pese a estrutura organizacional do sistema financeiro  

não ser composta formalmente por agências reguladoras, verifica-se que seus 

órgãos supervisores são representados por autarquias – quais sejam, o BACEN, a 

CVM, a SUSEP e a PREVIC – detentoras de características especiais e de poderes 

regulatórios de normatização e fiscalização, que, na prática, conferem-lhes funções 

similares às das agências reguladoras propriamente ditas.  

De fato, caso se pretendesse incluir os órgãos supervisores do sistema 

financeiro na condição de agências reguladoras, haveria necessidade de mudança 

da natureza jurídica de tais entes, que, segundo Egon Bockmann Moreira, deveriam 

passar a apresentar as seguintes características: 

“a) ausência de vínculo hierárquico formal com a pessoa 

administrativa central (compreendendo aí mandato fixo e 

impossibilidade de exoneração ad nutum); b) conjunto de normas 

que lhe atribuam independência, entendida como poderes e deveres 

típicos e próprios (indelegáveis, intransponíveis e inderrogáveis), 

excluindo o chamado controle tutelar; c) possibilidade de emanar 

normas regulamentares exclusivas; e d) possibilidade de decidir 

questões controversas postas à sua apreciação (ex officio ou 

mediante provocação da parte interessada ou terceiro)”.40  

                                                           
40

 MOREIRA, Egon Bockmann. Agências administrativas, poder regulamentar e o sistema financeiro 

nacional. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 218, p. 98, out./dez. 1999. 
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Assim, apesar das leis de criação das autarquias do Sistema Financeiro 

Nacional não prescreverem que tais órgãos fossem constituídos com a autonomia e 

independência próprias das agências reguladoras – mesmo porque em sua maioria 

tais leis são anteriores à inclusão das agências na organização da administração 

pública brasileira – o fato é que, na prática, os poderes normativos e fiscalizatórios 

dos referidos órgãos supervisores são exercidos de maneira semelhante às das 

agências reguladoras.  

Observa-se que, na mesma linha de grande parte da doutrina41, entendemos 

que os órgãos supervisores do Sistema Financeiro Nacional deveriam ser dotados 

das mesmas características das agências reguladoras também no que tange à 

autonomia e independência, fato que transmitiria maior confiabilidade aos 

investidores e usuários do sistema e evitaria, com maior autoridade, os ataques 

especulativos. 

Não obstante essas diferenças estruturais relacionadas ao nível da real 

independência e autonomia do BACEN42, CVM43, SUSEP e PREVIC, tal fato não 

retira de tais órgãos a qualidade de “autoridades reguladoras”.44  

Logo, as considerações expostas anteriormente neste trabalho, acerca da 

atividade normativa das agências reguladoras, também são perfeitamente aplicáveis 

às autarquias supervisoras do sistema financeiro, pois as funções regulamentadoras 

                                                           
41 VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. Reforma regulatória e sistema financeiro nacional. Direito 

Bancário e Temas Afins, Campinas. 434, 2003.. O autor observa que “A ausência de vínculo 
hierárquico com a administração compreendendo mandato fixo e impossibilidade de exoneração ad 
nutum, independência institucional, excluindo-se o controle tutelar, [...] acarretariam o inevitável 
fortalecimento institucional desses órgãos, fato que tende a contribuir para o tão desejado cenário de 
estabilidade.” 
42

 FONSECA, op. cit., p. 98. Analisando a questão da independência e autonomia do BACEN, o autor 
menciona que “Na sistemática legal brasileira, o BACEN não é autônomo e nem independente. Está 
subordinado ao Conselho Monetário Nacional, órgão de caráter político. O Presidente e os dirigentes 
da autarquia são nomeados pelo Presidente da República, e embora sejam aprovados pelo Senado 
Federal, não têm mandato fixo e podem ser demitidos a qualquer tempo”.  
43

 Dentre as autarquias fiscalizadoras do Sistema Financeiro Nacional, verifica-se que a estrutura da 
Comissão de Valores Mobiliários é a que mais se aproxima da independência própria das agências 
reguladoras, tendo em vista que o art. 6º da Lei nº 6.385/76 (com redação dada pela Lei nº 
10.411/2002) prevê que a administração da CVM é composta por um Presidente e quatro Diretores, 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, sendo que o 
mandato de seus dirigentes tem vigência de 05 anos, vedada a recondução, somente podendo perder  
seus mandatos em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar. Assim, diversamente do BACEN, SUSEP e PREVIC, há previsão de 
mandato fixo e de maior estabilidade da função da diretoria da CVM. 
44

 Neste sentido, MOREIRA, op. cit., p.110. 
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e regulatórias são exercidas de maneira semelhante e com as mesmas finalidades 

básicas. 

Independentemente de tal questão, conforme exposto acima, a realidade 

atual exige a previsão de novas técnicas de normatização e regulamentação de 

matérias que requerem conhecimento específico e aprofundado, com o objetivo de 

aumentar a qualidade e a efetividade da legislação.  

Assim, a criação de órgãos administrativos especializados com atribuições 

regulatórias, detentores de conhecimento técnico, sobretudo em relação a matérias 

que envolvam direitos supraindividuais, tais como meio ambiente, saúde, vigilância 

sanitária, dentre outras, torna-se uma providência necessária para esses setores 

regulados.  

Pelo mesmo motivo, essa realidade é também aplicável aos assuntos 

inerentes ao atual sistema financeiro, tais como a atividade bancária, seguros, 

previdência privada e mercado de capitais, dentre outros produtos e serviços 

financeiros. 

Com relação ao Sistema Financeiro Nacional, a principal finalidade da 

existência dos órgãos colegiados (CMN, CNSP e CNPC) e das autarquias 

fiscalizadoras (BACEN, CVM, SUSEP e PREVIC) não é outra senão a 

responsabilidade pela adequada regulação dos mercados supervisionados – que 

engloba o exercício de seus poderes normativos e sancionatórios45 – de forma a 

estimular ou inibir condutas praticadas, seja prevenindo-as ou corrigindo-as, de 

acordo com a política econômica governamental46. 

Todo arcabouço regulatório do sistema financeiro tem origem na Lei nº 

4.595/64, que instituiu o CMN e criou o BACEN, bem como nas demais leis 

posteriores que criaram os outros órgãos normativos e supervisores do sistema. 

                                                           
45

 “Os poderes de tais entes reguladores são basicamente de duas naturezas. De um lado, há os já 
mencionados poderes normativos, quase legislativos, que permitem o exercício da regulação 
preventiva. De outra parte, há os poderes sancionatórios, quase judiciais, que possibilitam a 
regulação corretiva, através da aplicação de multas e outras penalidades.” FONSECA, op. cit., p. 100. 
46 Não cabe dúvida que a independência ou autonomia operacional do BACEN, legal ou de fato, tem 

que ser condicionada. Um Banco Central obviamente não pode adotar, por si só, medidas 
reconhecidamente contrárias aos interesses nacionais. De fato, deve-se compreender o fato de que a 
política monetária do BACEN tem que ser coerente com a política econômica do Governo, do mesmo 
modo que a política fiscal ou a política de defesa nacional. 
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Entretanto, atualmente, é notória a extrema quantidade de leis e atos normativos 

esparsos que foram sendo produzidos, de forma assistemática, no decorrer do 

tempo até os dias atuais, sendo esta uma das maiores dificuldades para a melhor 

compreensão do sistema financeiro. 

Sobre esse assunto, Rodrigo Leite Prado observa que  

“Desde as bases do Sistema Financeiro Nacional, com a Lei nº 

4.595/1964 (Lei da Reforma Bancária), muita coisa mudou. Mais de 

40 anos depois, a disciplina na matéria encontra-se distribuída em 

um sem-número de leis e de atos administrativos normativos, 

circunstância que, somada ao tecnicismo do assunto, tem motivado 

grande parte dos cientistas do direito a renunciar seu estudo, 

delegando a economistas a própria condução da produção 

legiferante sobre o Sistema Financeiro Nacional”.47 

 

2.2.2 – Características da atividade regulatória do Sistema Financeiro Nacional 

 

A par da dificuldade acima exposta, a adequada regulação sobre as 

instituições operadoras e usuários do sistema financeiro não é tarefa simples, em 

virtude da própria complexidade da matéria, sendo imprescindível que os órgãos 

normativos e supervisores competentes de cada setor econômico detenham 

conhecimento, percepção e sensibilidade, a fim de verificar a melhor conduta que os 

mercados devem seguir. 

Sob a ótica do mercado financeiro, compreendido aqui como sendo o 

ambiente no qual os recursos da sociedade são alocados e transacionados, a 

escolha política do Estado48 em determinar como o mercado deve se comportar e se 

                                                           
47

 PRADO, Rodrigo Leite. Panorama sobre a composição atual do sistema financeiro nacional. IOB 
Comenta, v. 4, n. 35, ago. 2002. 
48

 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao 
mercado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2009. p. 197. Analisando as relações entre 
mercado e política, a autora menciona que “A doutrina dominante entende que a regulação deve 
atuar de maneira a reproduzir em determinado setor as condições que existiriam caso a competição 
ali imperasse, ou seja, busca-se copiar o modelo do mercado concorrencial, por se acreditar que essa 
seria a melhor forma de alocação de recursos. Mais uma vez se vê, portanto, a opção política 
presentes nas situações de regulação.”  
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submeter às suas orientações é viabilizada justamente por meio da atividade 

regulatória dos órgãos públicos criados e autorizados legalmente para tanto. 

Não é demais salientar que a eficiente atividade de regulação pressupõe 

muitas vezes a análise e a ponderação entre interesses opostos existentes dentro 

do próprio mercado financeiro, sendo certo que as medidas regulatórias expedidas, 

apesar dos esforços dispendidos, dificilmente agradam a todos.  

Assim, as autoridades regulatórias devem verificar – de forma técnica e sem 

influência política – qual a maneira menos lesiva que os mercados devem se 

comportar, levando em consideração o momento e a abrangência de sua atuação, 

buscando com isenção o interesse geral.  

Assim, na atuação dos órgãos reguladores deve prevalecer a imparcialidade, 

pois, nas palavras de Diogo de Figueiredo Moreira Neto,  

“[...] para que os agentes reguladores cheguem à definição do 

interesse geral, que devem retirar dos fatos e fazer prevalecer, 

sopesando, balaceando, ponderando todos os interesses em jogo, 

inclusive interesses públicos genéricos, sem considerá-los 

subjetivamente, ou seja, em função das pessoas que os deduzam ou 

defendam, uma vez que a lei deslegalizadora não contém, por 

conceito, qualquer predefinição de interesses públicos específicos 

interferentes sobre a matéria da regulação”. 49 

De fato, a deslegalização de matéria afeta à ordem econômica e financeira 

indica que o legislador deixou de defini-la, a fim de que o agente administrativo 

regulador especialmente habilitado para atuar no mercado financeiro, venha a 

identificar, com isenção e impessoalidade, o melhor ponto de equilíbrio no exercício 

da função reguladora que lhe é atribuída. 

Nesse contexto, por exemplo, os órgãos reguladores por vezes necessitam 

editar normas que venham proteger os serviços das instituições financeiras em 

detrimento de seus usuários, ou vice-versa; ou ainda o momento econômico pode 
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 MOREIRA NETO, op. cit., p. 160.  
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exigir que determinado produto ou serviço financeiro seja inibido, a fim de que outros 

venham a ser estimulados.  

Cumpre enfatizar que o mercado financeiro é frequentemente utilizado por 

empresas e pessoas físicas interessadas em captar recursos – mediante a utilização 

de produtos e serviços financeiros diversificados – e, em contrapartida, também por 

aqueles que desejam dispor e oferecer esses recursos ao mercado.  

Assim, de um lado, as instituições financeiras possibilitam a captação de 

poupança pública e, simultaneamente, de outro lado, permitem a utilização desses 

ativos no financiamento de atividades econômicas desenvolvidas por outrem. Logo, 

a aplicação de recursos de terceiros em investimentos econômicos diversos é uma 

atividade intrínseca às instituições do mercado financeiro, o qual tem por finalidades 

primordiais viabilizar o financiamento das atividades econômicas e a repartição dos 

riscos dessas atividades. 

Justamente por envolver necessariamente a utilização de valores de 

propriedade de inúmeros cidadãos e empresas e também por configurarem o 

ambiente oficial para tanto, as instituições que operam no Sistema Financeiro 

Nacional não podem atuar sem os devidos controles, necessitando de regulação 

adequada e eficiente por parte do Estado50, a fim de proteger tanto a confiabilidade 

do próprio sistema como bem jurídico supraindividual, como os seus usuários 

individualmente.  

Nesse sentido, enfatizando a importância da regulação estatal do mercado 

financeiro, Otávio Yazbek51 menciona que apesar do mercado financeiro tratar de 

atividades exploradas por entes privados, a intervenção estatal mediante entidade 

reguladora, com base no art. 174 da CF, é imprescindível para a proteção contra o 

risco sistêmico, a proteção dos consumidores dos serviços financeiros em face do 

                                                           
50

 Nesse sentido, CARVALHO, Tomás Lima de. A regulação do mercado financeiro e a necessária 
intervenção estatal na autonomia privada. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 
São Paulo, v. 14 n. 52, p. 52, abr./jun. 2011. Sobre o assunto, o autor menciona que “Na medida em 
que possibilita a captação de poupança pública para financiamento de atividades econômicas, com 
repartição de riscos, o mercado financeiro depende primordialmente da regulação não somente como 
condição de funcionalidade, mas como garantia dos próprios interesses sociais, com vistas a 
assegurar o funcionamento a contento do próprio mercado e de proteger o interesse público e social.”   
51

 YAZBEK, Otávio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. p. 255. 
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comportamento oportunista de intermediários e para o aumento da eficiência do 

sistema financeiro. 

Essa correta condução do mercado financeiro supervisionado somente surte 

os efeitos desejados, caso os atos regulatórios infralegais expedidos pelos órgãos 

colegiados e pelas autarquias do sistema financeiro – da mesma forma como nas 

agências reguladoras – sejam dotados de efetiva e adequada função normativa. 

Nesse ponto, na mesma linha do entendimento majoritário da doutrina, 

Francisco da Cunha menciona que  

“A função reguladora, própria das agências, reveste-se de caráter 

normativo. Em verdade, muito já se discutiu para saber se às 

agências seria permitido editar atos normativos com eficácia 

legislativa. Hodiernamente, a questão pode ser considerada pacífica. 

Tende-se a admitir a possibilidade de edição de medidas normativas 

pelas agências reguladoras desde que estas se cinjam à função 

estritamente „regulatória‟, isto é, sem que tais medidas inovem na 

ordem jurídica”.52 

Logo, os atos regulatórios infralegais devem possuir as características 

próprias das normas jurídicas em geral, contendo preceitos primário e secundário 

devidamente definidos. Ressalta-se que tecnicamente a atividade regulatória 

diferencia-se da atividade regulamentar (normativa) do Estado, conforme bem 

observado por parte da doutrina53. 

A função normativa dos atos expedidos pelos órgãos que compõem o 

Sistema Financeiro Nacional somente pode ser viabilizada mediante a delegação 

legal da normatização de certas matérias específicas, de forma que a Lei preveja e 

permita sua regulamentação por meio de atos normativos infralegais, 

complementando e integrando o ordenamento jurídico adequadamente. 

Ressalta-se que essa delegação normativa apresenta-se de forma coerente 

com o que se pratica nas economias modernas, nas quais a lei apenas define os 

contornos gerais, os limites e as situações da matéria a ser disciplinada, e deixa 
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 CUNHA, Francisco Neves da. Poder fiscalizatório das agências reguladoras. Jornada de Direito 
Administrativo, São Luís, v. 5, p. 87-92, 2010. 
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 Por todos, FRANCISCO, op. cit. 



62 

 

para o órgão ou entidade prevista em lei a função reguladora ou normatizadora.54 De 

fato, esses contornos gerais previstos em lei delimitam a própria amplitude do poder 

regulamentar do órgão administrativo.  

Assim, tal mecanismo de produção normativa não se trata de uma 

deslegalização sem critério ou afronta ao princípio da legalidade, mas sim da 

possibilidade legal de que assuntos sejam regulados por instrumentos normativos 

administrativos expedidos pelos órgãos normativos e supervisores, os quais são 

detentores de conhecimento aprofundado sobre o sistema financeiro.  

A atribuição de poder normativo a determinadas autoridades do sistema 

financeiro – indispensável no campo econômico – não se confunde com a delegação 

direta da função legislativa. De fato, no exercício dos seus poderes regulatórios, o 

CMN e o BACEN, por exemplo, não editam propriamente regulamentação indevida 

sobre matérias estritamente legais.  

Nesse ponto, segundo Rodrigo Garcia da Fonseca,  

“O que ocorre é muito mais um indispensável preenchimento de 

normas em branco, diante das situações e dos contextos concretos 

nos quais a economia se encontra de tempos em tempos, cabendo 

aos órgãos reguladores então a reação imediata e a adaptação das 

regras regentes do sistema financeiro às necessidades de cada 

momento dado”.55  

O princípio da estrita legalidade exige que toda e qualquer restrição à esfera 

jurídica das pessoas deve estar prevista em lei, pois somente esta pode criar direitos 

e obrigações. Entretanto, a evolução das matérias técnicas e a necessidade de 

produção legislativa específica demandam uma concepção de legalidade material 

mais elástica. 

De fato, o legislador ordinário não está obrigado constitucionalmente a 

esgotar a disciplina normativa de determinada matéria, detalhando totalmente seu 

conteúdo na própria lei, devendo sim abordar ao menos o núcleo do tema a ser 

normatizado, havendo nesse vácuo a possibilidade de delegação de competência 
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 Nesse sentido, FERREIRA, op. cit., 1996. p. 291.  
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 FONSECA, op. cit., p.105. 
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regulamentar aos órgãos do Poder Executivo com base em elementos técnicos, sem 

que isso implique necessariamente em discricionariedade. 

Com base nessa nova amplitude do princípio da legalidade, observa-se que 

os direitos das pessoas físicas e jurídicas podem ser restringidos não apenas 

diretamente “por lei”, mas também podem ser restringidos “com base em uma lei” ou 

“em virtude de uma lei”, sendo tal perspectiva compatível com a Constituição 

Federal56. 

 Assim, é perfeitamente possível juridicamente que as agências reguladoras 

ou também os órgãos normativos e supervisores do Sistema Financeiro Nacional 

pratiquem atos que afetem diretamente o exercício das atividades das empresas 

supervisionadas, desde que haja autorização prévia em lei. Nesse sentido, a lei 

pode autorizar que um ato normativo oriundo dos órgãos do sistema financeiro 

possa estipular obrigações para os entes regulados. 

 

2.2.3 – Formas básicas de regulação financeira 

 

 

As funções regulatórias dos órgãos normativos e supervisores do sistema 

financeiro – integrantes da Administração Pública federal – são viabilizadas 

mediante o exercício do poder de polícia sobre os mercados supervisionados.  

Tal poder de polícia faz-se presente nos principais assuntos regulados pelos 

órgãos competentes, cumprindo aos mesmos, cada um dentro de seu setor 

específico, exemplificadamente, estabelecer condições e requisitos para: a) autorizar 

o funcionamento das empresas que exerçam funções de intermediação de serviços 

financeiros; b) regulamentar a legislação em vigor sobre o funcionamento de tais 

empresas, as operações nesses mercados e o comportamento dos agentes que 

deles participam; c) fiscalizar os intermediários dos mercados financeiros e as 

empresas que produzem os serviços nele praticados; d) fiscalizar as operações dos 
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 Nesse sentido, SCORSIM, Ericson Meister. Limites à atividade das agências reguladoras. 
Informativo Incijur, v. 9, n. 69, p. 11, abr. 2005. 
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mercados, com o fim de proteger os usuários do sistema; e) promover a sucessão 

ou liquidação de instituições financeiras em estado de iliquidez ou insolvência, a fim 

de evitar uma crise de desconfiança no mercado e proteger a economia.   

Analisando os exemplos acima e visualizando outras inúmeras situações que 

exigem o direcionamento estatal por meio da regulação, vê-se, portanto, que os 

órgãos normativos e supervisores do sistema financeiro exercem suas atividades de 

regulação (englobando normatização, fiscalização e eventual punição) sobre 

diversas condutas e aspectos.  

De um modo geral, e de forma sucinta, a atividade de regulação envolve uma 

sequência lógica de etapas inter-relacionadas, formando um ciclo que engloba o 

diagnóstico prévio do ambiente a ser regulado, a análise dos pontos fortes e 

fragilidades para aprimoramento no ambiente regulatório, a definição de padrões de 

controle compatíveis com os objetivos traçados e a divulgação dos regulamentos, 

dando transparência aos objetivos e regras a serem seguidos pelo mercado 

financeiro57.  

A maior parte dos estudiosos sobre direito regulatório entende que a 

regulação financeira pode ser exercida em três campos gerais de atuação – 

denominados de regulação de condutas, regulação sistêmica e regulação 

prudencial58 – os quais são classificados de acordo com os objetivos a serem 

alcançados e com os riscos a serem evitados pela atividade de regulação. 

Na regulação de condutas, os órgãos reguladores estabelecem obrigações ou 

procedimentos para os agentes participantes do mercado financeiro nas suas 

relações negociais, permitindo ou proibindo determinadas condutas59. Podemos citar 

como exemplo a regulação sobre relações das instituições com terceiros, 

padronização de procedimentos, obrigatoriedade de prestação de informações, etc. 

Ela apresenta como principal fundamento a necessidade de garantir acesso 

às informações do mercado e reduzir a hipossuficiência dos consumidores e 
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 Nesse sentido, CALADO, op. cit., p. 50-51. 
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 Em que pese a existência dessas espécies de regulação ser bastante adotada didaticamente, 

alguns autores esclarecem que na prática o âmbito de incidência de uma acaba se confundindo com 
o campo de atuação de outra. 
59

 Nesse sentido, YAZBEK, op. cit., p. 255. 
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investidores frente ao poderio das instituições financeiras, sendo que a regulação é 

feita por meio de normatização de condutas, fiscalização e eventual punição, caso 

os atos normativos não sejam observados pelas instituições supervisionadas. 

Já, a regulação sistêmica60 é, segundo Tomás Lima de Carvalho61,  destinada 

à “proteção do sistema financeiro como um todo, mediante a adoção de mecanismos 

de conformação do mercado”, tendo por finalidade garantir a eficiência e impedir o 

contágio entre instituições com e sem problemas, evitando-se o risco sistêmico. 

De fato, as crises que afetam o mercado financeiro tendem a gerar 

repercussões negativas para o resto da economia do que qualquer outro setor 

produtivo. Segundo Luiz Roberto Calado62, tais fatos estão vinculados à existência 

do que se denomina de risco sistêmico do mercado financeiro, que consiste na 

possibilidade da difusão e do contágio sobre outros participantes do sistema, a partir 

de problemas de funcionamento em uma das suas partes integrantes, ainda que as 

instituições financeiras não envolvidas adotem as cautelas possíveis para manter a 

solidez de suas operações.  

Assim, percebe-se que a regulação sistêmica objetiva impedir que a 

sociedade em geral seja prejudicada em face dos riscos inerentes e resultantes da 

atividade financeira. Como exemplos de fácil compreensão, podemos citar a 

regulamentação sobre os regimes excepcionais de intervenção e liquidação nas 

instituições financeiras, a criação do fundo garantidor de crédito e a previsão de 

práticas de governança corporativa nas instituições financeiras, dentre outras. 

Por sua vez, por meio da regulação prudencial, são criadas regras de 

supervisão, monitoramento e fiscalização, estabelecendo políticas e procedimentos 

de gestão de atividades financeiras, evitando-se falhas e visando atender os 
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 TURCZYN, Sidnei. O sistema financeiro e a regulação bancária. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005. p. 368. De acordo com o autor, “pela regulação sistêmica entende-se a atuação do 
Estado visando proteger o Sistema Financeiro como um todo em face de um evento sistêmico, ou 
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possibilidade de contágio e potencialização dos riscos próprios da atividade bancária (especialmente 
o risco de liquidez), levando à situação de insolvência de instituições sãs.” 
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 CARVALHO, Tomás Lima de. A regulação do mercado financeiro e a necessária intervenção estatal 

na autonomia privada. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, v. 14 n. 
52, p. 59, abr./jun. 2011.  
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padrões prudenciais. Podemos citar, por exemplo, a regulamentação acerca da 

exigência de constituição de capital mínimo nas instituições financeiras. 

Segundo Sidnei Turczyn63, pela regulação prudencial, “busca-se preservar a 

higidez e solvência de cada instituição isoladamente e implica na utilização do poder 

do Estado interferindo nas decisões de caráter econômico das Instituições”. 

Assim, a regulação prudencial possui caráter eminentemente preventivo, 

visando estabelecer regras específicas para a segurança, a estabilidade e o 

comportamento das instituições, tanto em termos individualizados, como no contexto 

do mercado financeiro, assegurando o funcionamento eficaz do sistema, no sentido 

de se evitar falhas no sistema64.  

Diante das conceituações mencionadas, verifica-se que as espécies de 

regulação não são estanques e na verdade intercomunicam-se entre si, sendo que a 

classificação dos atos regulatórios depende apenas da prevalência de um aspecto 

sobre os demais. 

 

2.2.4 – “Agencialização” e outras medidas para o aperfeiçoamento da 
regulação do mercado financeiro 

 

 

Independentemente da classificação da natureza da regulação, esta surge 

com a finalidade de preencher o espaço deixado pela lei para possibilitar a 

adaptação dos atos normativos ao contexto social e fático que sejam suscetíveis a 

rápidas oscilações.  

De fato, de acordo com Renata Neiva Pinheiro65, as normas reguladoras são 

criadas com base na discricionariedade técnica conferida pelo legislador, e em 
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 Nesse sentido, CARVALHO, op. cit., p.64.  
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virtude desse tecnicismo, incidem sobre relações jurídicas específicas 

deslegalizadas, estando em plena consonância com o ordenamento jurídico. 

