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RESUMO 

 

 

A história recente brasileira e mundial demonstram a necessidade premente e contínua 
de regulação do sistema financeiro, evitando que crises econômicas de proporções 
mundiais, decorrentes da atuação irregular de instituições financeiras - como fora 
observado em 2008, com as negociações de títulos subprime - assolem o patrimônio dos 
investidores, a higidez do mercado financeiro e a economia de diversos países. Nesse 
sentido, o presente trabalho analisa o delito de gestão fraudulenta em instituição 
financeira, crime tipificado no art. 4 caput da Lei 7.492/86, objetivando compreender o 
tratamento estatal aplicado ao combate do referido crime, em especial no que concerne 
ao posicionamento jurisprudencial frente às diversas controvérsias e discussões que 
abrangem a natureza deste tipo penal. A pesquisa analisará o posicionamento de todos 
os Tribunais Regionais Federais do País, oportunidade em que serão sopesados os 
julgados realizados entre 2015 e 2016, em necessário cotejo com o entendimento 
expresso pelos Tribunais Superiores, comparação que possibilitará uma inferência clara 
acerca do entendimento jurisprudencial sobre o delito. Dentre os aspectos controversos 
que transpassam o referido crime, pode-se relacionar: a configuração, ou não, da 
habitualidade da fraude na gestão para consumação do delito; a possibilidade, ou não, 
de os gestores de baixo escalão corporativo e os funcionários de nível não gerencial 
serem enquadrados no tipo; o terceiro