Por fim, em que pese a possibilidade jurídica, a conveniência e todos os 

benefícios mencionados que podem advir do adequado exercício da função 

normativa pelos órgãos competentes do Sistema Financeiro Nacional, deve ser 

ressaltado que o poder regulatório deve ser exercido com a observância de certos 

preceitos, com independência e transparência, a fim de garantir sua eficiência e 

atingir as reais finalidades para as quais se destina.  

Nesse contexto, percebe-se que toda essa sistemática de atribuição de 

poderes regulatórios, os quais se incluem os poderes normativos necessários ao 

bom desempenho da atividade de regulação, somente pode surtir os efeitos 

desejados, caso os órgãos do Sistema Financeiro Nacional sejam dotados de 

independência política e técnica de seus gestores, bem como a independência 

normativa e a independência gerencial, financeira e orçamentária do próprio órgão 

regulador. 

Essa independência é requisito de extrema importância, pois evita que os 

órgãos normativos e supervisores expeçam atos normativos contendo 

entendimentos estritamente discricionários, privilegiando assim o conteúdo técnico-

especializado das normas administrativas. 

Conforme já mencionado, nessa linha de raciocínio, torna-se necessário que 

especialmente as entidades supervisoras do SFN, ou seja, as autarquias 

fiscalizadoras BACEN, CVM, SUSEP e PREVIC, sejam transformadas formalmente 

em verdadeiras agências reguladoras, com a previsão legal de independência 

normativa e gerencial. Logo, defende-se a “agencialização” das autarquias 

fiscalizadoras do SFN, como etapa fundamental para o aprimoramento do sistema. 

Ademais, faz-se necessário também que seja concedido efetivo espaço para 

a participação social e haja maior publicidade nas atividades de regulação no âmbito 

do sistema financeiro. Nesse sentido, convém que seja disponibilizado acesso aos 

diversos interessados às medidas regulatórias, bem como sejam definidos 

processos de participação, a fim de que os diversos setores possam exercer o 
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controle social sobre as atividades de regulação financeira, conferindo maior 

legitimidade às decisões e aos atos normativos do Sistema Financeiro Nacional. 

De fato, a fim de aperfeiçoar o processo regulatório e conferir maior 

legitimidade social às normas expedidas, segundo Gabriel Jorge Ferreira, os órgãos 

do sistema financeiro devem sempre viabilizar a “democratização do processo de 

edição de normas, cujas propostas deveriam ser publicadas para receber sugestões 

da sociedade”.66 Assim, medidas como a instituição de comissões consultivas ou a 

implementação de audiências públicas na criação das normas regulatórias, 

adaptadas à realidade dinâmica do sistema, poderiam ser previstas. 

Outras providências recomendáveis podem ser adotadas com o objetivo de 

democratizar ainda mais a função normativa do Sistema Financeiro Nacional. Dentre 

elas a constante habilitação de seus profissionais para melhor redigir os atos 

normativos, tornando sua compreensão mais acessível, mediante a utilização de 

técnicas legislativas adequadas; e a previsão de uma sistematização dos atos 

normativos expedidos, pois a realidade demonstra que existem dezenas de milhares 

de normas esparsas expedidas, muitas delas revogando outras, fato que, aliado à 

própria complexidade da matéria, dificulta muito a consulta e o entendimento sobre 

os atos regulatórios expedidos no âmbito do sistema financeiro. 
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3. CRIMES ECONÔMICOS E A NORMATIZAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO 

 

Conforme se verá mais adiante, as considerações até aqui expostas neste 

trabalho acerca de assuntos relacionados à função normativa dos órgãos e pessoas 

jurídicas que compõem o Sistema Financeiro Nacional são válidas e aplicáveis não 

somente no aperfeiçoamento do ordenamento jurídico de direito econômico 

propriamente dito, mas também para o delineamento e a integração de um ramo 

jurídico específico, qual seja, o direito penal econômico. 

Desta forma, os aspectos abordados no capítulo anterior sobre a intervenção 

estatal na economia, o princípio da separação de poderes, a proteção a direitos 

supraindividuais, a legitimidade dos órgãos reguladores, o princípio da legalidade e 

os limites de atuação dos órgãos administrativos competentes também devem 

prevalecer na atuação do poder normativo dos órgãos do sistema financeiro em 

assuntos afetos à prevenção e repressão aos delitos econômicos, inclusive no 

combate à lavagem de dinheiro. 

 

3.1 – A CRIMINALIDADE ECONÔMICA E A DIMENSÃO DOS BENS JURÍDICOS 
TUTELADOS PELO COMBATE AOS CRIMES ECONÔMICOS 

 

3.1.1 – A criminalidade econômica  

 

Nos dias atuais, as discussões sociais e jurídicas sobre a criminalidade 

econômica são das mais relevantes e preocupantes, pois despertam a constatação 

de que a evolução das relações econômicas – que é um fenômeno imprescindível, 

natural e inevitável – consiste em ambiente que também é utilizado por malfeitores 

para a prática de condutas delituosas diversas. 
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Tal fato é ainda mais agravado em virtude do fenômeno da globalização, que 

veio promover a rápida, e muitas vezes descontrolada, interligação entre os 

mercados financeiros regionais e mundiais, fato que, segundo Guilherme Raposo 

Guedes, torna  

“[...] o patrimônio de grande parte da população – especialmente em 

virtude da ampliação de investimentos no mercado de capitais e da 

crescente captação de recursos pelas instituições financeiras – mais 

exposto a fraudes cometidas em todos os principais bancos 

espalhados pelo mundo”.67  

Na prática policial de investigações criminais, observa-se que um dos maiores 

fatores que colaboram para o crescimento da criminalidade econômica decorre das 

constantes alterações dos modus operandi utilizados, em virtude da evolução da 

tecnologia moderna, especialmente do aperfeiçoamento dos meios de alta 

tecnologia na captação e transmissão de informações no âmbito dos canais 

colocados à disposição dos usuários do sistema financeiro. 

Assim, a mesma evolução e avanço tecnológico dos serviços financeiros em 

geral, criados para facilitar e atender os anseios da sociedade, em seu benefício; 

costuma ser usado como espaço propício para a prática de delitos que envolvem o 

aspecto econômico da criminalidade. 

Isso ocorre especialmente quando as instituições que operam no mercado 

financeiro não são objeto de atividade regulatória adequada – dotada da necessária 

força normativa – pelos órgãos competentes, ou quando a legislação não confere o 

devido reconhecimento e importância à atuação dos órgãos normativos e 

supervisores do Sistema Financeiro Nacional. 

Com isso, reforça-se a importância da necessidade de vontade política dos 

legisladores, ao editarem normas penais de direito econômico; bem como que os 

aplicadores do direito penal, dentre eles, membros do Judiciário, do Ministério 

Público e das polícias judiciárias, tenham a sensibilidade para adequar as 
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 Nesse sentido, RAPOSO, Guilherme Guedes. Bem jurídico tutelado e direito penal econômico. In: 
SOUZA, Artur de Brito Gueiros (Org.). Inovações no direito penal econômico: contribuições 
criminológicas, político-criminais e dogmáticas. Brasília: ESMPU, 2011, p. 268. 



71 

 

especificidades que o sistema legal possui e compreender a complexidade dos 

canais financeiros colocados à disposição da criminalidade econômica. 

Sob o aspecto criminológico, observa-se que a criminalidade econômica – 

consagradamente denominada por Edwin H. Sutherland68 de “criminalidade do 

colarinho branco” – ainda não está completamente compreendida nos estudos 

realizados pelo direito penal, em virtude de que os sujeitos ativos de tais delitos não 

possuem o mesmo perfil daqueles criminosos clássicos, especialmente de perfil 

mais violento, estudados pela criminologia.  

Ressalta-se que os crimes econômicos em geral são perpetrados por 

cidadãos assentados nas classes sociais mais poderosas, detentores de atividades 

importantes, elevado padrão sócio-econômico e dotados de bom conceito perante a 

sociedade, tais como empresários, banqueiros, políticos e servidores públicos de 

alto escalão.  

De fato, muitas vezes, tais pessoas utilizam-se justamente do fácil acesso 

aos canais financeiros oficiais, ignorando tranquilamente as leis e aproveitando-se 

das imperfeições e brechas do sistema para praticar crimes diversos, via de regra, 

com a finalidade de obtenção de lucros extraordinários ou ocultação da origem ilícita 

de bens, em detrimento das miseráveis condições de vida da grande camada da 

população. 

Observa-se ainda que os autores da criminalidade econômica também 

costumam não considerar suas condutas ilícitas como sendo práticas criminosas, 

mas sim simplesmente como etapas necessárias à realização de seus “negócios” 

empresariais, desconsiderando as consequências desastrosas de seus atos para a 

sociedade e justificando, com espantosa naturalidade, que tais práticas fazem parte 

da “ética do mercado”, que seus concorrentes “fazem a mesma coisa”, que “essa é a 

regra do que ocorre no mercado” ou outra desculpa semelhante.   

De fato, as repercussões dos crimes econômicos são extremamente 

maléficas para toda a sociedade e talvez sejam os delitos que, em nosso país, 
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 SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cueilo bianco. Trad. Rosa del Olmo. Venezuela: Ediciones 
de la Biblioteca Universidad Central de Venezuela, 1969, p. 13. SUTHERLAND foi quem primeiro 
utilizou a expressão “criminalidade do colarinho branco” em artigo publicado em 1940, referindo-se 
àquelas pessoas de elevado padrão socioeconômico que violavam a lei penal no exercício abusivo de 
uma profissão lícita. 
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causem mais danos ao desenvolvimento social. Nesse aspecto, João Bernardo da 

Silva enfatiza que  

“a delinquência econômica também lesiona a vida e a integridade 

física das pessoas, na medida em que, com os desfalques a eles 

produzidos, o Estado se fragiliza e passa a não prestar um bom 

serviço. Os setores mais afetados são exatamente aqueles que mais 

são necessários à população de baixa renda, como a saúde, 

educação, habitação, segurança, etc”. 69  

Desta forma, considerando as facilidades encontradas pelo perfil da 

criminalidade econômica acima retratado, o próprio ordenamento jurídico também 

deve se adequar, visando à melhor forma de pacificação e ordenação das condutas 

humanas, inclusive com a inserção de novos objetos jurídicos tutelados no âmbito 

do direito penal.  

Somente desta maneira, o direito penal poderá executar com mais eficiência 

o fiel acompanhamento da inevitável evolução social e do aumento da complexidade 

das relações sociais, combatendo firmemente as práticas ilícitas delas decorrentes. 

Assim, em que pesem os posicionamentos doutrinários em contrário70, 

entendemos que o avanço do direito penal econômico não consiste em fenômeno 

que ocorre apenas para compensar eventual ineficiência do Estado no combate 

administrativo a eventuais condutas consideradas lesivas, sendo esta uma visão 

extremamente simplista.  

Ao contrário, como observa Fausto Martin De Sanctis71, as condutas da 

criminalidade moderna são altamente complexas e de difícil repressão, sendo que, 

com as técnicas legislativas de tipificação de crimes econômicos, “Evita-se, portanto, 

                                                           
69 SILVA, João Bernardo da. Alguns apontamentos sobre a criminalidade econômica. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca, Franca, v. 08, n. 14, p. 127-31, 1º semestre, 2005.  
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 CALLEGARI, op. cit., p. 433. Segundo o autor, “Dentro dessa nova perspectiva de intervenção, as 

legislações rapidamente sofrem uma mudança e, o que no passado dizia respeito ao Direito 
Administrativo, hoje já se encontra abarcado pelo Direito Penal. Esse rápido câmbio de paradigma 
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em resolver problemas que aparentemente (efeito simbólico) encontram uma melhor resposta quando 
passam para este ramo do direito (penal). Portanto, mediante a ameaça de pena, ou aumento da já 
existente, tem-se a ilusão da resolução do conflito, o que, de fato, não se verifica.”  
71 DE SANCTIS, Fausto Martin. Punibilidade no sistema financeiro nacional. Campinas: 

Millennium, 2003. p. 95-6. 
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tornar o direito penal letra morta quando o direito administrativo não tem sido 

suficiente para a repressão e prevenção de crimes que efetivamente causam grande 

perigo às pessoas.” 

Nesse ponto, observa-se que as multas previstas e aplicadas ou a devolução 

de dinheiro fruto de indevida apropriação pelos criminosos no âmbito administrativo 

tem-se apresentado como punições insuficientes para diminuir a prática de crimes 

do colarinho branco.  

Assim, concordamos com José Marcelo Martins Proença72, no sentido de que 

a ameaça da pena privativa de liberdade, existente na legislação brasileira, por ser 

estigmatizante, tem poderes de conferir mais respeito à legislação, de forma a 

superar os sentimentos egoístas e a busca inescrupulosa de lucros, pelo receio da 

má reputação e da reprovação social.  

Logo, o direito penal econômico se impõe em virtude de que os bens jurídicos 

supraindividuais por ele tutelados realmente passaram a compor um espectro de 

relações vitais para o convívio social equilibrado, justificando plenamente sua 

proteção pela ultima ratio do direito, no caso, o direito penal econômico. 

Outra considerável barreira para o firmamento da legitimidade do direito penal 

econômico consiste no notório fato de que – diversamente da criminalidade clássica 

– não há uma forte visibilidade social imediata dos resultados da infração 

econômica, pois não existe necessariamente proximidade entre o autor do delito e 

determinada vítima.  

De fato, na prática percebe-se que essa falta de visibilidade física do crime 

econômico, em virtude da inexistência próxima de alguém na condição de vítima, 

dificulta também a identificação do autor da infração, sendo característica intrínseca 

aos delitos econômicos. 

Nesse ponto, segundo Édson Luís Baldan73, nos delitos econômicos, 

prevalece o verdadeiro anonimato e distanciamento entre autor e vítima, já que, em 
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regra, o sujeito ativo encontra-se dentro de uma sociedade empresarial, e a vítima 

frequentemente consiste em um coletivo anônimo e desorganizado. 

Apesar dessas dificuldades, nos últimos anos, em virtude da relevância do 

objeto jurídico tutelado, o convívio social e a prática revelam que a sociedade vem 

se conscientizando e exigindo a eficiência nas investigações policiais e nos 

processos penais que envolvam crimes econômicos, pois não se tolera mais práticas 

criminosas em prejuízo geral da coletividade e do Estado, sobretudo cometidas por 

pessoas de alto padrão social ou com influência nos poderes públicos, que se 

utilizam dos meandros dos canais financeiros para facilitar o sucesso na obtenção 

dos lucros de atividades e práticas irregulares. 

Entretanto, ao analisar os casos concretos de investigações e processos 

penais existentes no Brasil envolvendo a criminalidade econômica, observa-se que 

poucos são aqueles que resultam em efetivas condenações.  

Tomando-se como exemplo os crimes contra o mercado de capitais, em que 

pese a Lei nº 10.303/01 (que inseriu o tipo penal do art. 27-D na Lei nº 6.385/76) ter 

entrado em vigor no ano de 2001, somente em 2011 (dez anos depois) foi prolatada 

a primeira sentença judicial de condenação pelo crime de uso indevido de 

informação privilegiada (insider trading). Em virtude da raridade desse tipo de 

condenação, na ocasião houve diversas notícias na imprensa evidenciando tal 

novidade jurídica, e ainda sim, a sentença não era definitiva e ainda comportava 

recurso74. Na época, diante da raridade de sua ocorrência, tal sentença judicial foi 

também ressaltada pela própria Comissão de Valores Mobiliários75. 

                                                           
74

 Vejamos o extrato de uma das notícias da época: 

“A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério Público Federal (MPF) obtiveram a primeira 
condenação penal por crime de uso indevido de informação privilegiada (insider trading) do Brasil, no 
caso Sadia. Dois ex-executivos da empresa foram condenados a prisão.  

A denúncia de insider ocorreu no âmbito de oferta pública para aquisição de ações de emissão da 
Perdigão, em 2006, pela Sadia. A sentença foi anunciada hoje, sobre ação penal aberta em 2009 
pela 6ª Vara Federal especializada de São Paulo. 

Uso de informação privilegiada é crime desde 2002 no Brasil, mas até hoje a prática não havia levado 
a condenação à prisão no País. Os condenados podem recorrer da decisão.” 

FONTE: <http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios%20setor-financeiro,cvm-e-mpf-obtem-1-
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Tal fato decorre tanto da deficiência de parte dos órgãos investigatórios e 

persecutórios no combate a esse tipo de criminalidade, mas principalmente em 

virtude de haver certa apatia, conformação, resistência ou até mesmo certa 

“cegueira” 76 desses órgãos e também do Judiciário em vislumbrar a reprovável 

culpabilidade de pessoas com poder aquisitivo ou social mais evidente.   

De fato, os resultados de casos concretos atuais que envolvem delitos 

econômicos releva que, ainda hoje, persiste a realidade verificada por Rodolfo Tigre 

Maia77 no fim da década de noventa, no sentido de haver certa “tendência de 

complacência dos julgadores para com os criminosos de colarinho branco, no que 

concerne à aplicação de penas privativas da liberdade, condescendência que não 

existe com os autores de crimes patrimoniais de pouca ou nenhuma relevância 

social.” 

Pode-se dizer que incluem-se no rol dos crimes econômicos todos aqueles 

delitos que são objeto do direito penal econômico, ramo do direito que se destaca 

pelo estudo e pelo combate à criminalidade econômica. Trata-se de um dos campos 

mais complexos alcançados pelo direito penal, cuja dinâmica, tecnicismo e objeto 

jurídico tutelado são fatores inerentes ao seu entendimento, dificultando em muito a 

própria sistemática de tipificação penal. 

Entretanto, apesar dessas adversidades inerentes à própria delimitação e 

compreensão do fenômeno da criminalidade econômica, tais fatos – aliados aos 

cuidados em não se adotar reações penais excessivas ou apartadas dos princípios 
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 “O Ministério Público Federal (MPF) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na condição de 
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gerais do direito penal78 – não podem servir como argumentos que, no âmbito 

econômico, venham a impedir a criação ou dificultar a aplicação de leis penais 

incriminadoras de forma eficiente. 

Com a finalidade de elucidar tal assertiva, por exemplo, verifica-se que uma 

das principais características da criminalidade econômica é a constante prática de 

condutas lesivas mediante a atuação de sociedades comerciais ou instituições 

financeiras, as quais podem possuir diversos sócios e administradores com 

responsabilidades específicas.  

Assim, a fim de respeitar a consagrada proibição de responsabilização 

objetiva no direito penal, os órgãos de persecução penal devem envidar esforços no 

sentido de identificar quais são as pessoas efetivamente responsáveis pela 

condução dos negócios ilícitos praticados em nome da sociedade, de forma a evitar 

a excessiva imputação penal contra os sócios que nada têm a ver com as 

irregularidades ou que desconhecem as mesmas. 

Entretanto, por outro lado, tal mister não deve servir como manto para 

encobrir as práticas criminosas reprováveis praticadas pelos sócios, devendo ser 

levantadas as provas indiciárias existentes em consonância com os princípios de 

direito penal, viabilizando o enfrentamento aos complexos delitos praticados.  

Questões como essa devem ser cautelosamente analisadas, entretanto, 

conforme já enfatizado neste trabalho e ressaltado por René Ariel Dotti, tais 

dificuldades  

“não devem impedir o processo de tomada de consciência e de ação 

sobre a necessidade de realizar uma justiça sócio-econômica mais 

digna, para que o direito penal deixe de ser – como ainda 

profundamente o é – um direito dos pobres, não porque os tutele e 

proteja, mas sim porque sobre eles, exclusivamente, faça recair a 

sua força e o seu vigor”.79     
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Nesse contexto, não é demais salientar que, nos dias atuais, diversas são as 

pesquisas80, inclusive com dados oficiais81, que revelam o perfil e a realidade da 

população carcerária brasileira: amplamente formada por pessoas financeiramente 

desfavorecidas e com baixa escolaridade, evidenciando que os crimes por estes 

cometidos são aqueles efetivamente punidos com penas restritivas de liberdade. 

Isso apesar de muitos crimes econômicos possuírem previsão de penas iguais ou 

até superiores a alguns deles.  

Nesse contexto, insere-se a crescente importância do direito penal 

econômico, que constitui a parcela do ordenamento jurídico que dispõe sobre a 
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 “A população carcerária no Brasil, hoje é de 361.402 segundo informação do Depen. As vagas no 

sistema penitenciário é de 206.347, sendo que 64.483 encontram-se cumprindo penas na Secretaria 

Segurança Publica. Entre 1995 a 2005, a população cresceu 94% de modo que a cadeia acaba 

sendo um espaço de punição, exclusão e materialização da criminalização da pobreza. Como no 

resto do mundo é formada por jovens, pobres, homens com baixo nível de escolaridade. Pesquisas 

feitas sobre o sistema prisional indicam que mais da metade dos presos tem menos de trinta anos, 

95% são pobres, 95% são do sexo masculino e 2/3 não completaram o primeiro grau, sendo 10,4% 

analfabetos. Devido à pobreza, esta população possuem pouca influência política, o que faz com que 

as chances de obter apoio para colocar fim aos abusos se torne muito pequenas.” 

FONTE: <http://www.pontojuridico.com/modules.php?name=News&file=article&sid=101> (Acesso em: 
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 A população carcerária no Brasil, como no resto do mundo, é formada basicamente por jovens, 

pobres, homens com baixo nível de escolaridade. Os dados sobre o sistema prisional indicam que 

mais da metade dos presos tem menos de trinta anos; 95% são pobres, 93,88% são do sexo 

masculino e dois terços não completaram o primeiro grau (cerca de 7,22% são analfabetos). 

Conforme dados das tabelas a seguir: 

POPULAÇÃO CARCERÁRIA POR GRAU DE INSTRUÇÃO (DEZ/2008) 

Grau de instrução                          Masculino                  Feminino                               Total 

Analfabeto                                        27.192                       1.240                                 28.432 

Alfabetizado                                     44.582                        2.422                                 47.004 

Ensino fundamental incompleto      163.518                      9.408                                172.926 

Ensino fundamental completo          46.476                       2.786                                 49.262 

Ensino médio incompleto                 39.212                       2.489                                 41.701 

Ensino médio completo                    26.578                       2.394                                 28.972 

Ensino superior incompleto               3.301                          417                                   3.718 

Ensino superior completo                 1.493                           212                                   1.705 

Ensino acima de superior completo     61                              7                                         68 

Não informado                                  19.366                         625                                  19.991 

Total                                                 371.884                     21.604                               393.488 

DADOS: Infopen - Departamento penitenciário nacional - Ministério da Justiça 2008 

FONTE: <http://www2.forumseguranca.org.br/node/22970> (Acesso em: 20 mai 2012) 
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tipificação penal de condutas ilícitas de índole econômica e a previsão das sanções 

correspondentes.  

Observa-se que os tipos penais econômicos diferenciam-se dos demais 

delitos penais também em virtude de que, em geral, ofendem bens sociais 

relevantes e contêm consequências extremamente gravosas para a ordem 

econômica do Estado e para a sociedade. 

 

3.1.2 – Os bens jurídicos tutelados pelo direito penal econômico  

 

 

Assim, o denominado direito penal econômico possui como bem 

juridicamente tutelado, por excelência, a própria ordem econômica lato sensu, que, 

de acordo com Luiz Regis Prado, compreende as ordens tributária, financeira, 

monetária e a relação de consumo, entre outros setores, consistindo em um bem 

jurídico penal supraindividual.82  

Nesse mesmo sentido e enfatizando também o caráter dinâmico do assunto, 

Édson Luís Baldan83 menciona que todo crime econômico terá como bem jurídico 

protegido algum aspecto da ordem pública econômica concreta, estabelecida pela 

ordem jurídica de um determinado país, em determinada época.  

Dentro dessa concepção do bem jurídico tutelado pelos crimes de índole 

econômica e a gravidade de suas consequências, Manoel Pedro Pimentel, 

inserindo-os na categoria do que denomina de “macrocriminalidade”, ensina que  

“os danos causados por esses delitos transcendem dos prejuízos 

impostos às vítimas dos casos concretos, pois denunciam a 

presença de um perigo social e moral capaz de atingir a todos, quer 

na economia particular, quer na pública, trazendo o descrédito e a 
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desconfiança às instituições financeiras, às organizações que lidam 

com o crédito e com a poupança, sejam elas particulares ou 

oficiais".84  

Embora manifestações esparsas em contrário85, esse entendimento 

prevalece na doutrina jurídica pátria, acabando por corroborar para a adoção de um 

espectro relativamente amplo de crimes inseridos no âmbito do direito penal 

econômico.  

De fato, dentro da relação de tipos penais situados na órbita do direito penal 

econômico, podem ser mencionados os crimes contra a ordem econômica86, os 

crimes contra as relações de consumo87, os crimes contra a ordem tributária88, os 

crimes contra o sistema previdenciário89, os crimes contra o sistema financeiro 

nacional90 e mais especificamente também os crimes contra o mercado de capitais91, 

dentre outros previstos também no Código Penal, tais como o contrabando e 

descaminho92. 

Observa-se que as condutas prescritas em tais dispositivos penais possuem 

como característica comum o fato de violarem a proteção das relações jurídicas 

desenvolvidas, de certo modo, dentro da ordem econômica instituída pela 

Constituição Federal, sobretudo aquelas disposições prevista nos artigos 170 a 193 

da Carta Magna. 

O cerne dos interesses tutelados pelo direito penal econômico encontra-se 

arraigado constitucionalmente, possuindo relevância suficiente para serem alçados à 

categoria de bem jurídico-penal. Logo, a ofensa e esses bens proporciona “relevante 
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 PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito penal econômico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1973. p. 5.  
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 DOTTI, René Ariel. A criminalidade econômica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 602, p. 295-

305, dez. 1985. O autor, mencionando Alfredo Etcheberry, entende mais conveniente a adoção de um 

conceito mais restrito para o direito penal econômico, excluindo de sua órbita, por exemplo, os 

“crimes contra interesses econômicos de natureza social”, dentre os quais estariam as infrações 

tributárias e aduaneiras. 
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 Lei nº 8.137/90 (arts. 4º a 6º) e Lei nº 8.176/91 (arts. 1º e 2º). 
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 Lei nº 8.078/90 (arts. 63 a 74) e Lei nº 8.137/90 (art. 7º). 
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 Lei nº 8.137/90 (arts. 1º a 3º). 
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 Art. 168-A e art. 337-A, do Código Penal. 
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 Lei nº 7.492/86. 
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 Lei nº 6.385/76 (arts. 27-C, 27-D e 27-E, incluídos pela Lei nº 10.303/01). 
92

 Art. 334, do Código Penal. 
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danosidade social”93, possuindo importância especial que justifica a necessidade de 

tutela penal. 

De fato, de acordo com Arnaldo Quirino de Almeida, “o núcleo essencial do 

direito penal econômico – seu conceito, conteúdo, bem jurídico tutelado – é reflexo 

direto dos valores jurídico-constitucionais e do modelo de economia adotado pelo 

Estado, expresso na Constituição Federal”. 94 

Isso porque as sanções de direito penal econômico têm por objetivo 

primordial reprovar e punir condutas de agentes econômicos e usuários do sistema, 

que possam interferir maleficamente na economia nacional ou no orçamento do 

Estado, afetando de forma difusa toda a coletividade. Tudo isso sem deixar também 

de resguardar os interesses individuais violados reflexamente pelas condutas 

penalmente reprováveis.95  

Nesse sentido, dentre as inovações trazidas, Andrei Zencker Schmidt e 

Luciano Feldens mencionam que no direito penal econômico, “a mudança verifica-se 

principalmente em relação à finalidade da intervenção penal, que deixa de possuir 

uma roupagem própria para assumir uma característica nitidamente instrumental, a 

serviço da política econômica lato sensu”.96  

Há na doutrina certo consenso no sentido de que somente os bens jurídicos 

mais importantes e sensíveis para a convivência dos indivíduos em sociedade 

podem ser tomados como referência para a criação de uma norma penal 

incriminadora. 

A relativa dificuldade em se avaliar determinado bem jurídico relevante e 

inseri-lo no rol de proteção do direito penal decorre da própria natureza dinâmica do 

direito. Isso porque o direito deve acompanhar as mudanças e aspirações sociais, 
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 JALIL, Mauricio Schaun. Criminalidade econômica e as novas perspectivas de repressão 
penal. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2009. p. 47. 
94 ALMEIDA, Arnaldo Quirino de. A imputação jurídico-penal no direito penal econômico. Revista 

Jurídica, São Paulo, v. 56, n. 373, p. 143, nov. 2008. 
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 Nesse sentido, DOTTI, op. cit., p. 296.. O jurista ensina que “O Direito Penal Econômico, portanto, 

vem a ser um ramo específico do chamado Direito Econômico, enquanto resguarda, através da pena 

criminal, os bens jurídicos de caráter supraindividual ou social, distintos do patrimônio, embora possa 

alcançar os interesses dos particulares, consumidores ou competidores.”  
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 SCHMIDT, Andrei Zencker; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do 
sistema financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2006. p. 149. 
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variáveis no tempo, sendo inevitável e até mesmo natural a constante alteração na 

valoração daqueles bens jurídicos que merecem a proteção do direito penal.  

Conforme lembra Gianpaolo Poggio Smanio, com essa constante alteração 

dos bens jurídicos sensíveis para a sociedade, atualmente podem ser observados, 

com certa frequência, os fenômenos da descriminalização e da neocriminalização. 

Quanto a este, ensina o professor que a neocriminalização  

“significa a qualificação de determinadas condutas como crimes. 

Pode ser derivada de fatos que anteriormente estavam sob a 

proteção de outros ramos do direito e passam para a proteção do 

direito penal, ou de fatos que constituem novos fenômenos sociais, 

considerados dignos de tutela penal”. 97  

Nesse sentido, visando atender às aspirações sociais de inclusão no âmbito 

do direito penal de novas condutas ilícitas que acarretam sérias consequências 

coletivas – e confirmando o estrito relacionamento entre direito penal e política 

criminal98 – observa-se que atualmente a grande maioria dos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento contém legislações que dispõem sobre os denominados crimes 

econômicos. 

A definição material do bem jurídico penalmente relevante não pode ignorar a 

realidade da sociedade na qual o referido bem está inserido, devendo levar em 

consideração as peculiaridades de um determinado sistema social, analisado de 

acordo com seus aspectos próprios de ordem temporal, política, histórica e cultural. 
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 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Tutela penal dos interesses difusos. São Paulo: Atlas, 2000. p. 

111-12. 
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 Sintetizando a relação entre política e direito penal e suas implicações nos poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, vide: CERNICCHIARO, Luiz Vicente. Direito penal e política. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 24, p. 157-66, out/dez. 1998. Criticando o sistema 

atual, em determinada passagem do texto, o autor menciona que “Há, infelizmente, quase sempre a 

mera preocupação de definir o crime e identificar o agente. Com isso a consciência jurídica se 

tranquiliza, e, em nível meramente formal se faz a adequação crime-pena. Desconsidera-se, embora 

se saiba, que o fenômeno infração penal só ocorre na sociedade e ganha relevo de interesse coletivo. 

[...] Nesse contexto, surgiu a figura do crime do colarinho branco, recepcionado por todas as 

legislações. A criminologia moderna opera também a crítica do quadro das sanções penais. E o Juiz, 

quando dimensiona a sanção ao caso concreto, desenvolve raciocínio e busca subsídios em 

conclusões criminológicas.” 
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A realidade da vida social nos dias atuais revela a importância dos interesses 

supraindividuais para o convívio equilibrado e justo. Dentre tais interesses, 

destacam-se as questões afetas à economia e os bens jurídicos protegidos pelo 

direito penal econômico, englobando por exemplo o setor financeiro, mercado de 

capitais, seguros, previdência, o equilíbrio da tributação e do orçamento público, 

como integrantes da ordem econômica em geral. 

A simples observação diária nos meios de comunicação e de jornalismo é 

suficiente para encontrarmos frequentes notícias de fatos relativos a fraudes 

bancárias, má aplicação de recursos públicos, golpes financeiros, prejuízos em 

aplicações no mercado de capitais, orçamento público defasado, sonegação de 

tributos, paraísos fiscais, empresas de fachada, empresas off shores, lavagem de 

dinheiro, etc, que põem em risco a convivência social equilibrada, honesta e justa, 

pois em geral causam sérios prejuízos à coletividade ou mesmo ao próprio Estado. 

A análise desse rol de questões meramente exemplificativo, por si só, já 

revela as graves consequências que eventuais crimes econômicos causam no 

âmbito social. Considerando que os prejudicados por tais práticas são a própria 

sociedade e o Estado, percebe-se que as condutas são ainda mais reprováveis que 

aquelas decorrentes de crimes que possuem apenas um sujeito passivo 

individualizado, tais como o crime de furto, a apropriação indébita acima, o 

estelionato simples, dentre outros. 

Se esses crimes já são considerados como detentores de legitimidade 

suficiente a ponto de serem protegidos pelo direito penal, mais razão ainda há para 

inserir aquelas condutas que tutelam bens jurídicos supraindividuais, cujas graves 

sequelas podem afetar coletividades de pessoas.  

Tendo por base tal raciocínio, utilizando-se da terminologia tripartida entre 

bens jurídico-penais de natureza individual, coletiva e difusa, Gianpaolo Poggio 

Smanio99 conclui que “Daí a relevância ou dignidade penal das agressões aos 

interesses difusos e a imperiosa necessidade ou carência de tutela penal”.  

Mesmo diante dessa atual realidade, o fato é que existe uma tendência no 

mundo jurídico em se rejeitar a admissão de bens jurídico-penais de caráter 
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abstrato, em virtude de que a amplitude dos mesmos pode conferir uma excessiva 

discricionariedade ao legislador penal na delimitação da conduta punível ou ao Juiz 

e membros dos órgãos de persecução penal, especialmente em virtude da 

dificuldade encontrada na exata comprovação da efetiva lesão ao bem jurídico 

difuso protegido. 

Entretanto, em que pese posicionamentos doutrinários em contrário100, na 

verdade, conforme assevera Guilherme Guedes Raposo, a legitimidade da 

tipificação penal de comportamentos que afetam determinados bens difusos e 

intangíveis de notória essencialidade nos dias atuais, como por exemplo, a ordem 

econômica,  

“é fruto, em primeiro lugar, de uma realidade social marcada pela 

presença de comportamentos que produzem riscos consideráveis a 

estes bens, riscos estes que se difundem pelo mundo e que, se 

concretizados, podem afetar gravemente o convívio social, além de 

atingir outros bens fundamentais pertencentes a um número 

incalculável de pessoas”.101 

Entendimentos com conteúdo diverso incorrem em diversas incongruências, 

consistindo em postura desatualizada, elitista e de certa forma até inocente. 

Desatualizada, quando negam a relevância dos bens jurídicos protegidos e as 

consequências dos crimes econômicos. Elitista, quando deixam de aplicar o direito 

penal para integrantes de classes sociais mais abastadas economicamente e negam 

que condutas da criminalidade econômica sejam importantes o suficiente para a 

sociedade. Inocente, de certa forma, ao acreditar que os instrumentos jurídicos 

repressivos mais amenos do direito administrativo sejam suficientes e eficientes, por 

si só, para combaterem as condutas ilícitas praticadas na ordem econômica.  

                                                           
100 JALIL,op. cit., p. 59-61. O autor, contra a criminalização do direito penal econômico, menciona que 

“a censura criminal traduzida em punições quase sempre resultantes em pena privativa de liberdade, 
não encontra legitimidade nessas infrações, eis que tais condutas violam interesses, os quais 
merecem tutela jurídica própria. (...) Propugna-se, portanto, um movimento em direção divergente, 
qual seja a descriminalização. O princípio da subsidiariedade deveria ser efetivamente empregado no 
direito penal econômico. Isto porque acreditamos que outras formas de reprimendas, que não as 
penais, poderiam ser tranquilamente mais eficazes e menos estigmatizante, contribuindo para um 
novo modelo sancionador para garantir e proteger a ordem econômica em sua mais ampla 
abrangência.” 
101

 RAPOSO, op. cit., p. 284. 
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De fato, observa-se que, a depender da situação, a exclusão de bens 

jurídicos difusos no rol dos direitos tutelados pelo direito penal torna-se uma opção 

legislativa incoerente e desarrazoada. Daí a imprescindibilidade da criminalização 

dos ilícitos contra a ordem econômica. 

Basta uma análise mais detida sobre as conseqüências dos crimes para 

verificar que as condutas criminosas que atingem bens de índole abstrata – mesmo 

que não dotadas de violência – são exatamente aquelas que ocasionam os maiores 

prejuízos à sociedade, tais como, por exemplo, a lesão ao mercado de capitais, 

representado pela ordem econômica e pelo amplo conjunto de investidores que se 

utilizam de seus serviços e produtos.  

A par das graves consequências sociais maléficas e do custo social da 

criminalidade econômica, há também o que Rodolfo Tigre Maia102 denomina de 

“custo moral”, o qual tem importância ainda maior, visto que os grandes empresários 

– que geralmente são quem cometem esses delitos – frequentemente são líderes da 

comunidade e exemplos para o povo, exercendo papéis importantes na prevenção 

da delinquência geral ou outras atividades similares. 

Justamente em decorrência de os crimes econômicos envolverem objetos 

jurídicos supraindividuais e por possuírem uma capacidade extrema de se adaptar 

com facilidade a diferentes situações e inovações, os órgãos jurídicos e os 

profissionais que atuam diuturnamente no direito penal – sejam os legisladores ou 

os aplicadores do direito – devem envidar os esforços necessários no sentido de 

adaptar a legislação penal e os instrumentos de combate aos crimes econômicos às 

constantes mudanças que se apresentam, sempre dentro dos limites constitucionais 

e legais.  
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3.2 – O PAPEL DA NORMATIZAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO NA 
CARACTERIZAÇÃO PRECISA DE DELITOS ECONÔMICOS 

 

Dentre o amplo rol de crimes econômicos acima comentado, destacam-se os 

crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, objeto mais direto 

do presente estudo. 

No que tange especificamente a esses crimes, diante das características 

particulares desse tipo de criminalidade e das graves conseqüências de sua prática, 

verifica-se que a proteção preventiva e repressiva dos bens jurídicos violados com o 

cometimento de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de 

capitais, necessita de reforço do conhecimento inerente aos órgãos reguladores do 

Sistema Financeiro Nacional, visando ao melhor delineamento e à compreensão 

mais precisa das condutas criminosas tipificadas, merecedoras de punição penal, 

sendo tal sistemática possível e adequada juridicamente. 

De fato, em virtude das características dessa fração da criminalidade 

econômica, o ordenamento jurídico penal clássico torna-se insuficiente e impotente, 

pois as técnicas legislativas tradicionais e o conhecimento estritamente jurídico, por 

vezes, não conferem informações suficientes para que a polícia judiciária, o 

Ministério Público, o Poder Judiciário e demais personagens que atuam no processo 

penal, dentro de suas atividades, possam alcançar a autoria e a materialidade dos 

delitos praticados pela criminalidade econômica, inviabilizando uma resposta estatal 

adequada e célere contra os crimes de índole econômica. 

Em virtude da alta importância conferida pela ordem jurídica e pela sociedade 

a determinados interesses supraindividuais – dentre eles a ordem econômica – não 

há como afastar a incidência do direito penal, cujo objeto é exatamente a proteção 

dos bens jurídicos de maior relevância para a sociedade. Daí decorre a legitimidade 

do direito penal econômico. 

Por envolver os bens jurídicos mais sensíveis e por prever as penas mais 

drásticas, o direito penal é comumente chamado pela doutrina como a ultima ratio do 
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ordenamento jurídico, somente sendo aplicável quando as outras normas jurídicas 

não foram capazes de prevenir e reprimir as práticas ilícitas.  

Conforme explicitado, em virtude do direito penal econômico proteger bens 

jurídicos difusos e reprimir condutas de alto potencial lesivo, há estudiosos que, 

inclusive, admitem que o direito penal econômico seja a prima ratio do ordenamento 

jurídico. 

Nesse sentido, Thaméa Danelon Valiengo103 observa que a intervenção do 

direito penal na tipificação e punibilidade dos crimes financeiros é de extrema valia, 

tendo em vista que as sanções meramente administrativas, sejam elas do BACEN, 

CVM ou outras entidades, não são suficientes para punir ou evitar as práticas 

delitivas. Logo, destaca-se o relevante papel exercido pelo direito penal financeiro, 

que passa a se constituir no principal mecanismo de prevenção e combate destes 

ilícitos. A autora continua, enfatizando que  

“Nesta linha de raciocínio, pode-se afirmar que a utilização do direito 

penal para tutelar o bem jurídico Sistema Financeiro Nacional o 

classifica como prima ratio, como um Direito Penal máximo, diante da 

efetividade na punição e minimização das aludidas condutas, desde 

que suas penas e medidas constritivas sejam aplicadas com rigidez e 

vigor”.104  

Independente da exata colocação do direito penal econômico dentro do 

ordenamento jurídico, ao se reconhecer sua legitimidade, há que se atentar para a 

melhor forma de tipificação desses delitos, sem que sejam violados os princípios 

inerentes ao direito penal. 

Nesse sentido, conforme bem observado por Guilherme Guedes Barroso105, 

ressalta-se que a principal questão que deve ser enfrentada tem por objeto o modo 
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VALIENGO, Thaméa Danelon. A tipificação dos crimes financeiros como forma de limitação 
do abuso do poder econômico. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007. 
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 A mesma autora ainda complementa, mencionando que “Em referência aos crimes econômicos, 
mais especificamente aos crimes financeiros, o caráter da subsidiariedade deixa de existir, dando azo 
a uma aplicação mais efetiva e primordial do Direito Penal. Essa interferência resulta de anseios da 
sociedade moderna, sendo esta caracterizada pela complexidade e desenvolvimento constante, 
deixando de ser suficientes outras reprimendas cíveis ou administrativas, que não apresentam o 
condão de tutelar de forma eficaz o bem jurídico em estudo.” 
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 RAPOSO, op. cit., p. 287.  



87 

 

pelo qual a recepção desses novos bens jurídicos influencia a estrutura do delito, 

possibilitando a adoção de técnicas de tipificação que sejam mais eficazes para a 

tutela dos interesses sociais mais relevantes sem representar uma atuação arbitrária 

do Estado. 

Disso decorre a necessidade de mudança de paradigma na tipificação e na 

aplicação da norma penal incriminadora, com o apoio na política criminal e na 

dogmática penal, em face da necessidade de focar suas atenções não somente no 

patrimônio ou interesse individual, mas também no próprio interesse supraindividual 

objeto de proteção na norma penal.   

Abordando as dificuldades e os desafios da legislação desse recente ramo do 

direito penal, André Luís Callegari menciona que  

“dentro desse contexto legislativo, encontra-se a regulação da 

economia ou da tributação, onde a intervenção penal passa a ocupar 

um espaço cada vez maior, culminando em um novo ramo do Direito 

Penal, ou seja, o Direito Penal Econômico. O problema é que dentro 

dessa regulação a redação dos tipos penais não é tarefa fácil, 

descumprindo-se, na maioria das vezes, os postulados básicos e 

constitucionais da legalidade (taxatividade, certeza, etc). Isso, para, 

efeitos penais, traduz-se em tipos penais abertos ou normas penais 

em branco, o que dificultam sua compreensão e interpretação. 

Ademais quase todos os tipos são constituídos por elementos 

normativos, isto é, que não são apreensíveis por qualquer pessoa, 

necessitando, assim, de um juízo de valor. O reflexo desse modelo 

de construção típica está na sua compreensão”.106 

Assim, a realidade demonstra que as novas necessidades sociais de combate 

aos crimes econômicos – e em especial aos crimes contra o sistema financeiro e 

contra o mercado de capitais – requerem uma remodelação na concepção de alguns 

aspectos da estrutura do tipo penal, permitindo a entrada e o “reforço”107 de matérias 
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 CALLEGARI, op. cit., p. 434. 
107

 Nesse sentido, ALMEIDA, op. cit., p. 126. Segundo o autor, o “direito penal econômico, que, por 
sua natureza de subsidiariamente proteger bens jurídicos de outros ramos do direito, como norma de 
reforço, normalmente utiliza-se de conceitos e fórmulas que são, na verdade, elementos exteriores de 
conduta tomados por empréstimo de outras disciplinas jurídicas”.  
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extrapenais, visando à eficiência e efetividade da legislação de direito penal 

econômico, porém sem se afastar dos ditames e limites constitucionais e legais.  

Uma das consequências do princípio da taxatividade do direito penal consiste 

em que os tipos penais devem ser claros e precisos. Entretanto, especialmente no 

direito penal econômico, caso não sejam empregadas determinadas técnicas 

legislativas na elaboração dos tipos penais, pode haver margem a certa tendência 

de redação abrangente, imprecisa e vaga, deixando os tipos penais cada vez mais 

abertos sem a adoção de um método adequado.  

Tal falta de critério na redação dos tipos penais pode tornar os fatos 

incompreensíveis para o destinatário da norma e para o próprio juiz com atribuição 

para julgamento do caso concreto.  

Nesse ponto, a fim de sanar tais dificuldades e colaborar para a melhor 

compreensão dos tipos de direito penal econômico, ressalta-se que o conhecimento 

proveniente dos instrumentos regulatórios adotados pelos órgãos normativos e 

autarquias supervisoras do mercado financeiro e de capitais pode ser incorporado e 

transportado também para a seara do direito penal econômico – não havendo óbice 

jurídico para tanto – de forma a somar esforços para a eficiente repressão e 

prevenção aos crimes econômicos.  

A necessidade de cooperação dos órgãos reguladores do sistema financeiro 

e outros que atuam dentro de suas respectivas atribuições administrativas com a 

prevenção aos delitos econômicos, vem sendo constantemente evidenciada nos 

órgãos de investigação criminal108. 
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 No âmbito do Departamento de Polícia Federal, por exemplo, diversos inquéritos e operações 
policiais são conduzidos em parceria com órgãos administrativos que possuem conhecimento 
especializado e atribuição administrativa sobre o tipo de crime investigado, sendo que os resultados 
se revelam muito mais efetivos. Podemos citar as Operações Farol da Colina e Caso Banestado, 
dentre outras, tais como Kaspar, Downtown e o Caso Panamericano, em que os trabalhos conjuntos 
e a participação do Banco Central do Brasil foi de fundamental importância para a melhor apuração 
da materialidade e autoria de crimes financeiros. 
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Ademais, a utilização dos canais financeiros para a prática de delitos diversos 

e os aspectos relativos às economias do crime têm exigido inclusive a adoção de 

procedimentos regulatórios padronizados e coerentes em nível internacional.109 

Assim, considerando a evidente lesividade coletiva e as especificidades dos 

delitos econômicos, o poder normativo de regulação e fiscalização conferido aos 

órgãos competentes do sistema financeiro pode corroborar também com a 

preservação da confiança e do equilíbrio razoável nas relações econômicas – seja 

sob o aspecto financeiro, tributário, cambial ou consumerista –, colaborando também 

com a proteção dos indivíduos vulneráveis a um possível sistema descontrolado e 

sem limites. 

Além da aludida particularidade relativa ao bem jurídico supraindividual 

protegido, outra marcante característica do direito penal econômico apontada pela 

doutrina110 – sobretudo nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o 

mercado de capitais – é o extremo tecnicismo, dinamicidade e complexidade com 

que algumas condutas são tratadas.  

Logo, em decorrência da própria natureza da matéria que é objeto do direito 

penal econômico, exige-se a crescente necessidade da busca pelo conhecimento 

global e interdisciplinar, que – além do fator jurídico – pode envolver aspectos 

econômicos, contábeis, financeiros e técnicos sobre diversos assuntos.  

Sob esse enfoque, observa-se que apenas o tradicional conhecimento 

jurídico-penal, por si só, já não é capaz de combater preventiva e repressivamente 

as condutas maléficas praticadas pela criminalidade econômica, não sendo 

suficiente a atuação isolada dos órgãos públicos compostos por carreiras 

estritamente de formação jurídica. 

De fato, a natureza dos bens jurídicos protegidos pelo direito penal 

econômico e a complexidade com que as práticas delituosas podem vir a ser 

praticadas requerem também a participação de órgãos específicos de controle de 
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 FONSECA, op. citi., p. 106. Nesse sentido, o autor menciona que “Outros problemas que têm 
acarretado a internacionalização da regulação bancária e a cooperação das autoridades de vários 
países são a corrupção, o crime organizado e o terrorismo. Apenas através da atuação conjunta das 
autoridades de diversos países é que se faz possível combater a lavagem de dinheiro, que financia 
tais atividades ilícitas, movimentando recursos ao redor do mundo.”  
110

 Nesse sentido, PRADO, Luiz Regis. Direito penal econômico. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 5. 
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abusos econômicos diversos, detentores de instrumentos e mecanismos capazes de 

proporcionar atuação mais qualificada e eficaz.   

Nesse contexto, atento à realidade e antevendo essa necessidade ainda nos 

idos da década de 1980, o professor René Ariel Dotti111 leciona que  

“A atuação de instâncias distintas daquelas tradicionalmente 

colocadas ao serviço da aplicação da lei penal (Polícia, Ministério 

Público, Tribunais), visando a um trabalho conjunto, constitui uma 

nova ponte de esperança no empenho coletivo de reduzir as 

drásticas consequências de uma criminalidade que triunfa 

diariamente em suas registradoras ou nos escaninhos da caixa 2. E 

faz com que o corpo de delito se esmaeça ao ponto de desaparecer 

com o prestígio social e econômico do infrator. Um tipo de autor para 

a qual a palavra delinquente ainda não se ajustou às etiquetas e ao 

uso social corrente e que desafia a certeza do antigo brocardo 

segundo o qual o crime não compensa.”  

No caso dos delitos de índole econômica, cumpre salientar que as 

“instâncias” acima mencionadas – distintas daquelas que atuam comumente no 

âmbito penal – são formadas justamente pelos órgãos especializados normativos e 

supervisores do sistema financeiro, e também pelo órgão de inteligência financeira 

oficial, cujas atuações em conjunto com os órgãos de polícia judiciária e Ministério 

Público tornam-se imprescindíveis no combate aos delitos econômicos. 

De fato, de nada adianta haver previsão legal de tipos penais incriminadores 

com a respectiva cominação de duras penas, sem que haja efetividade do próprio 

tipo penal e estrutura coordenada e atual para viabilizar o combate repressivo e 

preventivo eficaz contra a criminalidade econômica, sob pena de frustração de todas 

as expectativas sociais e investimentos estatais no sentido de evitar e punir seus 

responsáveis.  

Tal constatação se faz ainda mais evidente quando se trata de delitos 

econômicos, em virtude da mencionada complexidade das práticas criminosas. A 
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 DOTTI, op. cit., p. 304.  
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legislação penal e o aparelho persecutório estatal devem ser dotados de 

mecanismos capazes de fazer frente à dinâmica dos delitos econômicos, com a 

absorção de conhecimentos técnicos e interdisciplinares mediante troca de 

informações, sobretudo com os órgãos supervisores do Sistema Financeiro 

Nacional, quais sejam, o BACEN, a CVM, a SUSEP e a PREVIC. 

Ademais, as atividades regulatórias exercidas por tais órgãos nos seus 

respectivos ramos de atuação – além de cumprir suas finalidades administrativas 

propriamente ditas – também devem servir para o aperfeiçoamento e integração da 

legislação penal de crimes econômicos ocorridos nos respectivos mercados 

supervisionados, sejam eles praticados por administradores de instituições 

financeiras, sejam cometidos por seus usuários. 

De fato, o conhecimento técnico e especializado inerente às atividades dos 

órgãos supervisores do Sistema Financeiro Nacional – aplicável por excelência no 

âmbito do direito administrativo e regulatório – deve ser aproveitado também pelo 

direito penal econômico na tipificação e na interpretação das condutas criminosas, 

bem como na apuração e comprovação de delitos pelos órgãos estatais de 

persecução penal.  

Conforme se verá adiante, tal intercâmbio de conhecimento pode ser 

efetivado por variadas formas que envolvem métodos de tipificação e interpretação 

dos tipos penais, sem violar os princípios basilares do direito penal. 

Logo, a utilização exclusiva da Lei formal emanada pelo Poder Legislativo 

não é a medida mais eficiente para o delineamento de condutas previstas como 

crimes econômicos.  De fato, eventuais entendimentos em sentido contrário são 

distanciados da atualidade e parecem estar fechando os olhos para a realidade 

atual.   

De acordo com Sidnei Turczyn,  

“essa inadequação da lei, em sentido estrito, à atuação econômica 

do Estado decorreu da necessidade de algumas deliberações, em 

matéria econômica, serem tomadas sem a publicidade inerente ao 

processo administrativo, e também da crescente complexidade de 

muitos dos temas econômicos, que exigia conhecimento técnico 
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indisponível à maioria dos legisladores. Isso sem contar o fato de que 

o processo legislativo não se reveste, em absoluto, da flexibilidade e 

do dinamismo que seriam ínsitos à legislação destinada à atuação 

econômica”.112 

Nesse contexto, observa-se que esse aproveitamento do conhecimento 

oriundo dos referidos órgãos especializados pelo direito penal econômico pode ser 

viabilizado por diversos modos, não havendo fórmulas pré-definidas ou métodos 

especificamente voltados para tal finalidade. 

Entretanto, uma análise mais detalhada sobre o tema revela que, na prática, 

tal fenômeno já vem ocorrendo em alguns casos, sendo que a influência e a 

transferência de conhecimentos técnicos para a órbita do direito penal econômico 

podem ocorrer especialmente mediante a utilização de alguns instrumentos de 

tipificação e interpretação empregados no direito penal. 

De fato, para se alcançar tal finalidade, observa-se a possibilidade jurídica de 

que os atos normativos dos órgãos do sistema financeiro, além de suas funções no 

âmbito da regulação administrativa dos mercados supervisionados, também sejam 

destinados para: a) a integração de normas penais em branco de tipos penais de 

crimes econômicos; b) o auxílio no melhor entendimento de certos elementos 

normativos do tipo e conceitos jurídicos indeterminados; e c) a utilização de 

condições objetivas de punibilidade consistentes em entendimentos prévios dos 

órgãos administrativos competentes.  

A fim de propiciar uma melhor compreensão sobre essas possíveis vertentes 

de influência e aplicação da função normativa dos órgãos do Sistema Financeiro 

Nacional no âmbito do direito penal, passamos a discorrer a seguir, de forma 

sucinta, sobre alguns fatos e conceitos relacionados ao tema, trazendo, para cada 

situação, exemplos de tipos penais que auxiliam na visualização da ocorrência de tal 

fenômeno.  
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3.2.1 – A integração de normas penais em branco por atos normativos do 
Sistema Financeiro Nacional  

 

 

Adentrando um pouco mais a fundo na seara do direito penal, cumpre 

ressaltar que, em regra, os tipos penais – assim denominados aquelas disposições 

legais que preveem e descrevem condutas consideradas como infrações penais – 

são preceitos completos, não necessitando de nenhum outro dispositivo legal para 

que a conduta neles prevista seja integralmente compreendida. 

Em virtude de o direito penal tutelar bens jurídicos imprescindíveis para a 

segurança, a harmonia e a paz da sociedade e por conter disposições que preveem 

as punições mais drásticas dentro do ordenamento jurídico – especialmente o 

cerceamento da liberdade – os tipos penais devem ser claros, precisos, inteligíveis e 

serem dotados de completude. 

Assim, os tipos penais são criados de forma a cumprir também sua finalidade 

de garantir aos cidadãos que eventuais condutas ilícitas por eles praticadas somente 

serão punidas caso estejam prévia e detalhadamente dispostas em Lei, evitando-se 

possíveis abusos por parte do Estado. 

 

3.2.1.1 – Conceituação das normas penais em branco 

 

Entretanto, excepcionalmente, alguns tipos penais não contêm, nos 

elementos que os compõem, todas as informações necessárias para a fiel 

compreensão de seu significado, precisando ser completados, ou – utilizando a 

terminologia mais freqüentemente adotada pela doutrina – ser integrados por outras 

leis ou atos normativos, com o objetivo de viabilizar a descrição linear e integral da 

conduta ilícita prevista na lei penal. 
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Nesse contexto, desponta a importância da norma penal em branco113, a qual 

se caracteriza justamente por ser aquela que, apesar de descrever condutas 

criminosas, não contém em suas disposições todas as informações imprescindíveis 

para o fiel entendimento sobre a prática ilícita, necessitando ser preenchida por 

outros atos legislativos114. 

Assim, a norma penal em branco consiste na técnica legislativa, pela qual o 

núcleo da conduta criminosa continua sendo previsto pela lei penal incriminadora, 

entretanto alguns aspectos específicos e secundários do tipo penal são buscados 

em conceitos ou disposições existentes em outras leis ou atos normativos, para os 

quais o próprio tipo penal faz remissão. 

De fato, a norma integradora estabelece as condições ou circunstâncias que 

complementam o enunciado do tipo da norma penal em branco. Nesse sentido, 

Aníbal Bruno115 ensina que tal sistemática “traz para a lei em branco um 

complemento necessário, mas na lei penal é que se encontra, embora 

insuficientemente definido, o preceito principal”.   

A fim de cumprir as finalidades para as quais tal mecanismo legislativo é 

adotado, via de regra, na norma penal em branco, o próprio tipo penal faz remissão 

a outros dispositivos legais extrapenais complementadores, que passam a ser 

considerados partes integrantes da descrição da conduta criminosa previstas em lei, 

ou seja, são partes integrantes do próprio tipo penal.   

                                                           
113

 A título de esclarecimento prévio, cumpre ressaltar a diferenciação que relevante parte da doutrina 

faz entre norma penal e lei penal. Para muitos, a norma penal é o preceito violado com a prática 

criminosa, enquanto a lei penal, ao contrário, não é violada, mas sim é a descrição da própria conduta 

criminosa praticada pelo delinqüente. Assim, por exemplo, no homicídio, a norma penal seria “não 

matarás”, ao passo que a lei penal seria a descrição do tipo penal do art. 121, do Código Penal, qual 

seja, “matar alguém”. Apesar dessa diferenciação, a maior parte dos penalistas adota a terminologia 

“norma penal em branco”, e não “lei penal em branco”. 

114
 Nesse sentido, TIEDEMANN, Klaus. La ley penal em blanco: concepto e cuestiones conexas. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 37, p. 73, jan./mar. 2002. Segundo o autor, 
“Se califican de leyes penales en blanco en sentido amplio todos los tipos penales „abiertos‟, los 
cuales no describen enteramente la acción y/o la materia de prohibición y se encuentran, por 
consiguiente, necesitados de complementación.” 
115

 BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral; introdução, norma penal, fato punível. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. p. 123. 
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Ainda, de acordo com Heleno Cláudio Fragoso116, a razão da existência de 

tais normas situa-se na necessidade que a ordem jurídica reconhece, de conferir 

proteção penal a determinadas categorias de prescrições administrativas, emanadas 

em relação a contingências futuras, gerais ou particulares. 

Desta forma, a adequação típica perfeita depende do complemento de outras 

normas jurídicas ou da expedição de certos atos normativos e administrativos pelos 

órgãos competentes, tais como decretos, regulamentos, portarias, circulares, 

resoluções, etc. 

 

3.2.1.2 – Classificação das normas penais em branco 

 

Seguindo classificação adotada por grande parte da doutrina, as normas 

penais em branco são divididas em duas grandes espécies, que variam de acordo 

com a natureza da fonte formal da norma jurídica que venha complementar o tipo 

penal. 

Assim, denomina-se de normas penais em branco “homogêneas”, “em 

sentido lato” ou ainda “normas impropriamente em branco” aquelas cujo 

complemento provém da mesma fonte formal da norma penal incriminadora, mesmo 

que seja de natureza extrapenal. Assim, por exemplo, podem ser incluídos nesta 

categoria os tipos penais integrados por dispositivos de outras leis, tais como o 

Código Civil e o Código Comercial, cuja competência para sua expedição é a 

mesma da lei penal, qual seja, a União Federal. 

Dentre os diversos exemplos existentes na legislação penal, podemos citar o 

crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. 168-A do Código Penal, 

segundo o qual é crime o fato de “deixar de repassar à previdência social as 

contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e na forma legal”.  
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 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. p. 92. 
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Assim, para conhecimento total do tipo penal, precisamos saber qual é esse 

prazo que não está especificado na própria lei penal. Para tanto, faz-se necessário 

buscar tal prazo na Lei nº 8.213/90, a qual é uma lei extrapenal emanada na mesma 

fonte do Código Penal, que é a União Federal.    

De outro lado, são chamadas de normas penais em branco “heterogêneas”, 

“em sentido estrito” ou “propriamente ditas” aquelas cuja complementação seja 

oriunda de outra instância legislativa. Aqui, de forma exemplificativa, incluem-se 

todas aquelas hipóteses nas quais os tipos penais são preenchidos por decretos por 

Poder Executivo, regulamentos, atos normativos, etc, os quais são provenientes de 

outros Poderes ou órgãos da administração. 

Nessa modalidade, podemos citar o delito disposto no art. 359-A do Código 

Penal, o qual prevê como crime o fato de “ordenar, autorizar ou realizar operação de 

crédito, interno ou externo, com inobservância de limite, condição ou montante 

estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal”.  Aqui, o próprio tipo penal 

menciona que a fonte da norma integradora deve ser uma resolução emanada pelo 

Senado Federal.  

Em que pese a rigidez do princípio da legalidade na seara penal e alguns 

posicionamentos em contrário117, mesmo na hipótese das normas penais em branco 

“heterogêneas”, em que parte da descrição da conduta criminosa é transferida para 

atos normativos infralegais, não há inconstitucionalidade em tal sistemática. 

Nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli defendem 

que 

“Este problema deve ser resolvido dentro do próprio sistema 

constitucional porque sua estrutura vem imposta pela divisão de 

poderes do Estado. O Congresso Nacional não pode legislar em 

matérias próprias do Executivo ou das legislaturas estaduais e 

municipais. Em tais hipóteses, o Congresso Nacional não rompe a 
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 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 3.  ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. p. 27. Numa 
visão garantista, em relação ao assunto, o autor entende que a norma penal em branco heterogênea 
ofende o princípio da legalidade, pois “(...) o conteúdo da norma penal poderá ser modificado sem 
que haja uma discussão amadurecida da sociedade a respeito, como acontece quando os projetos de 
lei são submetidos à apreciação de ambas as Casas do Congresso Nacional, sendo levada a 
consideração da vontade do povo”.   
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divisão dos poderes que a Constituição estabelece, mas, ao 

contrário, deixa em branco a lei penal pra respeitar a divisão de 

poderes”.118 

 

3.2.1.3 – Possibilidade jurídica de sua utilização 

 

Esse contexto constitucional constitui o ponto de partida de maior conteúdo 

para a formulação de críticas e reparos à figura da norma penal em branco. Isso 

porque nelas a descrição da ação punível que fere o objeto jurídico tutelado 

constitucionalmente causa um elevado grau de abstração da infração penal, fazendo 

com que a lei penal apenas disponha que a conduta proibida deve estar relacionada 

com outros ramos do direito, objeto de atos normativos complementadores. 

Por essa razão, somente elementos secundários do tipo penal podem ser 

deixados ao encargo das autoridades reguladoras, de forma que, segundo Klaus 

Tiedemann, “la prohibición penal tiene que ser ya previsible a partir de la ley, de 

modo que unicamente las cuestiones de detalle pueden ser dejadas em menos del 

titular del pode regulamentário”.119  

Conforme afirmado anteriormente, os atos normativos que venham integrar 

as normas penais em branco que precisam de complementação passam a fazer 

parte do próprio tipo penal incriminador. Assim, justamente por essa razão, a fim de 

não haver violação ao princípio da estrita legalidade, observa-se que as normas 

legais ou infralegais que preenchem o tipo penal também devem ser dotadas de 

clareza e precisão, devendo seguir as mesmas regras de tipificação da própria lei 

penal. 

Assim, no caso dos crimes econômicos, os atos normativos emanados, por 

exemplo, pelo BACEN, CVM, SUSEP e PREVIC, que vierem servir para 
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 4. 
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 449. 
119

 TIEDEMANN ,op,. cit., p. 76. 
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complementar normas penais em branco devem ser dotados de redação que 

permita ao cidadão conhecer os limites de sua liberdade, permitindo-o compreender 

os limites entre o lícito e o ilícito, fazendo prevalecer a própria finalidade do princípio 

da legalidade, qual seja, a garantia da liberdade individual dos cidadãos.  

A utilização de normas penais em branco tem sua importância e utilidade 

reforçada, pois em muitos casos, alguns aspectos da conduta criminosa podem ser 

objeto de modificações constantes e repentinas, em virtude da dinamicidade do 

objeto jurídico tutelado.  

De fato, a razão do emprego da técnica do espaço em branco nas normas 

penais reside justamente em que, ao se estabelecer uma conduta de proibição, 

devem ser levadas em conta as necessidades da atividade de regulação e as 

circunstâncias cambiantes no tempo e no espaço. 

Nesse ponto, tal técnica legislativa prescinde que a cada alteração no mundo 

dos fatos seja necessária uma nova deliberação e alteração da lei penal para a sua 

readaptação às pretensões sociais, permitindo que, caso a realidade fática assim o 

exija, a simples alteração do ato normativo que o complementa seja suficiente para 

readequar o tipo penal às finalidades sociais de prevenção e repressão ao crime.  

Diversamente do que se possa entender, o fato de a norma penal delegar a 

complementação da definição de um tipo penal para outra lei ou ato normativo não 

significa que o objeto jurídico protegido seja menos importante ou de menor 

relevância social. 

Ao contrário, a análise mais detida da legislação penal permite constatar que 

o emprego da técnica das normas penais em branco é especialmente útil e 

necessário para a definição de condutas criminosas que venham tutelar objetos 

jurídicos supraindividuais, dotados de dinamicidade e que exijam conhecimentos 

técnicos específicos para sua melhor compreensão, características dentro das quais 

se enquadram diversos tipos de direito penal econômico. 

Confirmando tal assertiva, Klaus Tiedemann ensina que  

“Con todo, uma parte considerable del Derecho Penal Económico 

sigue estando naturalmente enderezado a la reacción y planificación, 
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lo cual, desde el punto de vista de la técnica legal, se traduce en la 

proliferación  de leyes penales en blanco e en la correspondiente 

integración de la regulación penal marco con disposiciones jurídicas 

extrapenales y actos administrativos”.120 

Diante de tais características, segundo José de Faria Costa121, especialmente 

no campo do direito penal económico, as normas penais aparecem para incriminar a 

violação das normas extra-penais, o que faz com que se verifique uma separação 

entre a descrição dos fatos e a ameaça da sanção. O autor continua, esclarecendo 

que  

“[...] a norma sancionadora que é reenviada para uma outra norma 

que descreve o comportamento proibido. […] Fácil é compreender, e 

todos os intervenientes com maior ou menor veemência assim se 

expressaram, que é extraordinariamente difícil erradicar, pelas 

razões atrás expendidas, tal técnica legislativa do direito penal 

econômico.”   

Assim, especialmente nas hipóteses em que os delitos econômicos são 

previstos mediante a descrição legal de tipos penais constituídos por normas penais 

em branco, observa-se que a colmatação das lacunas necessárias à correta 

delimitação da norma penal incriminadora é feita mediante a remissão a diversos 

atos normativos expedidos pelos órgãos competentes do Sistema Financeiro 

Nacional. 

 

3.2.1.4 – Exemplos de tipos penais com normas penais em branco 

 

3.2.1.4.1 – Evasão de Divisas – Crime contra o Sistema Financeiro Nacional 

                                                           
120 TIEDEMANN ,op., cit., p. 82 . 
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 COSTA, José de Faria; ANDRADE Manuel da Costa. Sobre a concepção e os princípios do 
direito penal econômico: temas de direito penal econômico. Organizador Roberto Podval. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 109. 
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No âmbito dos delitos econômicos, destacam-se os crimes contra o sistema 

financeiro nacional, previstos na Lei nº 7.492/86, a qual dispõe sobre tipos penais 

relevantes que visam assegurar a normalidade das atividades das instituições 

financeiras e manter o equilíbrio e a confiança do sistema financeiro nacional.  

Assim, a ampla doutrina majoritária é inclinada a afirmar que o bem jurídico 

protegido por tais tipos penais é o próprio Sistema Financeiro Nacional122, fato que 

implica e evidencia ainda mais a relevância social das condutas tipificadas 

penalmente pela referida Lei.  

Corroborando com esse entendimento sobre a proteção de bens jurídicos 

difusos pelos crimes contra o sistema financeiro, a doutrina também insere a União 

como o principal sujeito passivo do delito. Nesse sentido, Fausto Martin de 

Sanctis123 assevera que “A União Federal é o principal sujeito passivo dos delitos 

praticados contra o Sistema Financeiro Nacional. Atingido este, vulnera-se bem, 

serviço ou interesse da própria União, fato que levou o legislador a enquadrá-los na 

competência da Justiça Federal.” 

Além do bem jurídico supraindividual tutelado, outra marcante evidência do 

direito penal econômico apontada pela doutrina – sobretudo nos crimes contra o 

sistema financeiro nacional – é o extremo tecnicismo e complexidade com que 

algumas condutas são tratadas, que, em decorrência da própria natureza da 

matéria, exigem a necessidade da busca pelo conhecimento global e interdisciplinar 

que, além do fator jurídico, podem envolver aspectos econômicos, contábeis, 

financeiros e técnicos sobre diversos assuntos124.  
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 PRADO, op. cit., 2004. p. 212. “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 equilibrado do País. Trata-se de bem jurídico de natureza macrossocial ou 
transindividual, de cunho institucional ou coletivo, salvo exceções.”  
123

 DE SANCTIS, op. cit., p. 59.  
124

 Nesse sentido, PRADO, op. cit., 2004. p. 5. 
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Nesse contexto, dentre os delitos contra o sistema financeiro nacional, 

destaca-se o crime de evasão de divisas, previsto no art. 22, caput e parágrafo 

único, da Lei nº 7.492/86: 

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de 
promover evasão de divisas do País: 

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, 
promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o 
exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição 
federal competente. 

 

O objetivo principal da previsão da evasão de divisas como crime é elevar a 

importância da defesa da economia brasileira e aumentar a intensidade da 

reprovabilidade da conduta, que passa a ser objeto da ultima ratio das normas 

jurídicas estatais, ou seja, sua prática passa a ter amparo legal para deflagrar a 

persecução penal por parte do Estado. 

Assim como a maior parte dos tipos penais econômicos, e considerando que 

o bem jurídico tutelado pelo tipo penal refere-se à proteção da política econômica do 

Estado, da política cambial brasileira, das reservas cambiais ou mesmo do 

patrimônio fiscal do Estado125 – a fim de evitar que a moeda, as divisas e os 

depósitos saiam do Brasil sem o devido controle e autorização da autoridade 

financeira nacional – o crime de evasão de divisas, exatamente por esses aspectos 

técnico-econômicos intrínsecos, necessita de complementação infralegal para sua 

eficaz incidência e completa configuração, cuja previsão é inviável no próprio tipo 

penal. 

De fato, não é razoável exigir que o próprio tipo penal do crime de evasão de 

divisas se imiscua em fatores e aspectos estritamente técnicos e constantemente 

variáveis, que envolvem as necessidades da economia e da política cambial 

nacional.   

Seria impróprio e inadequado entender necessário que o próprio Congresso 

Nacional legislasse sobre assuntos extremamente variáveis no tempo e cuja 

                                                           
125

 Nesse sentido, TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o sistema financeiro nacional. .2. ed. Rio 
de Janeiro:  Lumen Iuris, 2002. p. 135.  
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modificação torna-se constantemente necessária, de acordo com a política de 

proteção à economia nacional adotada em determinado momento e contexto. 

A própria índole do processo legislativo – em geral caracterizada pelos 

conflitos políticos a ele inerentes e pela excessiva lentidão – é incompatível com a 

adoção de decisões que merecem providências e soluções rápidas e precisas, como 

forma de medida mais eficiente para proteção dos interesses econômicos nacionais.  

Nesse sentido,  

“Não é por outra razão que um dos traços marcantes das normas 

que tipificam crimes econômicos deriva da dependência de 

complementação por normas administrativas que regulam a matéria, 

ficando a cargo destas a mudança rápidas nos limites materiais do 

injusto penal que, em sua definição formal (legal, em sentido estrito), 

é demasiadamente lento para acompanhar as demandas da política 

econômica”.126 

Não é por outro motivo que o controle e a regulamentação sobre tais 

aspectos econômicos devem ser exercidos pelo órgão estatal com maior 

conhecimento sobre o assunto, qual seja, a autoridade financeira nacional e órgão 

supervisor do Sistema Financeiro Nacional, representada pelo Banco Central do 

Brasil. 

Em virtude dos aspectos econômicos tutelados pelo crime de evasão de 

divisas, as condutas previstas no seu tipo penal – tanto no caput como no parágrafo 

único do art. 22 da Lei nº 7.492/86 – caracterizam-se por serem normas penais em 

branco, que exigem a integração por atos normativos infralegais expedidos, a 

depender do caso, pelos órgãos incumbidos da regulação e fiscalização do mercado 

financeiro nacional, sobretudo o Banco Central do Brasil. 

Resumidamente, pode-se dizer que as normas penais em branco consistem 

em prescrições que necessitam de complementação de outra norma para que se 

possa compreender por completo o âmbito de aplicação de seu preceito.  

                                                           
126

 SCHMIDT, op. cit., p. 151.  
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De acordo com Rogério Greco, isso significa que  

“embora haja uma descrição da conduta proibida, essa descrição 

requer, obrigatoriamente, um complemento extraído de outro diploma 

– leis, decretos, regulamentos, etc – para que possam, efetivamente, 

ser entendidos os limites da proibição ou imposição feitos pela lei 

penal, uma vez que, sem esse complemento, torna-se impossível 

sua aplicação”.127 

Diante dessa conceituação, verifica-se que os preceitos do tipo de evasão de 

divisas se enquadram como norma penal em branco, sendo tal característica 

amplamente mencionada pela doutrina128.  

Nesse ponto, Luiz Regis Prado129, ao abordar o crime de evasão de divisas, 

também entende que se trata de norma penal em branco, tendo em vista que o 

dispositivo necessita de complementação, indicando que as expressões que indicam 

essa necessidade são: “operação de câmbio não autorizada”, “saída de moeda ou 

divisa para o exterior sem autorização legal” e “depósitos não declarados à 

repartição competente”. 

Alguns doutrinadores entendem que as normas penais em branco em sentido 

estrito, também chamadas de heterogêneas130, podem ofender o princípio da estrita 

legalidade penal, pois a integração do tipo penal se faz mediante o complemento de 

um ato normativo de hierarquia inferior à Lei131.  

Analisando mais detidamente o preceito legal contido no art. 22 da Lei nº 

7.492/86, pode-se constatar que na verdade as condutas comtemplam três 

                                                           
127

 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. p. 24. 
128

 Especificamente sobre o assunto, vide o minucioso estudo: FORNAZARI JUNIOR, Milton. O crime 
de evasão de divisas como norma penal em branco: a definição do crime em razão da política 
cambial. 2004. Dissertação (Mestrado em Direito Penal) - Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2004. 
129

 PRADO, op. cit., 2004. p. 330. 
130

 As normas penais em branco heterogêneas são aquelas em que a complementação é oriunda de 
fonte diversa daquela que a editou, como por exemplo, decretos, regulamentos e atos normativos. 
Em contrapartida, as chamadas normas penais em branco homogêneas ou em sentido amplo 
possuem como complemento, preceito oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma que 
necessita de complemento, no caso, outra Lei, criada pela mesma fonte que produziu a norma penal, 
ou seja, o Congresso Nacional. 
131

 Nesse sentido, GRECO, op. cit., p. 24.  
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hipóteses típicas de evasão de divisas previstas na Lei, uma delas disposta no caput 

e as outras duas no parágrafo único do referido dispositivo. São elas: 

a) Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover 

evasão de divisas do País (caput); 

b) Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o 

exterior (parágrafo único, primeira parte); 

c) Manter depósitos no exterior, não declarados à repartição federal 

competente (parágrafo único, segunda parte). 

Percebe-se que as três condutas comtempladas nos preceitos primários do 

tipo de evasão de divisas, acima discriminadas, descrevem as práticas proibidas e 

contêm os núcleos essenciais da conduta caracterizadora do crime de evasão de 

divisas.  

Entretanto, para que se possa compreender o âmbito preciso de sua 

incidência e tornar possível sua efetiva aplicação, ressalta-se a imprescindibilidade 

da complementação dos referidos tipos penais, sobretudo no que tange às 

expressões “não autorizada” (na hipótese da letra “a”), “sem autorização legal” (na 

hipótese da letra “b”) e “depósitos não declarados à repartição competente” (na 

hipótese da letra “c”). 

Assim sendo, em relação às referidas expressões abertas, torna-se imperiosa 

sua integração por atos administrativos expedidos pela autoridade competente do 

sistema financeiro nacional, que é o Banco Central do Brasil, de forma a viabilizar 

sua integração e permitir a compreensão completa do delineamento das condutas 

previstas no tipo penal de evasão de divisas.  

De fato. Para cada uma das três hipóteses típicas do delito de evasão de 

divisas existem diversas normas infralegais expedidas pelo BACEN que podem 

servir como complementação para o completo entendimento do tipo penal. 

Apenas a título de ilustração – visto que a especificação e enumeração dos 

atos normativos do BACEN que integram o tipo penal não são propriamente objetos 

desta pesquisa – com relação à hipótese típica contida no caput do art. 22 da Lei nº 

7.492/86, as operações de câmbio deverão obedecer à regulamentação normativa 
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prevista no Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), 

divulgado pela Circular BACEN 3.280/05, em vigor atualmente com as alterações 

trazidas pela Circular BACEN 3.507/10, bem como outros normativos relacionados 

ao assunto. 

Logo, caso alguma operação de câmbio, visando à saída de moeda ou 

divisas do país, seja realizada em desacordo com as prescrições detalhadas 

dispostas em tais atos normativos, o elemento normativo referente à operação de 

câmbio “não autorizada” (na hipótese da letra “a” acima) poderá estar configurado, 

acarretando o completo enquadramento da conduta do sujeito ativo do delito ao tipo 

penal de evasão de divisas previsto no caput do art. 22 da Lei nº 7.492/86.  

Já, no que tange à hipótese típica contida no parágrafo único, primeira parte, 

do art. 22 da Lei nº 7.492/86, destaca-se que toda e qualquer saída de moeda ou 

divisas do Brasil – ressalvados os limites previstos na legislação, abaixo dos quais 

não há necessidade de declaração – deve passar pelos canais oficiais das 

instituições bancárias do Sistema Financeiro Nacional ou ser declarado, a depender 

do caso, à Receita Federal do Brasil ou ao Banco Central do Brasil, de forma que as 

autoridades competentes tenham ciência e controle do numerário levado ao exterior. 

Assim, nesse caso, devem ser levadas em consideração as prescrições 

contidas no art. 65132 da Lei nº 9.069/95, que dispôs sobre o Plano Real, e também 

nas normas regulamentadoras, dentre as quais se encontra a Resolução CMN nº 

2.524/98, que estabelece normas para declaração de porte e de transporte de 

moeda nacional e estrangeira133.  

                                                           
132

 “Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de moeda nacional e estrangeira serão 
processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento 
bancário a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário.  
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, em espécie, dos valores:   
I - quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00 (dez mil reais);                                     
II - quando em moeda estrangeira, o equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais);                  
III - quando comprovada a sua entrada no País ou sua saída do País, na forma prevista na 
regulamentação pertinente. 
§ 2º O Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes do Presidente da República, regulamentará o 
disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre os limites e as condições de ingresso no País e 
saída do País da moeda nacional. 
§ 3º A não observância do contido neste artigo, além das sanções penais previstas na legislação 
específica, e após o devido processo legal, acarretará a perda do valor excedente dos limites 
referidos no § 1º deste artigo, em favor do Tesouro Nacional.”  
133

 O art. 1º da Resolução CMN nº 2.524/98, aplicado às pessoas em geral, prescreve o seguinte: 
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Em linhas gerais, de acordo com a normatização sobre o assunto, observa-se 

que – com exceção dos casos permitidos para remessas de valores em espécie ao 

exterior – em regra as operações financeiras de remessas de valores ao exterior 

devem ser efetuadas por meio da via bancária, devendo ser observado o RMCCI, 

inclusive no que tange à obrigatoriedade de realização de contrato de câmbio 

devidamente registrado no SISBACEN134, como forma de controle da regularidade 

das remessas de valores ao exterior e também dos ingressos de divisas no Brasil. 

Ainda, é oportuno ressaltar que com o progressivo processo de abertura da 

economia ocorrido nos anos 90, o Banco Central do Brasil passou a deter a 

atribuição de controlar a entrada de moeda estrangeira no País, assim como a saída 

de moeda nacional ou estrangeira destinadas ao exterior, de forma a permitir o 

melhor planejamento e controle das taxas cambiais, de acordo com os interesses da 

economia nacional.  

O modelo econômico aberto que passou a ser adotado no Brasil tem como a 

premissa a liberdade de entrada e saída de capital do País, devendo o trânsito dos 

valores apenas ser controlado pelo Estado135. Nesse aspecto, sobreleva a 

importância da intervenção do Estado como agente regulador da economia, devendo 

ser destacado o art. 17 do Decreto nº 42.820/57, que dispõe que "é livre o ingresso e 

a saída de papel-moeda nacional e estrangeiro, bem como de ações e de quaisquer 

outros tributos representativos de valores".  

                                                                                                                                                                                     
“Art. 1º - As pessoas físicas que ingressarem  no País ou  dele saírem com recursos em moeda 
nacional ou estrangeira em montante  superior  a R$10.000,00 (dez mil reais) ou ao seu  equivalente 
em outras moedas, nos termos do inciso III do parágrafo 1º do art. 65 da  Lei  nº 9.069/95, devem 
apresentar à unidade da Secretaria da Receita  Federal  que jurisdicione o local de sua entrada no 
País ou de sua  saída  do  País,  declaração relativa aos valores em espécie, em cheques  e  em  
"traveller's  cheques" que estiver portando, na forma estabelecida pelo Ministro de Estado da 
Fazenda.”      
 
134

 O SISBACEN é o sistema de Informações do Banco Central é um conjunto de recursos de 
tecnologia da informação, interligados em rede, utilizado pelo Banco Central na condução de seus 
processos de trabalho. 
135

 Nesse sentido, SOUZA, Renato A. Gomes de. Câmbio: dos controles rígidos à liberalização. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 107. O autor menciona que “A Resolução nº 1.946, de 29.07.1992, 
introduziu alguns aperfeiçoamentos quanto à identificação das operações cursadas no flutuante e, 
dispondo sobre o citado art. 17 do Dec. nº 42.820/57 (“É livre o ingresso e a saída de papel-moeda 
nacional e estrangeira”), determinou que (art. 5) “a saída do País de recursos e moeda nacional ou 
estrangeira seja processada através de transferência bancária” (i.e., continuava livre a saída, mas 
não de dinheiro vivo em malas, na cueca, ou de alguma outra forma suja e sorrateira qualquer), salvo 
no caso de valores pequenos (como ali definidos). (...) O mecanismo para isso acabou-se tornando 
mais conhecido, posteriormente, como Transferência Internacional em Reais (TIR), (...)” 
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Obviamente, tal dispositivo deve ser interpretado com razoabilidade, sendo 

que, caso a autoridade competente suspeite do cometimento de fraudes fiscais ou 

cambiais ou mesmo da ilegalidade da propriedade do valor transportado, pode, 

discriminando o numerário, apurar, de forma mais rigorosa, a sua origem. 

As condutas realizadas com o fim de evadir moeda ou divisas do País – 

sejam elas praticadas de forma paralela ao sistema financeiro ou mediante a simples 

falta de declaração aos órgãos competentes – são as mais diversas e criativas 

possíveis, podendo ainda serem viabilizadas por meio de complexas intermediações 

financeiras, cuja detecção somente é possível com a permanente fiscalização, 

atuação e repressão especializada do Estado (por exemplo, operações de dólar-

cabo)136. 

Logo, caso seja promovida a saída de moeda ou divisas do país por 

mecanismos não oficiais alheios ao sistema financeiro nacional, ou sem as 

declarações exigidas, em desacordo com as prescrições dos atos normativos, o 

elemento normativo “sem autorização legal” (na hipótese da letra “b” acima) estará 

caracterizado, acarretando a subsunção integral da conduta do sujeito ativo do delito 

ao tipo penal de evasão de divisas previsto no parágrafo único, primeira parte, do 

art. 22 da Lei nº 7.492/86.  

                                                           

136
 <http://gtld.pgr.mpf.gov.br/gtld/crimes-contra-o-sistema-financeiro/glossario/> (Acesso em: 10 jan 

2012) - Nesse contexto, convém mencionar que é muito usual a prática do chamado dólar-cabo, que 

pode ser explicado resumidamente da seguinte forma: “O Sistema Dólar-Cabo (Euro-Cabo) é uma 

expressão brasileira de um sistema antigo e mundial, alternativo e paralelo ao sistema bancário ou 

financeiro “tradicional”, de remessa de valores, através de um sistema de compensações, o qual tem 

por base a confiança. Podem-se citar três espécies de operações típicas complementares bastante 

encontradas em investigações criminais: na primeira, um cliente entrega, em espécie ou por 

transferência bancária, reais a um “doleiro” no Brasil, o qual disponibiliza moeda estrangeira 

equivalente, em taxa pré-ajustada, em favor do seu cliente, no exterior, em reais ou por transferência 

bancária; na segunda, o cliente recebe do “doleiro”, no Brasil, em reais, recursos em moeda 

estrangeira que mantinha no exterior e que disponibilizou lá fora ao “doleiro”; na terceira, o “doleiro” 

aproveita a existência simultânea de clientes nas duas posições anteriores e determina a troca de 

recursos entre esses clientes, no Brasil e no exterior, atuando como um “banco de compensações” 

(clearing), isto é, movimentando recursos sem que nada passe por contas de sua titularidade. O 

dólar-cabo ou euro-cabo é um sistema muito procurado, no Brasil, para lavagem de ativos, uma vez 

que não existe um controle ou informação das Autoridades Públicas sobre as operações. A atuação 

de “doleiros” no sistema de dólar-cabo caracteriza vários crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional, dentre eles a evasão de divisas, e pode caracterizar lavagem de dinheiro.” 

http://gtld.pgr.mpf.gov.br/gtld/crimes-contra-o-sistema-financeiro/glossario/
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Por fim, com relação à hipótese típica de evasão de divisas contida no 

parágrafo único, segunda parte, do art. 22 da Lei nº 7.492/86, importante salientar 

que as pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, 

devem declarar eventuais depósitos existentes no exterior ao Banco Central do 

Brasil137 – caso os valores extrapolem os limites previstos nos atos normativos – a 

título de capitais brasileiros mantidos no exterior, conforme previsão contida na 

Circular BACEN nº 3.071/01 e posteriores alterações. 

Ressalta-se que os limites dos valores acima dos quais se faz obrigatória a 

declaração de depósitos brasileiros no exterior são estabelecidos de acordo com as 

decisões de política cambial138, após avaliação do contexto da economia nacional 

pelo Banco Central do Brasil em determinado momento.  

De fato, Andrei Zencker Schmidt e Luciano Feldens mencionam que as 

“variações que as Circulares do Banco Central sofreram entre os anos de 2001 e 

2005, quanto aos limites fixados para a exigência da declaração, nos demonstra que 

a política cambial relacionada ao controle de ativos depositados no estrangeiro pode 

sofrer mudanças frequentes”.139 

Assim, desde 2001, ano em que foi instituída a obrigatoriedade da referida 

declaração perante o BACEN, os valores dos limites que geram a necessidade da 

comunicação à autoridade financeira foram fixados em patamares variados no 

                                                           
137

 Apenas em 07/12/2001, com a edição da Circular BACEN nº 3.071/01, é que a declaração de 
depósitos mantidos por brasileiros no exterior passou a ser prestada perante o BACEN. Antes disso, 
a repartição federal destinatária da referida declaração era a Receita Federal do Brasil.   
138

 Banco Central do Brasil – Relatório de Capitais Brasileiros no Exterior (2007-2008) 
(<http://www4.bcb.gov.br/rex/CBE/Port/ResultadoCBE2007_2008.pdf>) (Acesso em: 10 Jan 2012). 
Sobre a importância das declarações de capitais brasileiros no exterior, o próprio Banco Central do 
Brasil menciona que “O levantamento sobre Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) tem como objetivo 
mapear os estoques de ativos que residentes no País possuíam no exterior na data-base de 31 de 
dezembro, distribuídos por investimentos, depósitos e empréstimos, entre outros, bem como pelos 
países onde se localizam. (...) O levantamento de capitais brasileiros no exterior em completar a 
contabilidade do total de ativos e de passivos externos do Brasil, permitindo a aferição da Posição 
Internacional de Investimentos (PII) – importante fonte de informações para a formulação da política 
econômica nacional. Adicionalmente, os dados obtidos permitem ao País atender à Pesquisa 
Coordenada sobre Investimentos em Portfólio (Coordinated Portfolio Investment Survey – CPIS), 
gerenciada pelo Fundo Monetário Nacional (FMI) e que envolve mais de 80 países comprometidos 
com a divulgação do quadro total de ativos, desagregados por diferentes rubricas.” 
139

 SCHMIDT, op. cit., p. 185. 

http://www4.bcb.gov.br/rex/CBE/Port/ResultadoCBE2007_2008.pdf
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decorrer do tempo, seguindo os parâmetros técnicos detectados nos estudos, 

levantamentos e decisões próprias da seara da política cambial.140 

Logo, caso algum depósito no exterior não seja declarado à repartição federal 

competente, considerando os valores e os prazos para declaração, em desacordo 

com as prescrições das Circulares BACEN, o elemento normativo referente a 

“depósitos não declarados à repartição federal competente” (na hipótese da letra “c” 

acima) restará configurado, acarretando a subsunção integral da conduta do sujeito 

ativo do delito ao tipo penal de evasão de divisas previsto no parágrafo único, 

segunda parte, do art. 22 da Lei nº 7.492/86.  

O fato é que o delito de evasão de divisas envolve, inevitavelmente, o trâmite 

internacional de valores que podem interferir na complexa tarefa de bem direcionar a 

política cambial nacional.  

                                                           
140

 Sobre o assunto, podemos demonstrar a evolução dos atos normativos, contendo os limites dos 

valores cuja declaração é obrigatória, bem como os anos-base e os prazos para declaração com a 

seguinte tabela: 

ATO NORMATIVO LIMITES ANO-BASE PRAZO 

Circular BACEN 3.071/2001 R$ 10.000,00 2001 02/01/2002 a 31/05/2002 

Circular BACEN 3.181/2003 R$ 300.000,00 2002 10/03/2003 a 31/05/2003 

Circular BACEN 3.225/2004 US$ 100.000,00 2003 10/03/2004 a 31/05/2004 

Circular BACEN 3.278/2005 US$ 100.000,00 2004 10/03/2005 a 31/05/2005 

Circular BACEN 3.313/2006 US$ 100.000,00 2005 13/03/2006 a 31/05/2006 

Circular BACEN 3.270/2007 US$ 100.000,00 2006 19/03/2007 a 31/05/2007 

Circular BACEN 3.319/2008 US$ 100.000,00 2007 09/06/2008 a 31/07/2008 

Circular BACEN 3.385/2009 US$ 100.000,00 2008 30/03/2009 a 29/05/2009 

Circular BACEN 3.449/2010 US$ 100.000,00 2009 07/06/2010 a 30/07/2010 

Circular BACEN 3.523/2011 US$ 100.000,00 2010 17/01/2011 a 31/03/2011 

Circular BACEN 3.543/2011 US$ 100.000,00 2010 Datas-base trimestrais para 
mais de US$ 100.000.000,00 

Circular BACEN 3.574/2012 US$ 100.000,00 2011 Datas-base trimestrais para 
mais de US$ 100.000.000,00 
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Assim, deve o órgão responsável pela condução da política econômica e 

cambial dispor e regulamentar as condutas prejudiciais ao sistema financeiro 

nacional de forma técnica, atualizada, adequada e eficiente sob o aspecto 

econômico – utilizando-se de todo conhecimento técnico e especializado inerente ao 

órgão regulador e fiscalizador do sistema financeiro nacional – permitindo assim a 

valorização dos próprios atos normativos integradores das normas penais em branco 

das hipóteses típicas do crime de evasão de divisas. 

Ao comentar o assunto, de acordo com José Paulo Baltazar Junior,  

“O fundamento do controle cambial e, por consequência, da 

incriminação, é que as divisas estrangeiras são necessárias para o 

pagamento de dívidas contraídas no exterior e para o equilíbrio das 

reservas cambiais. Por isso, é privativo do Banco Central o direito de 

guardar moedas e divisas estrangeiras, bem como a administração 

exclusiva da operação de ingresso e saída dessas do país”.141  

A necessidade da eficiente regulação do mercado cambial e do controle das 

moedas e divisas que entram e saem do país por parte do Banco Central do Brasil é 

uma medida que aumenta de importância, na medida em que podem complementar 

as prescrições penais do delito de evasão de divisas.  

Logo, os atos normativos infralegais exarados pela autoridade financeira 

podem vir a compor normas de direito penal, cujos preceitos são considerados como 

os mais drásticos do ordenamento jurídico vigente. 

Outro aspecto que sobreleva a importância da coerência de adequação dos 

atos administrativos normativos que sirvam como integração de tipos penais 

econômicos é que – diversamente de crimes social, moral e culturalmente 

reprováveis, tais como homicídio, roubo, estupro, dentre outros tantos – a repressão 

dos crimes econômicos é realizada levando em consideração conjunturas 

específicas que variam de acordo com o momento histórico da ordem econômica.  

Isso evidencia o caráter instrumental da repressão penal dos crimes 

econômicos, como forma de proteção efetiva e fundamental à política econômica em 
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sentido amplo, cujas finalidades muitas vezes podem estar afastadas do sentimento 

de reprovação moral e consciência social próprias daquelas transgressões penais 

que afetam a objetividade jurídica individual. 

Assim, a técnica legislativa da integração dos tipos penais econômicos por 

atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas competentes – a fim de 

se aproximar da consciência social e evitar a formação de degraus entre o direito 

penal e o direito econômico – deve ser utilizada com precisão e coerência, não 

devendo se distanciar das finalidades de proteção ao sistema econômico (seja ele 

sob o aspecto cambial, tributário, etc.). 

Assim, ressalta-se a importância da coerente e adequada regulação do 

mercado financeiro, pois é justamente o poder regulatório das autoridades do 

Sistema Financeiro Nacional que gera os atos normativos que servem como regras 

integradoras dos tipos penais dos delitos econômicos. 

Analisando tal problemática com precisão, os juristas Luciano Feldens e 

Andrei Zencker Schmidt afirmam que  

“A técnica do reenvio do ilícito, entretanto, arrasta, em regra, uma 

grande imprecisão, já que a norma de referência (extrapenal) nem 

sempre é elaborada segundo os melhores princípios da tipicidade e 

da legalidade, não raro ocorrendo aquilo que Arroyo Zapatero 

denomina „problemas de adaptación‟ do Direito Penal econômico 

frente a garantias resultantes dos princípios constitucionais da 

legalidade, culpabilidade, presunção de inocência ou da 

personalidade da pena”.142  

Desta forma, em que pesem eventuais dificuldades, a utilização de normas 

penais em branco em tipos penais econômicos – integrados por atos normativos 

infralegais – é uma técnica legislativa adequada para se fazer frente às constantes 

mudanças exigidas para a defesa da política econômica em determinado momento e 

tornar os tipos penais econômicos mais eficientes, precisos e próximos da realidade, 

sem violar os princípios de direito penal. 
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3.2.1.4.2 – Contabilidade paralela – Crime contra o Sistema Financeiro Nacional 

 

Ainda em relação aos crimes contra o sistema financeiro nacional dispostos 

na Lei nº 7.492/86, convém reforçar novamente o caráter difuso dos bens jurídicos 

por eles tutelados, os quais visam resguardar a regularidade e o adequado 

funcionamento das atividades do sistema financeiro nacional, sempre com o objetivo 

maior de preservar de forma equilibrada a ordem econômica.  

Dentre os delitos contra o sistema financeiro nacional, destaca-se também o 

crime de contabilidade paralela, também conhecido como “caixa dois”143, previsto no 

art. 11 da Lei nº 7.492/86: “Art. 11. Manter ou movimentar recurso ou valor 

paralelamente à contabilidade exigida pela legislação: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 

5 (cinco) anos, e multa.” 

O objetivo principal da tipificação penal da contabilidade paralela nas 

instituições financeiras como crime consiste em elevar a importância, a seriedade e 

a responsabilidade daqueles que administram as contas de instituições financeiras,  

em virtude da constante manipulação com dinheiro de terceiros, clientes e 

investidores. 

Outrossim, seguindo as palavras de Cezar Roberto Bitencourt144, a tipificação 

do crime ora analisado criminaliza a omissão constituída pela não contabilização de 

receitas da instituição financeira e do resultado de operações e movimentações 

financeiras alheias à escrituração contábil oficial.   

Nesse sentido, o fundamento maior para que tal conduta seja penalizada pelo 

direito penal econômico encontra-se na probabilidade de fraudes e consequências 

desastrosas que a irregular gestão da contabilidade das instituições financeiras pode 

acarretar.  
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 A expressão “caixa dois” é um jargão utilizado nos meios empresariais e jornalísticos para designar 

as despesas e receitas de uma empresa que não são registradas oficialmente, e, portanto, podem dar 
lugar a transações sem o respectivo pagamento de impostos. Além disso, como se trata de recursos 
não existentes oficialmente, podem dar margem a usos irregulares ou ilícitos e facilitar a ocultação ou 
dissimulação de valores, propiciando ambiente para a prática de lavagem de dinheiro. 
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De fato, observa-se que apenas a contabilidade paralela cometida em 

instituições financeiras é considerada como crime, pois caso seja praticada em 

outras espécies de sociedade comerciais, a prática de “caixa dois” poderá 

caracterizar a consumação de outros crimes, tais como, a sonegação fiscal prevista 

na Lei nº 8.137/90.  

Isso porque, dentre todas as sociedades empresariais existentes no mundo 

jurídico, apenas aquelas fraudes ou desvios nas contas de instituições financeiras e 

entidades a ela equiparadas, podem afetar profunda e gravemente o Estado, a 

sociedade e seus clientes, de tal forma a gerar sérios prejuízos a seus clientes e a 

descrença e desequilíbrio na própria ordem econômica.  

De fato, segundo Manoel Pedro Pimentel145, na contabilidade paralela, o 

“sujeito passivo é o Estado, ofendido na boa execução da política do Governo. 

Poderão, eventualmente, aparecer outros sujeitos passivos, no caso concreto, que 

serão as pessoas físicas ou jurídicas prejudicadas com a prática lesiva”. 

Desta forma, a tipificação desse crime visa também preservar a 

transparência, a correção, a lisura e a responsabilidade na administração da 

contabilidade das instituições financeiras. 

Analisando o preceito legal contido no art. 11 da Lei nº 7.492/86, verifica-se 

que a conduta criminosa (“Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à 

contabilidade exigida pela legislação”) descreve suficientemente as práticas 

proibidas e contém os núcleos essenciais das condutas.   

Todavia, para a compreensão total da incidência da conduta criminosa, torna-

se imprescindível realizar a complementação do tipo penal, sobretudo no que tange 

à expressão “legislação”.  

De acordo com José Paulo Baltazar Júnior146, o tipo penal de contabilidade 

paralela consiste em “norma penal em branco, uma vez que o tipo faz referência à 

contabilidade exigida pela legislação, assim entendidas as normas expedidas pelo 
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Conselho Monetário Nacional, no exercício da competência concedida pelo inc. XII 

do art. 4 da Lei nº 4.595/64.” 

No mesmo sentido, Luiz Régis Prado147 também ensina que a expressão 

“exigida pela legislação” indica que versa sobre norma penal em branco imprópria, 

dependente, portanto, de complemento legal. 

Ainda, Thaméa Danelon Valiengo148 afirma que, como frequentemente ocorre 

na legislação penal econômica, trata-se de norma penal em branco, complementada 

por normas que definem qual contabilidade é exigida, normas estas que partem do 

BACEN e outras entidades competentes do SFN, além da própria legislação das 

sociedades anônimas. 

De fato, a referida expressão aberta, consistente no termo “legislação”, é uma 

típica norma em branco, tornando-se imperiosa sua integração por atos 

administrativos expedidos pela autoridade competente do sistema financeiro 

nacional, que é o Banco Central do Brasil, de forma a viabilizar sua integração e 

permitir a compreensão completa do delineamento das condutas previstas no tipo 

penal de contabilidade paralela.  

Assim, deve o órgão responsável pela condução da política econômica 

regulamentar as condutas prejudiciais ao sistema financeiro nacional de forma 

técnica, atualizada, adequada e eficiente sob o aspecto econômico – utilizando-se 

de todo conhecimento técnico e especializado inerente ao órgão regulador e 

fiscalizador do sistema financeiro nacional – permitindo assim a valorização dos 

próprios atos normativos integradores das normas penais em branco das hipóteses 

típicas do crime de evasão de divisas. 

Apenas a título de ilustração – visto que a especificação e enumeração dos 

atos normativos do BACEN que integram o tipo penal não são propriamente objetos 

desta pesquisa – as operações de contabilidade nas instituições financeiras deverão 

obedecer à regulamentação normativa específica expedida pelo Banco Central do 

Brasil. 
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Assim, por exemplo, a fim de prevenir fraudes e contabilização paralela, as 

sociedades corretoras de câmbio devem seguir os padrões de contabilidade 

pertinentes e específicos, previstos no Regulamento do Mercado de Câmbio e 

Capitais Internacionais – RMCCI149, nos termos da Circular nº 3.280, de 09/03/2005 

e outros normativos relacionados ao assunto. 

Da mesma forma, no âmbito das entidades abertas de previdência 

complementar, sociedades de capitalização, sociedades seguradoras e 

resseguradores locais, tais instituições financeiras atualmente devem seguir as 

regras dispostas nos detalhados anexos da Circular SUSEP nº 430, de 

05/02/2012150, a qual dispõe sobre as normas contábeis a serem observadas pelo 

respectivo mercado regulado. 

Logo, também no delito de contabilidade paralela, os atos normativos 

infralegais exarados pela autoridade financeira podem vir a compor normas de 

direito penal econômico, preenchendo a norma penal em branco e integrando a 

tipificação do delito. 

 

3.2.2 – Os elementos normativos do tipo e a tipificação dos crimes econômicos 
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 Por exemplo, existe a seguinte previsão de registros de contas diárias para os agente autorizados 
a operar com câmbio: 
TÍTULO: 1 – Mercado de Câmbio CAPÍTULO: 3 – Contrato de Câmbio SEÇÃO: 2 – Celebração e 
Registro no Sisbacen SUBSEÇÃO: 1 – Disposições Gerais 
“12. É obrigatória a execução, pelas instituições integrantes do sistema financeiro autorizadas a 
operar no mercado de câmbio, da rotina diária de conformidade aos dados das operações de câmbio 
registradas no Sisbacen e entre estes e os saldos das contas que compõem sua posição de câmbio, 
devendo referida conformidade, com ou sem ressalvas, ser manifestada até as dez horas, hora de 
Brasília, do dia útil seguinte ao do movimento de câmbio e, na quarta-feira de cinzas, até as catorze 
horas, hora de Brasília, sob a responsabilidade de funcionário detentor de cargo de confiança.” 
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 O art. 1º do Anexo I da referida Circular SUSEP 430/2012 menciona que: 
 
“Art. 1o As normas consubstanciadas neste Plano Contábil estabelecem critérios e procedimentos 
que visam possibilitar a manutenção de padrões uniformes para o registro das operações e para a 
elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, mediante a utilização dos conceitos, 
contas e modelos de demonstrações que integram este normativo.” 
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Dentro da teoria do tipo penal, a doutrina majoritária151 entende que o estudo 

da estrutura do tipo revela a existência de elementos descritivos, elementos 

normativos e elementos subjetivos que o compõem. 

Há consenso na doutrina no sentido de que o tipo penal deve respeitar o 

princípio da legalidade, e, para tanto, deve prever as condutas criminosas de forma 

clara e precisa, que forma que possam ser facilmente compreendidas pelos 

destinatários da lei penal, ou seja, o cidadão.  

Percebe-se, portanto, que para cumprir tal mister de forma eficiente, os tipos 

penais deveriam conter em seu texto apenas aquelas expressões que permitem o 

entendimento direto de seu conteúdo a partir da simples leitura de sua descrição, 

sem a necessidade de exercícios mais elaborados de compreensão, denominados 

de elementos descritivos do tipo. 

 

3.2.2.1 – Conceituação dos elementos normativos do tipo 

 

Entretanto, há situações em que não é possível que os destinatários da lei 

penal – sejam eles os próprios cidadãos eventualmente praticantes de condutas 

típicas, sejam eles os magistrados responsáveis pelo julgamento de eventual fato 

típico – compreendam direta e totalmente a descrição do comportamento criminoso 

descrito na lei penal incriminadora, sem antes realizar uma atividade valorativa sobre 

alguns conceitos e expressões contidas no tipo penal, até mesmo em virtude de sua 

natureza. 

Nesse ponto, observa-se que a correta compreensão de alguns 

comportamentos criminosos previstos em lei, não se torna possível com a previsão 
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de tipos penais que contenham apenas elementos descritivos, que são aquelas 

expressões legais que podem ser compreendidas pela mera percepção dos 

sentidos. 

De fato, o adequado delineamento legal de alguns delitos exige a utilização 

de conceitos e valores extraídos de diversas origens e naturezas, que necessitam 

ser previamente valorados para somente depois ser completamente compreendidos 

pelo intérprete, formando justamente o que a grande maioria da doutrina denomina 

de elementos normativos do tipo. 

Há certo consenso no sentido de que os tipos penais devem ser 

predominantemente descritivos152, identificando a conduta penalmente relevante 

com clareza e precisão.  

De fato, conforme lecionam Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique 

Pierangeli,  

“os tipos, às vezes, não são absolutamente descritivos, porque 

ocasionalmente recorrem a conceitos que remetem ou são 

sustentados por um juízo valorativo jurídico ou ético. [...] Enquanto os 

elementos descritivos são os que predominam nos tipos, a esses 

outros, que neles aparecem eventualmente, denominam-se 

elementos normativos dos tipos penais”.153 

Podemos afirmar que os elementos normativos do tipo são aqueles que 

exigem um juízo de valor para o seu conhecimento, estando estritamente 

relacionados a um especial exercício de valoração de cunho jurídico ou cultural154.  

Ainda, Julio Fabbrini Mirabete155 – após diferenciar os tipos penais normais 

dos anormais, incluindo na categoria destes últimos os tipos que contêm não 

somente elementos descritivos – menciona também que os elementos normativos 
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do tipo exigem, nas circunstâncias do fato natural, um juízo de valor, para que se 

possa dizer que existe (ou não) tipicidade. 

Nesse sentido, Fábio Guedes de Paula Machado156 observa que para se ter 

um elemento normativo, não se pode limitar a desenvolver uma atividade 

meramente cognitiva, subsumindo em conceitos um dado da realidade. Ao contrário, 

segundo ele, há necessidade de realizar uma atividade valorativa, recorrer a uma 

norma valorativa, que pode ser social, moral ou legal. Assim, os elementos 

normativos exigem uma interpretação axiológica, somente existente no mundo 

cultural. 

Ainda, Aníbal Bruno ensina que  

“[...] aos elementos puramente descritivos se juntam, em certas 

construções típicas, elementos normativos, elementos para entender 

os quais não basta o simples emprego da capacidade cognoscitiva, 

mas cujo sentido tem de ser apreendido através de particular 

apreciação por parte do Juiz”.
157

 

 

3.2.2.2 – Utilidade dos elementos normativos do tipo  

 

Assim, além das normas penais em branco, outro importante mecanismo de 

tipificação penal de condutas delituosas consiste na formulação de tipos penais 

abertos, dentre os quais se destacam aqueles que contêm elementos normativos no 

texto da lei penal incriminadora.   

Tal técnica de tipificação penal é especialmente aplicável àqueles delitos que 

contêm características de alta complexidade, exigindo esforços de interpretação que 

vão além da mera leitura da descrição da lei penal, dentre os quais são exemplos, 

por excelência, diversos crimes econômicos. 
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Apesar de tanto as normas penais em branco como os tipos penais abertos 

exigirem a necessidade de busca de elementos externos à descrição típica do fato 

punível para a total compreensão e delimitação da conduta criminosa, ressalta-se 

que tais técnicas legislativas possuem efeitos e finalidades diversos.  

De fato, ao passo que nas normas penais em branco, a complementação da 

lei penal incriminadora é viabilizada pela utilização de outro dispositivo legal; nos 

tipos penais abertos, tal complementação é feita pelo Juiz158 ao analisar o caso 

concreto.159 

De fato, os elementos normativos do tipo não se confundem com as normas 

penais em branco. Isso porque enquanto nestas últimas a complementação do tipo 

penal é feita por outra norma legal ou administrativa, nos elementos normativos do 

tipo, tal complementação se dá, segundo Damásio Evangelista de Jesus, por meio 

da “compreensão da existência ou não de violação do dever de agir ou de não agir 

em face de regras legais e de cultura”.160     

Assim, o tipo penal aberto não apresenta a descrição típica completa, 

exigindo uma atividade valorativa do intérprete. De acordo com o mesmo autor, no 

tipo penal aberto, “o mandamento proibitivo inobservado pelo sujeito não surge de 

forma clara, necessitando ser pesquisado pelo julgador no caso concreto”.161    

Segundo a melhor doutrina162 de direito penal, são considerados crimes de 

tipo aberto: os delitos culposos, os crimes omissivos impróprios e aqueles delitos 

que apresentam em sua descrição os já mencionados elementos normativos do tipo, 

sendo que estes últimos são de especial interesse para o presente estudo. 

De fato, os elementos normativos do tipo consistem naquelas expressões 

legais que necessitam de uma atuação externa do intérprete para serem totalmente 

compreendidas e delimitadas, fazendo com que a adequação típica do 
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 Nesse sentido, POLO, Giovana. Norma penal em branco. Revista Jurídica, São Paulo, v. 50, n. 
301, p. 76, nov. 2002.  
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comportamento previsto na lei seja obtida mediante a análise de normas de conduta 

que se encontram fora dos elementos descritivos do tipo penal. 

Logo, a própria finalidade dos elementos normativos evidencia que os 

mesmos – na condição de conceitos e valores a serem interpretados – provocam, 

inevitavelmente, a abertura do tipo penal, de forma que para o completo 

entendimento do delito torna-se necessária a inclusão de aspectos e situações que 

estão ao redor da simples descrição penal da conduta criminosa. 

Alguns exemplos de elementos normativos – que necessitam de uma 

valoração jurídica ou cultural para serem compreendidos – são classicamente 

lembrados pelos estudiosos do assunto, os quais costumeiramente mencionam 

expressões, tais como “sem justa causa”, “indevidamente”, “astuciosamente”, 

“decoro”, “dignidade”, “documento”, “cheque”, “ato obsceno” e outras, previstas em 

tipos penais descritos no Código Penal. 

Ainda, na mesma linha de pensamento que vem sendo exposta neste estudo, 

Alamiro Velludo Salvador Netto163 ressalta que a complexidade de alguns objetos 

jurídicos coletivos modernamente tutelados pelo direito penal e a evolução da 

sociedade passam a exigir que determinadas condutas específicas – antes 

desconhecidas, sem importância ou anteriormente tidas apenas como infrações 

administrativas – sejam alçadas à condição de infrações penais.  

Nesse contexto, a relevância da correta compreensão dos elementos 

normativos do tipo aumenta ainda mais, quando nos referimos aos tipos penais que 

tutelam bens jurídicos meta-individuais, dentre eles os crimes econômicos, em 

virtude da inevitável influência de aspectos e conceitos oriundos de diversas áreas 

de conhecimento.  

A maior virtude dos elementos normativos do tipo consiste em viabilizar a 

necessária conexão entre o direito penal e outras esferas de conhecimento, sendo 

amplamente utilizados na tipificação penal de comportamentos que exigem a 

infiltração de aspectos provenientes de outros ramos do direito, da esfera 
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administrativa, tributária, do mercado financeiro e de capitais, ambientes estes 

caracterizados pela complexidade e particularidade em seus institutos. 

Os tipos penais que contêm elementos normativos em sua estrutura são de 

interesse para o presente estudo, pois, assim como as normas penais em branco, 

inserem-se na concepção daqueles crimes que necessitam de conhecimentos 

extrapenais para sua completa definição e entendimento. 

De fato, essa característica é ainda mais evidente em relação à crescente 

ampliação dos denominados crimes econômicos. Nesse sentido, Alamiro Velludo 

Salvador Netto explica que  

“Outro fator que influencia sem precedente essa abertura da 

tipicidade penal é a complexidade social e, neste aspecto, a 

denominada expansão do direito penal. Na medida em que é exigida 

do sistema penal a tutela de comportamentos até então a ele 

estranhos, como atividades financeiras, econômicas, produtivo-

industriais, toda uma nova gramática é incorporada, e como tal, já 

previamente dotada de sentidos que são transportados, sem maiores 

mediações, aos tipos penais”.164 

A realidade dos delitos econômicos – em especial os crimes contra o sistema 

financeiro – revela ainda mais a necessidade em se recorrer a preceitos extrapenais 

para viabilizar a fiel compreensão de certas condutas criminosas, sendo certo que os 

elementos normativos do tipo existentes nessa categoria de tipos penais 

apresentam-se como técnica legislativa ainda mais eficiente e imprescindível para o 

entendimento de tais delitos. 

Nesse contexto, ressalta-se a importância dos atos regulatórios  expedidos 

pelos Órgãos normativos e supervisores competentes do Sistema Financeiro 

Nacional, que consistem no ambiente de maior expertise e na principal fonte de 

conhecimento para a integração e interpretação de conceitos e valores que venham 

fixar o melhor entendimento sobre determinado tipo penal aberto de direito penal 

econômico. 
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 Ibidem., p. 314 . 
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Assim, alguns atos normativos oriundos do BACEN, CVM, SUSEP e PREVIC 

podem também ser utilizados no âmbito do direito penal econômico,  servindo como 

fonte de interpretação e referência para o melhor sentido a ser dado na valoração de 

elementos normativos do tipo existentes no ordenamento jurídico de direito penal 

econômico, auxiliando no fechamento do tipo penal de forma mais justa, precisa, 

razoável e adequada. 

 

3.2.2.3 – Exemplos de tipos penais com elementos normativos do tipo  

 

3.2.2.3.1 – Gestão fraudulenta e gestão temerária – Crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional 

 

Mais uma vez, tomando-se como exemplo os crimes contra o sistema 

financeiro nacional dispostos na Lei nº 7.492/86, ressalta-se novamente a 

transindividualidade dos bens jurídicos por eles tutelados, os quais visam resguardar 

a regularidade das atividades das instituições financeiras, manter o adequado 

funcionamento do sistema financeiro nacional e prevenir os riscos financeiros dos 

usuários de seus serviços.  

Este também é o entendimento que prevalece na jurisprudência dos tribunais 

exarada nos últimos anos, que preleciona, por exemplo, que  

“A Lei 7.492/86 define os crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional, pelo que o bem jurídico tutelado de imediato não é a 

instituição em si, mas o conjunto de instituições financeiras cuja 

função é promover o desenvolvimento equilibrado do País e servir 
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aos interesses da coletividade, conforme previsão do art. 192 da 

Constituição Federal”.165  

Ainda, de acordo com a doutrina majoritária166, a proteção penal ao Sistema 

Financeiro Nacional não envolve apenas as metas das políticas públicas monetárias, 

financeiras, cambiais, tributárias das instituições financeiras, mas também vem 

viabilizar a licitude e a transparência das relações existentes entre tais instituições, 

abrangendo este relacionamento o ocorrente entre elas mesmas, o existente entre 

elas e seus funcionários, o estabelecido entre elas e o Estado e, ainda, aquele que 

ocorre entre tais entes e os usuários de seus serviços, dentre eles aplicadores, 

poupadores, tomadores, segurados e consorciados.  

Dentre os delitos contra o sistema financeiro nacional, destacam-se também 

os crimes de gestão fraudulenta e de gestão temerária, previstos, respectivamente, 

no art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei nº 7.492/86: 

Art. 4º. Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - 

Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa. 

Parágrafo único. Se a gestão é temerária: Pena - Reclusão, de 2 

(dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

O objetivo principal da tipificação penal da gestão fraudulenta e temerária 

como crimes consiste em elevar a importância e a responsabilidade daqueles que 

administram a poupança, aplicações e investimentos populares.  

Enfatizando o bem jurídico e a razão de ser de tais delitos, Fausto Martin de 

Sanctis167 ensina que “Em ambas as hipóteses, a reprimenda penal justifica-se ao se 

levar em conta a lesão do bem jurídico protegido, a confiança do sistema e o 

patrimônio de terceiros, não sendo imprescindível o efetivo prejuízo material, mas o 

desvalor da conduta em face do que deseja o legislador tutelar.” 

                                                           
165

 TRF/1, AC 01.000145605DF, Osmar Tognolo, 3ª  Turma, DJ 30.09.99. 
166

 Por todos, MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o sistema financeiro nacional: anotações à 
lei federal nº 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 26-7. 
167

 DE SANCTIS, op. cit., p. 68. 
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De fato, a razão fundamental para que tais condutas sejam penalizadas pela 

ultima ratio das normas jurídicas estatais encontra-se nas tamanhas consequências 

desastrosas que a má administração das instituições financeiras podem acarretar, 

tanto para a credibilidade do sistema financeiro, como para as economias dos seus 

investidores e usuários. 

Assim, em que pese os negativos resultados que eventuais erros ou toda 

sorte de má gestão perpetrada por administradores de sociedades comerciais em 

geral possam causar aos seus sócios, clientes ou fornecedores, tais fatos não foram 

alçados à categoria de crime pela Lei. 

Isso porque, dentre todas as sociedades empresariais, apenas aquelas 

fraudes ou desacertos cometidos na administração das instituições financeiras e 

entidades a ela equiparadas, podem afetar profunda e gravemente o Estado, a 

sociedade e seus clientes, de tal forma a gerar descrença e desequilíbrio na própria 

ordem econômica, tendo em vista que as instituições financeiras fomentam e 

propiciam confiança a todas as outras atividades econômicas.  

Desta forma, a tipificação desses crimes visa também preservar a 

transparência, a correção, a lisura e a licitude na administração das instituições 

financeiras. 

Analisando o preceito legal contido no art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei 

nº 7.492/86, verifica-se que as condutas criminosas contemplam duas hipóteses 

típicas, uma delas disposta no caput e outra no parágrafo único do referido 

dispositivo. São elas: 

a) Gerir fraudulentamente instituição financeira (caput); 

b) Se a gestão é temerária (parágrafo único). 

Percebe-se que ambas as condutas dispostas nos preceitos primários do tipo 

de gestão fraudulenta e temerária, acima discriminadas, descrevem as práticas 

proibidas e contêm os núcleos essenciais das condutas.   

Entretanto, para que se possa compreender o âmbito preciso de sua 

incidência e tornar possível sua efetiva aplicação, ressalta-se a imprescindibilidade 

da interpretação dos referidos tipos penais, sobretudo no que tange às expressões 
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“fraudulentamente” (na hipótese da letra “a”) e “temerária” (na hipótese da letra “b”), 

as quais consistem em elementos normativos do tipo penal. 

De acordo com Rodolfo Tigre Maia168, especificamente em relação ao caput 

do dispositivo penal, a conduta fraudulenta é um elemento descritivo normativo 

integrante de incontáveis tipos penais, é qualquer ação ou omissão humana hábil a 

enganar, a ludibriar terceiros, levando-os a uma situação de erro. O autor ainda 

enfatiza que a presença de elementos normativos “implica a consciência de encetar 

atividades de gestão de forma fraudulenta e vontade de agir deste modo. Tais 

elementos demandam exegese estrita de modo a não alargar demasiadamente o 

perfil de incidência deste tipo aberto e vulnerar a reserva legal”.  

No mesmo sentido, José Paulo Baltazar Junior169 entende que “a elementar 

fraudulentamente tem, aqui, o caráter de elemento normativo do tipo”. 

Ainda, Luiz Régis Prado também menciona que o “termo fraudulentamente é 

elemento normativo”, que significa  

“gestão de instituição financeira com fraude, dolo, ardil ou malícia, 

visando a obter indevida vantagem, independentemente de ser para 

si ou para terceiro (v.g., simulação de operações ou maquiagem de 

balanços para desviar ativos da instituição e enganar investidores, 

outras instituições financeiras ou as autoridades que fiscalizem o 

mercado)”.170 

Já, considerando a expressão “temerária” do parágrafo único do mesmo 

dispositivo penal, Rodolfo Tigre Maia171 elucida também que consiste em um 

elemento normativo-cultural, que mitiga a função de garantia do tipo penal, pois 

tendo as características dos tipos abertos, está sujeita à complementação exegética 

e valorativa do aplicador da lei. 

O fato é que a gestão temerária consiste na impetuosidade com que os 

negócios são conduzidos, fato que aumenta o risco de que as atividades 

empresariais acabem causando danos a terceiros por má aplicação do dinheiro 

                                                           
168

 MAIA, op. cit., p. 55. 
169

 BALTAZAR JUNIOR, op. cit., 3.ed. p. 331. 
170

 PRADO, op. citi., 2004. p. 228. 
171

 MAIA, op. cit., p. 59-60. 
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alheio. Costuma-se dizer que o administrador de instituições financeiras deve 

empregar o cuidado e a diligência que todo homem probo costuma exercer na 

administração de seus próprios negócios.  

Segundo Luiz Régis Prado172, o elemento normativo do tipo “temerária” 

significa a gestão que “é caracterizada pela abusiva conduta, que ultrapassa os 

limites da prudência, arriscando-se o agente além do permitido mesmo a um 

indivíduo arrojado. É o comportamento afoito,  arriscado, atrevido.” 

Desta forma, apesar de certa parte da doutrina173 entender que a forma 

aberta da redação do tipo penal do crime de gestão temerária pode dar azo à 

vagueza e imprecisão da conduta e dificultar sua delimitação, entendemos que se a 

busca pelo sentido do elemento normativo “temerária” for encontrada nos atos 

normativos dos órgãos supervisores do Sistema Financeiro Nacional, tal previsão 

legal não acarreta nenhuma inconstitucionalidade.      

Para que possamos aferir a gestão do administrador da instituição financeira, 

deve-se interpretar a conduta, procedendo, nas palavras de Cezar Roberto 

Bitencourt, “rigorosa análise do conjunto dos atos praticados pelo mesmo dentro de 

um razoável lapso temporal e, ademais, é necessário que sejam examinados dentro 

de todo um mercado mercadológico”.174 

Assim, podem ser exemplos de condutas subsumidas ao tipo penal de gestão 

temerária a prodigalidade e o desperdício de recursos em razão da não observância 

consciente de recomendações e procedimentos técnicos cabíveis; a contratação de 

serviços, pessoas ou a compra de bens por valores muito superiores aos de 

mercado; investimentos de risco elevado sem as garantias de praxe do mercado e o 

desvio de finalidade que constituem o objeto social da empresa. 
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 PRADO, op. cit., 2004. p. 229. 
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 Nesse sentido, BITENCOURT, op. cit., p. 59. O autor menciona que “A imprevidência do legislador 
brasileiro, na tarefa de tipificar o crime de gestão temerária, obriga comentadores e doutrinadores a 
fazerem malabarismos hermenêuticos na tentativa de conceituarem ou definirem referida infração 
penal, dizendo quando mais quando menos, ou querendo mais quando dizem menos, mas 
pretendendo sempre – ainda que por vezes não consigam – precisar os limites entre o crime doloso e 
crime culposo.” 
174

 BITENCOURT, op. cit., p. 63. 
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Percebe-se que tais exemplos de condutas temerárias podem ser praticadas 

de variadas maneiras, que necessitam de valoração no caso concreto, sendo esta 

justamente a razão de ser do elemento normativo do tipo.   

Assim sendo, na condição de elementos normativos do tipo, em relação às 

referidas expressões abertas (“fraudulenta” ou “temerária”), torna-se imperiosa sua 

interpretação e valoração pelos destinatários da norma penal – sejam os sujeitos 

ativos do crime, sejam os julgadores dos processos penais que envolvam tais delitos 

– de forma a viabilizar a completa compreensão do delineamento das condutas 

previstas nos tipos penais de gestão fraudulenta e temerária.  

Em virtude da necessidade de valoração dos elementos normativos acima 

mencionados, torna-se imperioso recorrer aos entendimentos emanados em atos 

administrativos expedidos pelas autoridades competentes do Sistema Financeiro 

Nacional, como forma de obter uma referência para sua interpretação e permitir a 

compreensão completa do delineamento das condutas previstas nos tipos penais de 

gestão fraudulenta e temerária.  

Tomemos por exemplo as sociedades seguradoras, que são reguladas pela 

SUSEP. Em tais instituições financeiras, uma situação hipotética de conduta que 

pode caracterizar a prática de gestão temerária é a aceitação de riscos superiores 

aos limites técnicos estabelecidos175.  

Obviamente quando os diretores de uma determinada seguradora assinam 

uma apólice de seguro, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de altos 

valores de indenizações em decorrência do acontecimento de sinistro cujos riscos 

extrapolam seus limites e capacidade técnicos – não observando as normas e 

recomendações expedidas pelo próprio órgão regulador (no caso a SUSEP) e 

colocando em risco a confiança no mercado securitário – há fortes indícios de 

gestão temerária.  

                                                           
175

 O próprio Decreto-Lei nº 73/1966 já prevê a proibição de tal conduta pelos administradores das 

seguradoras, delegando a fixação dos critérios ao órgão regulador. 

“Art 79. É vedado às Sociedades Seguradoras reter responsabilidades cujo valor ultrapasse os limites 
técnicos, fixados pela SUSEP de acordo com as normas aprovadas pelo CNSP, e que levarão em 
conta:  
a) a situação econômico-financeira das Sociedades Seguradoras;  
b) as condições técnicas das respectivas carteiras;  
c) o resultado de suas operações com o IRB.” 
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Logo, sobre o assunto, as sociedades seguradoras deverão observar as 

prescrições contidas na Resolução CNSP nº 40/00, as quais podem servir de 

referência ao julgador para a valoração do elemento normativo, em determinado 

caso concreto. De fato, tal normatização pode amparar o entendimento sobre a 

ocorrência de eventual gestão temerária, especialmente com o fim de verificar se a 

conduta do responsável pela instituição financeira visivelmente foge dos padrões do 

bom administrador, ou se encontra dentro de parâmetros de razoabilidade, ainda 

que haja previsão de advertência normativa do Órgão regulador.   

Assim, em que pesem os embates jurisprudenciais especialmente travados 

sobre a constitucionalidade do tipo penal de gestão temerária, Rodolfo Tigre Maia, 

seguindo a doutrina ainda dominante, entende que  

“[...] não se constata violação ao princípio da reserva legal no 

dispositivo. [...] A duas porque ao lado de outros crimes culturais 

utilizados pelo legislador penal, é perfeitamente passível de 

delimitação conceitual concreta, ainda que a valoração seja mais 

permeável ao contexto histórico em que se dá sua leitura e 

reconhecimento”. 176 

Seguindo a linha de raciocínio do autor, percebe-se que a referida 

“delimitação conceitual concreta” realmente pode ser bem exercida, mediante a 

utilização de normas infralegais expedidas pelo BACEN, SUSEP, CVM e PREVIC, 

que podem servir como fonte de interpretação para o entendimento mais preciso e 

fechado do tipo penal. 

Na verdade, a grande dificuldade de interpretação da elementar “temerária” 

reside em estabelecer uma fronteira entre o arrojo e a iniciativa dos gestores de 

instituições do mercado financeiro e a aventura irresponsável com recursos de 

clientes e investidores, sendo que a valoração de tal limite pode ser melhor 

realizada, tendo por parâmetro alguns atos normativos expedidos pelos órgãos 

supervisores do sistema financeiro. 
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Corroborando com tal entendimento, na gestão das instituições financeiras 

inevitavelmente ocorrem atividades de riscos intrínsecos aos negócios realizados. 

Nesse ponto, José Paulo Baltazar Júnior afirma e exemplifica que,  

“genericamente, esse risco permitido, para utilizar a terminologia 

própria da teoria da imputação objetiva, será ultrapassado quando 

violados os atos normativos oriundos do BACEN e do CMN que 

estabelecem princípios e limites ao empenho da pecúnia, como a 

seletividade de investimentos, a diversificação de riscos, a 

multiplicidade de clientes e a obrigatoriedade de respeito a garantias 

e requisitos básicos nas operações de crédito pré-aprovado e nos 

financiamentos. Referidos postulados zelam por um favor de cautela 

imposto após estudos abstratos acerca do nível mínimo de 

segurança, necessário, em tese, à perenidade e à credibilidade das 

instituições financeiras”.177  

Assim, mais uma vez, reforça-se a conveniência da migração de 

conhecimentos técnicos dos atos normativos dos órgãos competentes do Sistema 

Financeiro Nacional para o direito penal econômico, nesse caso servindo como 

referência para a interpretação e valoração precisa, adequada e justa de elementos 

normativos do tipo.     

 

3.2.2.3.2 – Uso indevido de informação privilegiada (Insider Trading) – Crime contra 
o mercado de capitais 

 

Agora, adotando como exemplo os crimes contra o mercado de capitais 

dispostos na Lei nº 6.385/76 (arts. 27-C, 27-D e 27-E, incluídos pela Lei nº 

10.303/01), ressalta-se que esses delitos também protegem bens jurídicos de 

natureza supraindividual, visando tutelar a confiabilidade e o desenvolvimento do 

mercado de capitais, como setor fundamental para fomento da própria ordem 

econômica como um todo. 
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Dentre os delitos contra o mercado de capitais, podemos evidenciar o crime 

de uso indevido de informação privilegiada, previsto no art. 27-D da Lei nº 6.385/76: 

Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao 

mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, 

capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, 

mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores 

mobiliários: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 

até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em 

decorrência do crime. 

A principal finalidade da previsão legal do delito de uso indevido de 

informação privilegiada – também conhecido por insider trading178 – consiste em 

elevar a importância de prestigiar a seriedade, a confiança, a lisura e a transparência 

das negociações realizadas no âmbito do mercado de capitais, de forma a viabilizar 

igualde de condições entre os investidores.   

De fato, a prática de insider trading constitui ato ilícito segundo o 

ordenamento jurídico brasileiro, pois constitui comportamento desleal que atenta 

contra a normalidade, a segurança e a paridade de condições jurídicas no mercado 

de capitais. 

A criminalização do insider trading veio reforçar os deveres de informar e de 

lealdade previstos no art. 155 da Lei nº 6.404/76, vedando “a utilização de 

informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido 

acesso, com finalidade de auferir vantagem para si ou para outrem, no mercado de 

valores mobiliários”. 

Ressaltando o bem jurídico tutelado e a finalidade de tal delito, seguimos o 

entendimento de Juliano Breda179, segundo o qual a tipificação penal do insider 

trading “protege as relações de confiança, transparência e lealdade entre todos os 
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 Insider trading é a negociação de valores mobiliários baseada no conhecimento de informações 
relevantes que ainda não são de conhecimento público. Constitui prática de insider trading, pois, o 
uso indevido de informações privilegiadas, vale dizer, a realização de operações no mercado a fim de 
obter vantagens e lucros a partir do conhecimento prévio exclusivo de informações relevantes 
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participantes do mercado de capitais, espaço que deve se qualificar pela igualdade 

de oportunidades oferecida aos investidores”. 

Assim, o motivo maior que justifica que tais condutas sejam inseridas como 

objeto do direito penal encontra-se principalmente nas maléficas repercussões que a 

desconfiança na imparcialidade e na lealdade do mercado de capitais pode causar 

na ordem econômica.  

De fato, tal fenômeno pode acarretar a brusca diminuição das aplicações dos 

investidores do mercado e também prejuízos demasiados para as sociedades 

comerciais que lançam seus valores mobiliários no mercado, em virtude da queda 

dos valores das ações ou mesmo do descrédito que o nome da companhia pode 

sofrer. 

Nesse sentido, Fausto Martin De Sanctis180 ressalta que não há dúvida de 

que se apresentam indispensáveis para credibilidade do Sistema Financeiro 

Nacional, a higidez dos títulos e valores mobiliários, bem como sua regular 

negociação, sendo que a previsão penal do insider trading tem por objetivo proteger 

o processo de formação de preços no mercado de valores mobiliários. 

Ademais, enfatizando não só os prejuízos específicos sofridos pelas 

sociedades de capital aberto e por seus investidores, mas principalmente aqueles 

vivenciados por toda ordem econômica, José Marcelo Martins Proença ensina que 

“As razões para se obstar o insider trading não se contêm na defesa 

da eficiência do mercado e da proteção do investidor. Ao contrário, o 

desempenho do mercado de capitais extrapola o domínio de seus 

agentes, atingindo toda a economia de um país, donde caracteriza-

se, a sua proteção, como de interesse público, aliás erigido pelo 

ordenamento jurídico constitucional pátrio”.181 

Analisando o preceito legal contido no art. 27-D da Lei nº 6.385/76, verifica-se 

que a conduta criminosa descreve detalhadamente a prática proibida e contém o 

núcleo essencial da conduta.   
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 PROENÇA, op. cit., p. 272. 



132 

 

Entretanto, para viabilizar a compreensão total da incidência da conduta 

criminosa, faz-se necessário realizar a interpretação do elemento normativo do tipo 

consistente na expressão “informação relevante”.  

Nesse contexto, analisando o tipo penal, não é difícil vislumbrar que a 

“informação” deve ser “relevante”, o que nos remete, ainda que não 

obrigatoriamente, às normas administrativas da Comissão de Valores Mobiliários 

que definem e regulamentam exatamente o que significa “informação relevante” no 

âmbito do mercado de capitais. 

De acordo com João Carlos Castellar,  

“Tratando-se a expressão informação relevante de elemento 

(normativo) constitutivo do tipo penal de uso indevido de informação 

privilegiada, previsto no art. 27-D da Lei nº 6.358/76 (redação dada 

pela Lei nº 10.303/01), é preciso contextualizá-la concretamente 

como juízo de valor dentro do plano da tipicidade. [...] Assim, para 

fins de caracterização do tipo em estudo, informação relevante será 

aquela que se inclua na definição prevista na norma emanada pelo 

órgão regulador e fiscalizador do mercado de capitais”.182 

Ainda, reforçando o caráter de elemento normativo do tipo da expressão 

“informação relevante”, Juliano Breda183 observa que não há dúvida de que a 

instrução da CVM deva ser a principal referência ao intérprete, isso porque torna-se 

difícil conceber que determinada informação possa ter apenas relevância no campo 

penal, sendo que o mercado de capitais é regulamentado pela referida autarquia do 

SFN. Ademais, o mesmo autor ainda acrescenta que a “relevância”, elemento 

normativo do tipo, confunde-se, no processo de interpretação, com a exigência legal 

de que a informação seja capaz de propiciar vantagem indevida.184 

Outra observação acerca da expressão “informação relevante”, segundo 

Fausto Martin De Sanctis, refere-se ao fato de que  
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“O delito previsto no art. 27-D contempla situações nas quais alguém, 

antes mesmo da generalidade dos investidores possa conhecer, 

utiliza no mercado de valores mobiliários informação 

economicamente relevante a que teve acesso de forma particular”.185 

Cumpre esclarecer ainda que a informação apenas terá relevância penal se a 

utilização indevida ocorrer enquanto “ainda não divulgada ao mercado” – conforme 

prevê o próprio tipo penal – pois todos os fatos relevantes com potencial influência 

sobre as decisões dos investidores devem ser comunicadas publicamente, conforme 

impõe a Comissão de Valores Mobiliários. 

Ao observar o elemento normativo “informação relevante”, denota-se que o 

intérprete – principalmente aquele que não tem noções sobre o funcionamento do 

mercado de capitais – pode ter maiores dificuldades em compreendê-lo 

corretamente.  

Isso ocorre especialmente em virtude da ampla variedade de formas com que 

a referida relevância pode se apresentar, mas também pelo fato de que, em alguns 

casos, para entender se a relevância está presente, faz-se necessário recorrer a 

conhecimentos técnicos do mercado de capitais, nem sempre facilmente visíveis a 

quem não é especialista no assunto. 

Logo, mais uma vez, também nesta hipótese de crime contra o mercado de 

capitais, a fim de evitar qualquer vagueza ou imprecisão que dificulte a delimitação 

da conduta criminosa, entendemos que o fechamento do tipo penal pode 

eficientemente ocorrer, quando o correto sentido do elemento normativo “informação 

relevante” for encontrado nos atos normativos dos órgãos supervisores do Sistema 

Financeiro Nacional, no caso, especialmente aqueles emanados pela Comissão de 

Valores Mobiliários.       

Dentre a ampla variedade possível, podem ser exemplos de fatos que 

constituam “informação relevante” – ensejando que as condutas sejam enquadradas 

ao tipo penal de uso indevido de informação privilegiada – o conhecimento de 

informações sobre fusões, cisões e incorporações societárias; sobre alterações no 

objeto social da companhia; sobre incentivos governamentais em determinada 
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atividade; sobre investimentos externos, fatos naturais ou humanos que venham 

repercutir intensamente sobrea a atividade da empresa, dentre outros vários.  

Assim, não é difícil vislumbrar que tais exemplos de informações relevantes 

podem acontecer de variadas maneiras, que, no caso concreto, necessitam de 

valoração, sendo que muitas delas requerem expertise sobre o mercado de capitais, 

sendo esta justamente a razão de ser do elemento normativo do tipo.   

Considerando a condição de elemento normativo do tipo, relativamente à 

expressão aberta (“informação relevante”), torna-se imprescindível sua interpretação 

e valoração pelos destinatários da norma penal – sejam os sujeitos ativos do crime, 

sejam os julgadores dos processos penais que envolvam tais delitos – de forma a 

viabilizar a completa compreensão do delineamento da conduta prevista no tipo 

penal de insider trading.  

Na prática, a necessidade de valoração – muitas vezes de ordem técnica – do 

elemento normativo exige que o intérprete recorra aos entendimentos contidos nos 

atos administrativos expedidos pelas autoridades competentes do mercado de 

capitais, como forma de obter uma referência coerente para sua interpretação e 

permitir a compreensão completa do delineamento da conduta disposta no tipo penal 

de uso indevido de informação privilegiada.  

Seguindo a linha de raciocínio deste estudo, no crime em tela, percebe-se 

que a adequada delimitação conceitual somente pode ser bem exercida, mediante a 

utilização de conceitos contidos em normas infralegais expedidas pela Comissão de 

Valores Mobiliários, as quais podem servir, preferencialmente, como fonte de 

interpretação para o entendimento mais preciso e fechado do tipo penal. 

Atualmente, a norma administrativa que serve de parâmetro ao intérprete, 

dando subsídios para a melhor valoração do elemento normativo do tipo, é a 

Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, que dispõe sobre a divulgação e uso de 

informações sobre ato ou fato relevante relativo às companhias abertas. 

De acordo com o art. 2º da Instrução CVM nº 358/02, observa-se que a 

definição de ato ou fato relevante é relativamente ampla, comportando exemplos e 
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situações das mais variadas ordens186, desde que influenciem na cotação dos 

valores mobiliários de determinada companha aberta ou na decisão dos investidores 

em negociá-los.  

De qualquer forma, a casuística de situações trazidas no referido dispositivo 

normativo abrange hipóteses que podem se amoldar aos casos concretos de 

investigações e processos penais que apurem a prática de uso indevido de 

informação relevante, servindo de paradigma para a valoração da expressão 

“informação relevante” prevista no tipo penal.  

Logo, também nesse exemplo, faz-se necessário salientar que a 

conveniência da introdução de entendimentos técnicos contidos nos atos normativos 

dos órgãos competentes do Sistema Financeiro Nacional para o direito penal 

                                                           
186 Art. 2

o
 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. 

Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente 
relevante, dentre outros, os seguintes: 

I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da companhia, ainda que 
sob condição suspensiva ou resolutiva; 

II - mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão de 
acordo de acionistas; 

III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte ou 
interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da companhia; 

IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou colaboração 
operacional, financeira, tecnológica ou administrativa; 

V - autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer 
mercado, nacional ou estrangeiro; 

VI - decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta; 

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

VIII - transformação ou dissolução da companhia; 

IX - mudança na composição do patrimônio da companhia; 

X - mudança de critérios contábeis; 

(os incisos se estendem até o XXII) 
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econômico, nesse caso servindo como referência para a interpretação mais razoável 

do elemento normativo contido no tipo penal de insider trading.     

 

3.2.3 – As condições objetivas de punibilidade e os crimes econômicos  

 

3.2.3.1 – Conceituação das condições objetivas de punibilidade 

 

A doutrina prevalente entende que a punibilidade não é requisito do crime, 

mas sim sua consequência jurídica. Segundo os ensinamentos de Damásio 

Evangelista de Jesus,  

“Violado o preceito penal, surge para o Estado o direito de impor a 

pena ao sujeito, que tem o dever de não obstaculizar a aplicação da 

sanção. Origina-se então a relação jurídico-punitiva entre o Estado e 

o cidadão. Resulta disso que a punibilidade não é mais que a 

aplicabilidade da sanção, ou, em outros termos, a possibilidade 

jurídica de ser imposta”.187  

O autor ainda continua seu raciocínio, no sentido de que a punibilidade, 

sendo a própria aplicabilidade da pena, é uma consequência jurídica do crime e não 

seu elemento constitutivo, pois a pena é o efeito jurídico do comportamento típico e 

ilícito, sendo culpado o sujeito. 

Na teoria do delito, denominam-se condições objetivas de punibilidade 

aqueles fatos e acontecimentos exteriores ao tipo penal, que o ordenamento jurídico 

venha estabelecer como indispensáveis à punibilidade do fato criminoso. 
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Em tais casos, verifica-se que a punibilidade do fato – ou seja, a possibilidade 

jurídica de aplicação da pena – fica subordinada não só à realização da ação ou 

omissão típica, antijurídica e culpável, mas também a certas condições, que 

independem da culpa ou qualquer outro aspecto psicológico da conduta criminosa, e 

justamente por essa razão são chamadas de condições objetivas. 

Assim, as condições objetivas de punibilidade são exteriores à conduta, 

consistindo em elementos suplementares ao tipo penal, mas que, sem elas, não 

existe possibilidade de haver punibilidade. 

A punibilidade não está dentro do próprio conceito analítico de crime, 

majoritariamente definido como sendo conduta típica, antijurídica e culpável. 

Entretanto, considerando que o crime é o conjunto de pressupostos da pena, 

verifica-se que além dos requisitos da tipicidade, antijuricidade e culpabilidade, 

eventualmente faz-se necessária também a ocorrência de uma condição objetiva – 

quando assim a lei prever ou o entendimento jurídico prevalecer – a fim de que haja 

possibilidade de aplicação da sanção penal 

A análise mais detida de alguns tipos penais indica a existência de condições 

objetivas que – apesar de não serem características dos crimes em geral e não 

consistirem elementos do crime propriamente ditos – representam requisitos para 

sua própria consequência, sendo, portanto, indispensáveis para a própria existência 

do delito.  

Assim, caso haja a previsão de alguma condição objetiva de punibilidade, não 

haverá sanção penal sem que antes ela ocorra. Um fato somente se torna punível, 

tornando-se consequentemente relevante para o direito penal, no momento em que 

a condição objetiva de punibilidade se verificar no mundo dos fatos.  

Conforme observa Heleno Cláudio Fragoso188, “Não há, em nossa lei penal, 

disposições sobre as condições objetivas de punibilidade, cuja existência foi pela 

primeira vez assinalada por Binding. Não obstante, a existência de tais condições 

tem sido afirmada pela doutrina e pela jurisprudência, pois resultam do sistema”. 

De fato, há certo consenso em afirmar que tais condições se situam fora do 

crime e são alheias ao dolo do sujeito ativo. Nesse sentido, conforme Damásio 
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Evangelista de Jesus189, as condições objetivas de punibilidade encontram-se entre 

o preceito primário e secundário da norma penal incriminadora, condicionando a 

existência da pretensão punitiva do Estado, possuindo. Assim, as condições 

objetivas de punibilidade estão fora do crime e fora do dolo do agente. 

 

3.2.3.2 – Utilização das condições objetivas de punibilidade   

 

Em que pese não haver normas gerais no ordenamento jurídico penal que 

disponham sobre a padronização e disciplina das condições objetivas de 

punibilidade, a existência dessas condições é visualizada claramente na tipificação 

de alguns crimes, sendo fruto de opção legislativa que venha melhor atender às 

aspirações de política criminal em determinado momento social.  

Logo, cumpre destacar que, assim como ocorre nas normas penais em 

branco e também nos elementos normativos do tipo, a previsão de condições 

objetivas de punibilidade também é visivelmente influenciada por conveniências de 

política criminal.  

De acordo com os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete190, as condições 

objetivas de punibilidade observam-se quando a punibilidade, por razões de política 

criminal, fica dependente do aperfeiçoamento de circunstâncias não encontradas na 

descrição típica do crime e exteriores à conduta.  

Nesse sentido, Heleno Cláudio Fragoso também menciona que  

“A inclusão de tais condições na definição do delito é geralmente 

inspirada por razões de política criminal, entendendo o legislador que 

sem elas não se justifica a punibilidade do fato, pela ausência do 
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dano efetivo ao interesse tutelado ou por outra razão de 

oportunidade ou conveniência”.191 

A existência das condições objetivas de punibilidade pode ser visualizada em 

diversas espécies de crimes, entretanto observa-se que elas ocorrem especialmente 

em crimes dotados de maior carga de complexidade e que demandam 

conhecimentos interdisciplinares.  

Um dos exemplos de condição objetiva de punibilidade mais mencionados 

pela doutrina é a sentença que decreta a falência ou que concede a recuperação 

judicial ou extrajudicial em relação aos crimes previstos na Lei nº 11.101, de 

09/02/2005, mesmo porque nesse caso é a própria Lei, em seu art. 180192, que 

assim a prevê expressamente.   

Assim, nesse exemplo, percebe-se que por razões de política criminal, e em 

virtude da necessidade de absorção de entendimento de assuntos de outras áreas 

do direito, tais como direito civil e empresarial, a lei penal exige que uma decisão 

judicial prévia seja proferida no âmbito cível para dar maior sustentação a eventual 

aplicação de sanção penal contra os causadores da falência. 

Conforme mencionado, os casos práticos de condições objetivas de 

punibilidade mais evidentes no ordenamento jurídico pátrio são visualizados em 

crimes de maior complexidade, que necessitam de suporte de conhecimentos de 

outras áreas para sua melhor compreensão e que, em regra, tutelam bens jurídicos 

de índole supraindividual.  

Percebe-se, portanto, que, nesse contexto, destacam-se algumas espécies 

de delitos que possuem tais características, dentre eles os crimes econômicos ora 

em estudo.  

Tal entendimento é corroborado por estudiosos do assunto, dentre os quais 

Arnaldo Quirino de Almeida193, o qual menciona que o direito penal econômico, 

justamente “por sua natureza de subsidiariamente proteger bens jurídicos de outros 
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recuperação extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei é condição objetiva de punibilidade das 
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ramos do direito, como norma de reforço, normalmente utiliza-se de conceitos e 

fórmulas que são, na verdade, elementos exteriores de conduta tomados por 

empréstimo de outras disciplinas jurídicas, a revelar nessa seara uma maior 

incidência daquelas condições objetivas de punibilidade”. 

De fato, em virtude de suas características de complexidade, 

interdisciplinariedade e supraindividualidade, o direito penal econômico é um 

ambiente muito propício para que a legislação penal preveja condições objetivas de 

punibilidade como requisitos para a aplicação de sanções penais, a depender 

também obviamente da política criminal adotada e influenciada pelas necessidades 

da ordem econômica. 

Além disso, observa-se que não é só a lei penal propriamente dita que pode 

prever condições objetivas de punibilidade, pois na prática o sistema penal admite 

também que o entendimento jurídico jurisprudencial dominante – em que pese não 

necessariamente vinculante – também crie condições com tais características.  

Nesse contexto, cumpre aqui recordar o julgamento e a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, referente a crimes tributários, no âmbito do habeas corpus 81.611-

8-DF194, cuja discussão principal girou em torno da necessidade da elaboração 

prévia do lançamento tributário – ato administrativo que tem por finalidade apurar a 

existência do tributo devido e seu respectivo valor, conferindo-lhe certeza e liquidez 

– como sendo imprescindível para a configuração de crime contra a ordem tributária.  

De fato, pela leitura e análise do voto do Ministro Sepúlveda Pertence no 

caso, verifica-se o entendimento de que somente quando o tributo passa a ser 

dotado de certeza e liquidez – fato que se dá com o ato administrativo fiscal do 

lançamento tributário – é que se aperfeiçoa a tipicidade do crime contra a ordem 

tributária, em virtude da implementação da condição objetiva de punibilidade, 

consistente justamente na manifestação prévia e definitiva da autoridade fiscal. 

Tal interpretação foi confirmada em sessão plenária do STF realizada no dia 

02/12/2009, na qual, por maioria de votos, o Tribunal acolheu e aprovou a proposta 

de edição da Súmula Vinculante nº 24, com a seguinte redação: “Não se tipifica 
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crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da lei nº 

8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” 

Assim, sendo o tributo devido uma condição objetiva de punibilidade, há 

necessidade de constituição definitiva do crédito tributário previamente ao início da 

ação penal, sendo este o momento da consumação do delito, e portanto, o marco 

inicial da prescrição penal. 

Assim, tal caso concreto revela que a jurisprudência do STF – e não a lei 

propriamente dita – criou uma espécie de condição objetiva de punibilidade aos 

crimes contra a ordem tributária, pois subordina a consumação do delito a um fato 

externo ao sujeito ativo.  

Anteriormente a esse julgado, conforme relembra José Paulo Baltazar 

Junior195, predominava na jurisprudência a orientação da independência entre as 

esferas administrativa e penal, pela qual se admite o oferecimento e o recebimento 

da denúncia e até mesmo a condenação, mesmo que não haja conclusão prévia de 

processo administrativo-fiscal. 

O teor dos fundamentos da referida decisão judicial indica que esse 

fenômeno pode servir de paradigma para situações semelhantes, que envolvam 

outros crimes econômicos, especialmente quando houver discussão jurídica acerca 

da imprescindibilidade de manifestação prévia da autoridade administrativa 

competente – que pode ser, por exemplo, quaisquer dos órgãos supervisores do 

Sistema Financeiro Nacional (BACEN, CVM, SUSEP e PREVIC) – para melhor 

fixação do conteúdo da ilegalidade praticada, em virtude da especialidade e do 

conhecimento técnico que esses órgãos possuem. 

Assim, em situações similares referentes a crimes econômicos, caso a lei ou 

a jurisprudência venha entender fundamental recorrer ao entendimento prévio e 

definitivo da autoridade administrativa competente, a fim de verificar se a norma 

penal foi efetivamente desobedecida – ou seja, no linguajar de direito penal, para 

constatar se há materialidade delitiva – na prática estar-se-á criando invariavelmente 

uma nova condição objetiva de punibilidade. 
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Conforme dito, a adoção de determinadas condições objetivas de punibilidade 

é fruto de medidas de política criminal e merece algumas considerações de ordem 

prática.   

De fato, de um lado, observa-se que tais espécies de condição objetivas de 

punibilidade são convenientes, na medida em que podem evitar eventuais decisões 

conflitantes entre as autoridades administrativas e o Poder Judiciário. 

Nesse sentido, com relação especificamente ao crime de gestão temerária, 

Roberto Podval defende a necessidade de uma condição objetiva de punibilidade 

consistente na decisão do órgão administrativo competente, concluindo que no 

sistema atual,  

“[...] o raciocínio lógico leva à seguinte conclusão: um fato que a lei 

penal pune com sanções bastante severas pode para a 

administração, ser, mais do que indiferente, absolutamente regular. 

Estamos diante de uma completa inversão de valores, já que a Lei 

Penal, considerada como ultima ratio, está sendo aplicada para 

condutas toleradas por outras esferas do direito”.196 

Sob o entendimento desse autor, por exemplo, observa-se que a melhor 

solução para o delineamento da redação do tipo penal de gestão temerária 

atualmente disposto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, seria a adoção 

do tipo penal anteriormente previsto no art. 3º, IX, da Lei nº 1.521/51197, antiga Lei 

dos crimes contra a economia popular.  

De fato, analisando tal dispositivo penal, o mesmo condicionava a 

consumação da gestão fraudulenta ou temerária à ocorrência de falência ou 
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 PODVAL, Roberto. Intervenção e liquidação extrajudicial no sistema financeiro nacional. Aspectos 
penais das liquidações e intervenções extrajudiciais. In: TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o 
sistema financeiro nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 200., p. 38. 
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 “Art. 3º. São também crimes desta natureza: 
IX - gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou estabelecimentos bancários, ou de capitalização; 
sociedades de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias; sociedades para empréstimos ou 
financiamento de construções e de vendas e imóveis a prestações, com ou sem sorteio ou 
preferência por meio de pontos ou quotas; caixas econômicas; caixas Raiffeisen; caixas mútuas, de 
beneficência, socorros ou empréstimos; caixas de pecúlios, pensão e aposentadoria; caixas 
construtoras; cooperativas; sociedades de economia coletiva, levando-as à falência ou à insolvência, 
ou não cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados;” 
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insolvência, ou do descumprimento de cláusulas contratuais com prejuízo dos 

interessados, sendo tais fatos típicas condições objetivas de punibilidade. 

Logo, de acordo com Cezar Roberto Bitencourt198, adotando-se esse 

entendimento, somente será tipificada a gestão temerária que tiver, como 

consequência, fundamentos para decretar a falência da instituição financeira 

(atualmente substituída pela liquidação judicial) ou insolvência ou então pelo não 

cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo aos interessados, 

como prescreve o art. 3º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51. O autor ainda complementa 

que “a ocorrência de qualquer desses dados objetivos, que lamentavelmente não 

existem na Lei nº 7.492/86, facilita a adequada interpretação do tipo penal”. 

Entretanto, por outro lado, especialmente sob a ótica da efetividade das 

investigações policiais e dos processos criminais, a criação de novas condições 

objetivas e a consequente necessidade de aguardar a conclusão de processos 

administrativos, pode ser prejudicial e frustrar a produção de provas nos posteriores 

inquéritos policiais que venham ser instaurados. 

De fato, sabe-se que os processos administrativos, em regra, prolongam-se 

no tempo, não sendo concluídos de forma imediata por motivos diversos. Tal fato 

não é diferente também no âmbito do BACEN, CVM, SUSEP e PREVIC.  

Assim, a espera pelo término desses procedimentos que venham culminar 

em uma decisão administrativa indicativa de irregularidades contra algum aspecto da 

ordem econômica, para somente depois haver possibilidade de instaurar inquérito 

policial sobre o assunto, faz com que inevitavelmente diversos elementos de prova 

se percam no tempo, diminuindo a possibilidade de êxito nos resultados da 

investigação criminal. 

A prática diária com investigações de crimes contra o sistema financeiro e 

contra o mercado de capitais releva que tal sistemática pode gerar notória 

dificuldade na produção de provas em virtude da passagem exagerada de tempo, 

pois, durante esse período, conforme exemplifica José Paulo Baltazar Júnior, 

“documentos podem ser destruídos, as testemunhas podem não ser encontradas ou 
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não se lembrar dos fatos e mesmo o impulso de apuração e punição diminui com o 

passar do tempo”.199 

Ademais, essa defasagem temporal frustra também o cabimento da aplicação 

de técnicas especiais de investigação criminal, que são justamente aquelas 

ferramentas que diferenciam os inquéritos policiais de outros procedimentos 

investigativos, tais como, monitoramento e interceptação telefônica e telemática, 

escuta ambiental, dentre outras como vigilâncias, etc, as quais só têm sentido 

quando aplicadas em relação a fatos criminosos cometidos na atualidade. 

Assim, sem a possibilidade de aplicação dessas técnicas especiais de 

investigação, os inquéritos policiais, quando instaurados em momento muito 

posterior à época dos fatos investigados, perdem muito em qualidade e efetividade, 

transformando-se, na prática, em um segundo processo administrativo, pois restará 

apenas a possibilidade de colheita de provas comuns, tais como a oitiva de 

testemunhas e a análise de documentos, isso quando forem encontrados. 

Logo, em que pese eventuais conveniências de ordem jurídica, entendemos 

que a adoção de outras condições objetivas de punibilidade similares àquela criada 

pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos crimes contra a ordem tributária, sob 

o ponto de vista de resultados práticos, não é a medida de política criminal mais 

apropriada para vigorar na apuração de crimes contra o sistema financeiro e contra 

o mercado de capitais. 

 

3.3 – OS LIMITES DE APLICAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL  

 

3.3.1 – O princípio da estrita legalidade penal 
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 Nesse sentido, BALTAZAR JUNIOR, op. cit,. 3. ed.  p. 423. 
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Demonstrada a necessidade de tipos penais dotados de normas penais em 

branco e de elementos normativos, o principal questionamento doutrinário que vem 

à discussão situa-se nos limites em que os aspectos e conceitos externos ao tipo 

penal podem ser trazidos para o fechamento do seu conteúdo, sendo certo que tal 

técnica legislativa não pode violar a efetividade do princípio da legalidade no âmbito 

penal. 

Apesar da notória inexistência de uma legislação codificada contendo um rol 

sistematizado de crimes econômicos na legislação pátria – fato que leva à tipificação 

de crimes em leis esparsas e pode gerar certa insegurança jurídica e dificuldade de 

entendimento sobre tais crimes – somando-se a tal fato outros argumentos 

tendentes à descriminalização de delitos econômicos, nos últimos anos observou-se 

certa ampliação e alterações na tipificação desses delitos, sem que tal fenômeno 

violasse o princípio da legalidade. 

Seguindo as lições de Francisco de Assis Toledo200, o princípio da legalidade 

possui quatro vertentes fundamentais, quais sejam: a) proibir a retroatividade da lei 

penal (nullum crimem nulla poena sine lege praevia); b) proibir a criação de crimes e 

penas pelos costumes (nullum crimem nulla poena sine lege scripta); c) proibir o 

emprego de analogia para crimes e agravar penas (nullum crimem nulla poena sine 

lege stricta); e d) proibir incriminações vagas e imprecisas (nullum crimem nulla 

poena sine lege certa).  

Dentre essas funções do princípio da legalidade, percebe-se que os 

questionamentos mais constantes relacionados às normas penais em branco e aos 

elementos normativos do tipo versam sobre a última acepção do princípio da 

legalidade acima mencionada.  

De acordo com René Ariel Dotti201, as discussões jurídicas que envolvem tais 

institutos referem-se exatamente à proibição de eventuais incriminações vagas e 

imprecisas, também denominado de princípio da taxatividade da norma penal 

incriminadora.  

                                                           
200

 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

1986. p. 26. 
201

 Nesse sentido, DOTTI, op. cit., 2. ed. p. 60. O autor leciona que “o princípio da taxatividade 
preside a formulação técnica da lei penal e indica o dever imposto ao legislador de proceder, quando 
redige a norma, de maneira precisa na determinação dos tipos legais, para se saber, taxativamente, o 
que é penalmente ilícito e o que é penalmente admissível.” 
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Ainda sobre essa última vertente relativa à proibição de tipos vagos e 

imprecisos, Heleno Cláudio Fragoso202 ensina que se trata de um aspecto novo do 

velho princípio da legalidade, que por um lado pode ser formalmente observado, em 

virtude da existência de uma lei prévia, mas por outro é violado na substância com a 

indeterminação da conduta delituosa.  

Nesse sentido, analisando mais detidamente o tema, a incriminação vaga e 

imprecisa faz com que, na prática, não haja lei definindo como criminosa 

determinada conduta, pois acaba por entregar, de forma dissimulada e artificial, a 

identificação do fato punível ao exclusivo entendimento do julgador.   

Ainda nesse mesmo sentido, de acordo com João Carlos Castellar,  

“se os tipos penais forem obscuros e imprecisos, genéricos e vazios, 

além de não se atingir a almejada segurança jurídica, se remeterá ao 

Juiz que aplicará a lei em cada caso concreto funções que não serão 

propriamente suas e que ultrapassarão os limites da exegese, uma 

vez que caberá a ele a tarefa de decidir sobre o efetivo alcance da 

norma”.203 

Ainda, cumpre salientar que diversos estudiosos diferenciam materialmente o 

princípio da legalidade do princípio da reserva legal ou estrita legalidade. Numa 

visão crítica acerca do tema, Raimundo Araújo Neto entende que,  

“[...] a fundamentação teleológica da reserva legal está diretamente 

atrelada ao exame da segurança jurídica da sociedade em vista do 

processo de criminalização previamente fixado pela lei ante à 

confecção dos tipos criminais, espelhos das condutas, observados a 

partir do centro das relações sociais”.204 
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 FRAGOSO, op. cit., p. 115. 
203

 CASTELLAR, op. cit., p. 57. 
204

 ARAÚJO NETO, Raimundo. Princípio da reserva legal & direito criminal: crise de legitimidade 
no estado democrático de direito. Curitiba: Juruá, 2003. p 205. O autor diferencia o princípio da 
legalidade do princípio da reserva legal, pois o primeiro tem como propósito assegurar os limites de 
poder e garantir a manutenção do modelo socioeconômicos das elites, já o princípio da reserva legal 
“situa-se no extremo da legalidade, em razão da posição que ocupa na nomenclatura jurídica sob a 
orientação da dogmática criminal: a segurança jurídica da sociedade contra ataques autoritários do 
Estado, exercendo assim uma função metajurídica.” 
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De fato, de acordo com Rogério Greco205, por exemplo, o princípio da reserva 

legal significa a máxima determinação e taxatividade dos tipos penais, impondo-se 

ao Poder Legislativo, na função de elaboração das leis, que redija tipos penais com 

a máxima precisão de seus elementos, bem como ao Judiciário que as interprete 

restritivamente, de forma a preservar a efetividade do princípio.  

Logo, a doutrina majoritária206 entende que ofende o princípio da legalidade a 

descrição penal vaga e indeterminada que não possibilita determinar qual a 

abrangência do preceito primário da lei penal e possibilita com isso o arbítrio do 

julgador. 

As principais teorias sobre direito penal revelam que o princípio da legalidade 

sempre teve – e continua a ter207 – como principal função a garantia de efetividade 

da liberdade do cidadão, de forma a proteger o cidadão do arbítrio do Estado, 

impedindo que este imponha punições aos indivíduos em razão de um 

comportamento não previsto previamente como crime na lei penal incriminadora.  

Nesse sentido, o princípio da legalidade é essencial à própria estrutura 

jurídica do crime e da pena dentro da concepção do Estado de Direito208, pois não 

se pode violar o que não é prévia e suficientemente imposto pela Lei. 

Decorrem do princípio da legalidade penal outras funções exercidas pelo tipo 

penal. Dentre elas, a função indiciária da antijuridicidade, ou seja, com a prática de 

uma conduta prevista tipicamente, presume-se que tal comportamento é antijurídico, 

a não ser que haja alguma hipótese excludente de antijuridicidade. 

Outra função relevante e afeta ao presente estudo é a função de 

comunicação, ou seja, de conferir publicidade informativa aos cidadãos, 

esclarecendo que determinada conduta descrita na lei penal é considerada como 
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 GRECO, op. cit., p. 108. 
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 Por todos, MIRABETE, op. cit., p. 38. 
207 BRUNO, op. cit., p. 126. Nesse sentido, o autor menciona que “o caráter punitivo da sanção 

anticriminal, com a grave restrição de bens jurídicos fundamentais imposta ao criminoso, como ainda 
hoje se apresenta, o seu sentido retributivo-expiatório, eleva aquela máxima à posição de garantia 
imprescindível das liberdades do homem.” 
208 FRAGOSO, op. cit., p. 112. Segundo o autor, “O direito de punir constitui limitação jurídica ao 

poder punitivo do Estado, pois no Estado moderno o exercício da soberania está subordinado ao 
direito. Assim, o poder político penal de punir, originalmente absoluto e ilimitado, sendo juridicamente 
disciplinado e limitado, converte-se em poder jurídico, ou seja, em faculdade ou possibilidade jurídica 
de punir conforme o direito. Não se admite, em consequência, num sistema de direito, que o Estado 
imponha pena à ação que não tenha sido previamente incriminada.” 
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crime. Assim, o tipo penal propicia que todos tenham conhecimento prévio da 

provável ilicitude de determinado comportamento, o qual não deve ser praticado, sob 

pena de aplicação da sanção penal cabível. 

 

3.3.2 – Os limites aos tipos penais abertos no direito penal econômico 

 

 

Assim, tendo em vista tais finalidades, indaga-se até que ponto, seja em 

quantidade ou em intensidade, a técnica legislativa das normas penais em branco e 

dos elementos normativos pode ser adotada, sem que tal sistemática transforme o 

tipo penal em algo excessivamente aberto, sob pena de incorrer em 

inconstitucionalidade, por violação à segurança jurídica. 

Esse difícil embate – especialmente importante na seara da tipificação dos 

crimes econômicos – envolve aspectos sobre eventual conflito entre a abertura dos 

tipos penais e o já mencionado princípio da taxatividade penal, como vertente do 

próprio princípio da legalidade. De fato, sobre o assunto, há relevantes argumentos, 

os quais são defensáveis sob pontos de vista diferentes. 

Atento à profundidade e à importância do tema, René Ariel Dotti209 observa 

que “Há uma preocupação muito viva entre os estudiosos com o grande aumento do 

número de elementos normativos, principalmente na legislação especial, 

gravemente comprometida com a inflação. Assim como ocorre com os tipos penais 

abertos podem se abrir grandes margens de insegurança em função de uma 

interpretação que comprometa o princípio da taxatividade da lei penal.” Entretanto, 

continua o autor, torna-se impossível suprimi-los do ordenamento positivo, uma vez 

que os tipos legais de ilicitude refletem a natureza e o valor da realidade humana e 

da circunstância que a envolve em dado momento. 

Nessa mesma linha, enfatizando que a evolução das necessidades sociais 

requer também transformações na concepção do próprio princípio da legalidade, 
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José Carlos Francisco210 elucida que, para evitar que o princípio da legalidade se 

restrinja apenas à observância do rito formal de elaboração da norma jurídica, exige-

se da lei coerência com o processo social e com os princípios norteadores da 

constituição, reconhecendo as exigências da sociedade contemporânea para 

concretizar o consenso popular, sobretudo quando se tratar de providências 

técnicas, imediatas e neutras. 

A maior parte dos estudiosos do tema entende que os elementos normativos 

não podem recorrer ou delegar totalmente o cerne da criminalização para normas 

extrapenais ou administrativas, incorporando-as ao direito penal sem critério. 

Entretanto, tal entendimento não retira a viabilidade de utilização de preceitos 

abertos. Segundo Alamiro Velludo Salvador Netto,  

“O fato do direito penal utilizar-se de conceitos expressos em outras 

áreas jurídicas não fere, genericamente, a legalidade, sendo 

decorrência natural da relativa dependência do sistema criminal ou, 

em outras palavras, de sua natureza sancionatória”. 211  

No caso das normas penais em branco, por exemplo, pode haver dúvidas 

sobre quais parcelas do tipo penal não precisam vir dispostos expressamente na 

própria lei penal incriminadora, podendo ser explicitados e preenchidos por atos 

infralegais. Percebe-se que tal questionamento refere-se à quantidade de conteúdo 

do tipo penal que pode ser deixado a cargo das normas complementadoras. 

Na visão de Aníbal Bruno,  

“a quantidade do preceito ausente, que necessita de complemento, 

pode variar desde o máximo, quando a lei em branco contém a 

proibição de infringir determinado dispositivo de outra lei ou 

regulamento e neste é que se encontra todo o conteúdo da infração 

proibida, até um mínimo em que o dispositivo complementar dá 

apenas sentido a um dos elementos do tipo”.212 
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Assim, segundo essa visão, há possibilidade de ampla abertura do tipo, 

sendo possível que a lei penal apenas preveja em seu texto o verbo da ação 

somado aos próprios dispositivos infralegais que devem ser observados. Logo, em 

um exemplo hipotético, admite-se um tipo penal de crime contra o sistema 

financeiro, que venha a ter a seguinte redação: não atender aos preceitos dos atos 

normativos do Banco Central do Brasil que versam sobre a contabilidade das 

instituições financeiras. 

Entendemos também que tal amplitude da norma penal em branco é 

permitida juridicamente, não violando o princípio da estrita legalidade, desde que a 

integração do tipo seja efetivada dentro dos parâmetros admitidos pela própria lei 

incriminadora.  

Adotando essa postura, segundo as lições de Heleno Cláudio Fragoso213, 

“Essa integração deve ser feita nos precisos limites fixados pelo preceito genérico da 

norma em branco, não sendo possível que um ato administrativo, por exemplo, 

ultrapasse o claro da lei penal sem ferir o princípio de estrita legalidade dos crimes e 

das penas.” 

A precisão que o princípio da taxatividade exige da lei penal encontra-se 

justamente no fato desta descrever condutas delituosas específicas, sem contudo, 

impedir a inclusão, no conteúdo descritivo do tipo, de expressões de maior alcance 

que aumentem o campo de atuação da norma penal incriminadora.  

Com esse entendimento, José Frederico Marques214 menciona que, desde 

que a parte nuclear do tipo não deixe margem a dúvidas, as expressões 

complementares que a ele se acrescentam podem ficar condicionados à 

interpretação como requisito para aplicação da norma, e nem por isso se desnatura 

o caráter incriminador desta. 

Cumpre ressaltar que, da mesma forma como deve ocorrer em relação às 

normas penais em branco, também nos tipos penais que contêm elementos 

normativos, o preceito primário da norma incriminadora não pode deixar por 
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completo a interpretação da conduta ao encargo de conceitos extrapenais que não 

estejam previstos no tipo. 

Ainda assim, eventuais normas infralegais que sirvam como referência para 

fixação de entendimento para valoração e interpretação dos elementos normativos 

do tipo também devem ser dotados de clareza, precisão e objetividade. 

Logo, os destinatários da norma penal, sejam os cidadãos ou os Juízes que 

venham julgar eventual caso concreto, devem ter ao seu alcance parâmetros 

objetivos de valoração e critérios que sigam padrões razoáveis de interpretação de 

acordo com as circunstâncias que prevalecem na sociedade e que rodeiam o fato 

criminoso. 

Abordando o tema, Heleno Cláudio Fragoso esclarece que  

“Os elementos normativos enfraquecem a função de garantia do tipo, 

introduzindo certa indeterminação no conteúdo da conduta punível. 

Cumpre, no entanto, observar que a valoração realizada pelo juiz 

deve ser objetiva, isto é, realizada segundo os padrões vigentes, e 

não conforme o entendimento peculiar do julgador”.215 

Visando alcançar essa desejável objetividade na valoração de elementos 

normativos do tipo existentes nos crimes econômicos, que requerem conhecimentos 

especializados que não são próximos da vida diária do julgador, entendemos que 

um dos modelos mais adequados para tanto consiste na busca de socorro aos 

conhecimentos técnicos inerentes aos órgãos normativos e supervisores do Sistema 

Financeiro Nacional, em regra, traduzidos e exarados por meio de atos normativos, 

dentro de suas respectivas atribuições. 

Logo, na hipótese dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado 

de capitais, por exemplo, os atos normativos emanados pelo BACEN, CVM, SUSEP 

e PREVIC devem servir como referência segura para a valoração de eventuais 

elementos normativos contidos nos tipos penais. 

Para cumprir tal função, tais atos normativos devem ser preparados 

minuciosamente por servidores dotados de conhecimento técnico e interdisciplinar e 
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ter redação que permita aos seus destinatários o entendimento sobre os limites 

entre o lícito e o ilícito. 

Tal cautela faz prevalecer a própria finalidade do princípio da legalidade, qual 

seja, a garantia da liberdade individual dos cidadãos. Além disso, quando o critério 

de valoração do elemento normativo do tipo for retirado pelo intérprete de uma 

norma infralegal, esta deve também ser dotada de clareza e precisão, a ponto de 

permitir previsibilidade sobre as conclusões da valoração adotada. 

Nesse ponto, conforme ensinamento de João Carlos Castellar, ao abordar 

especificamente os crimes contra o mercado de capitais, menciona que  

“[...] os atos administrativos normativos, entre os quais se incluem as 

instruções normativas editadas pela CVM, devem explicitar a norma 

legal a ser observada pela administração, expressando em minúcia o 

mandamento abstrato da lei, de maneira a permitir ao administrado 

[...] ter pleno conhecimento do que é permitido ou proibido”.216 

Ainda, complementando o raciocínio sobre tal assunto e trazendo alguns 

conceitos de direito administrativo para o campo do direito penal, cumpre também 

abordar a natureza da amplitude dos atos normativos dos órgãos supervisores do 

Sistema Financeiro Nacional – visto que compõem a Administração Pública – que 

venham servir para o fechamento de tipo de direito penal econômico que sejam 

abertos. 

Reforçando o que já foi mencionado anteriormente, sabe-se que no direito 

penal prevalece o princípio da estrita legalidade (ou reserva legal), que, sendo mais 

rígido que o próprio princípio da legalidade, exige que os direitos e obrigações 

estejam expressamente pormenorizados nas leis em sentido formal. 

Entretanto, mesmo considerando o princípio da estrita legalidade, não há 

óbices jurídicos para a regulamentação infralegal complementar do tipo penal por 

normas de direito administrativo, desde que os preceitos normativos sejam 

expedidos sem conteúdo discricionário e sirvam apenas para a concretização da 

vontade da lei penal. 
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Em geral, a discricionariedade – conceito oriundo do direito administrativo – 

consiste em opções conferidas pela norma jurídica à autoridade administrativa, 

havendo possibilidade que esta escolha uma entre várias alternativas contidas na 

norma, valendo-se de conveniência e oportunidade. 

Assim, quando a norma dispõe sobre certos conceitos jurídicos 

indeterminados que são objeto de interpretação de seus destinatários – dentre eles 

as autoridades administrativas regulamentadoras competentes para detalhar os 

preceitos legais – tais conceitos podem transmitir “idéias de valor, ou mesmo 

sentidos técnicos, empíricos ou de experiência”.217 

Assim, diversamente do que ocorre quando a lei traz ideias de valor, verifica-

se que nos casos em que a lei emprega conceitos técnicos, empíricos ou de 

experiência, a regulamentação da autoridade administrativa torna-se vinculada. 

Logo, não há espaço para conveniência ou oportunidade, ou em virtude dos 

elementos científicos precisos que devem ser utilizados para a compreensão da 

vontade legal, ou em decorrência de que a vivência de determinada situação já 

indica a única solução possível, não dando margem a discricionariedades. 

Com esse raciocínio, torna-se possível conciliar a técnica legislativa dos tipos 

penais abertos, com o preenchimento dessas normas penais por atos 

administrativos normativos de cunho técnico e vinculados à própria vontade da lei, 

sem que haja violação ao princípio da reserva legal. 

Assim, especialmente na seara do direito penal econômico, não haverá 

afronta ao princípio da reserva legal, quando o fechamento dos tipos penais vier a 

ser realizado por normas infralegais de índole técnica elaboradas no âmbito de 

órgãos administrativos que tenham expertise sobre assuntos específicos – tais como 

o BACEN, a CVM, a SUSEP e a PREVIC – pois nessa hipótese não há espaço para 

entendimentos discricionários da autoridade administrativa. 

Segundo José Carlos Francisco,  

“tratando-se de regulamentos de execução editados em matérias de 

reserva legal absoluta (mesmo a qualificada), a lei poderá se valer de 
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conceitos jurídicos indeterminados, porém, apenas os que 

contenham conceitos técnicos (sem qualquer discricionariedade 

técnica) e empíricos ou de experiência, mas nunca de conceitos de 

valor (discricionariedade típica), pois, nessas matérias de 

competência absoluta da lei em sentido formal, somente será 

possível o exercício vinculado pelo titular da função regulamentar”. 

Com esse raciocínio, o autor ainda complementa, exemplificando que 

“Temas tributários e penais, por exemplo, podem ser objeto de 

regulamentação, sempre respeitando os aspectos relativos à reserva 

legal, quando seus limites serão restritos”.218
 

Logo, com a efetivação dessa sistemática de tipificação de crimes 

econômicos, não há razão para acolher entendimentos no sentido de que a definição 

do conteúdo dos preceitos primários dos crimes acaba por ser deixado ao critério 

discricionário das autoridades administrativas monetárias e financeiras competentes. 

Logo, não há ofensa ao princípio da reserva legal.  

                                                           
218 FRANCISCO, op. cit., p. 334-5. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos expostos neste trabalho, conclui-se que diversos aspectos 

relacionados à ordem econômica, especialmente aqueles afetos ao mercado 

financeiro e de capitais, requerem mecanismos de controle e regulação por parte do 

Estado, que são viabilizados administrativamente por meio dos órgãos normativos e 

supervisores do Sistema Financeiro Nacional. 

Os órgãos supervisores do SFN – quais sejam, o Banco Central do Brasil, a 

Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – são dotados de poderes 

e características semelhantes aos das agências reguladoras.  

Assim, devem atuar de forma técnica e independente na regulação, 

normatização e fiscalização sobre os respectivos mercados que se encontram sob o 

âmbito de sua atuação, sendo conveniente que tenham também as mesmas 

garantias e estrutura administrava das referidas agências. 

Ademais, afora as atribuições relativas às suas próprias atividades 

normativas e regulatórias no âmbito administrativo, ressalta-se a importância da 

utilização dos conhecimentos técnicos especializados inerentes aos órgãos 

competentes do SFN também no campo do direito penal econômico, de forma a 

conferir maior efetividade à legislação que trata dos crimes econômicos, sem que tal 

sistemática viole o princípio da estrita legalidade que vigora no direito penal. 

Assim, como são o centro de maior conhecimento e expertise sobre 

determinados assuntos afetos às instituições financeiras e ao mercado de capitais, 

torna-se conveniente que os poderes normativos dos atos de regulação expedidos 

pelo BACEN, CVM, SUSEP e PREVIC também sejam utilizados para fins de 

complementar o entendimento sobre determinados tipos penais de crimes 

econômicos. 

Logo, em virtude do caráter técnico das decisões e dos atos administrativos 

expedidos pelos órgãos competentes, a utilização dos conceitos neles exarados – 
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com a finalidade de conferir maior efetividade ao direito penal econômico – não fere 

o princípio da estrita legalidade penal, sendo possível juridicamente e servindo como 

incremento fundamental ao combate eficaz à criminalidade econômica.  

De fato, conforme evidenciado neste trabalho, diante das características 

específicas e do âmbito de atuação da criminalidade econômica, e também em 

virtude dos bens jurídicos de índole supraindividual tutelados pelo direito penal 

econômico e das consequências negativas da prática desses delitos, torna-se 

necessário adotar um modelo de legalidade adequado e diferenciado no combate 

contra a criminalidade econômica. 

De acordo com a análise prática do teor de diversos tipos penais de crimes 

contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais – dentre os quais os 

crimes de evasão de divisas, contabilidade paralela, gestão fraudulenta e temerária 

e uso indevido de informação privilegiada são exemplos – observa-se que em regra 

há o emprego de técnicas legislativas especiais, as quais necessitam da migração 

de entendimentos técnicos especializados que não estão expressamente previstos 

no tipo penal e são obtidos junto aos órgãos normativos e supervisores do Sistema 

Financeiro Nacional. 

Isso porque esses órgãos representam o centro de maior especialidade sobre 

assuntos relativos ao mercado financeiro, de capitais, securitário e outros de índole 

financeira, sendo que os atos administrativos normativos por eles emanados podem 

compor também os preceitos penais e melhor especificar as condutas consideradas 

criminosas.  

Essa transferência de conhecimentos técnicos do âmbito do direito 

administrativo e regulatório para o direito penal econômico pode ser efetivada 

especialmente por meio de técnicas diferenciadas de legislação de tipos penais, cuja 

função primordial é delimitar com maior precisão diversos tipos penais abertos de 

delitos econômicos, preservando assim o próprio princípio da estrita legalidade. 

Dentre essas técnicas legislativas especiais de direito penal, destacam-se a 

integração das normas penais em branco dos tipos penais por atos normativos 

exarados pelos órgãos do sistema financeiro; a utilização de tais atos como 

referência para a melhor interpretação e valoração de elementos normativos do tipo 
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e também a utilização de decisões administrativas como condições objetivas de 

punibilidade.  

Tomando-se como exemplos os crimes contra o sistema financeiro e contra o 

mercado de capitais analisados neste trabalho, verifica-se que, em regra, há 

necessidade de se recorrer a fontes de conhecimentos técnicos externos para 

delimitação dos tipos penais de direito econômico, os quais apresentam tipificação 

aberta diferenciada que necessita de detalhamento por atos normativos do Sistema 

Financeiro Nacional. 

Especialmente quando tais órgãos atuam com independência, autonomia e 

poderes normativos similares às agências reguladoras, verifica-se que o conteúdo 

dos seus atos normativos possui caráter técnico, sendo que a utilização desses atos 

para a complementação de tipos penais é válido juridicamente, não ofendendo o 

princípio da estrita legalidade. 
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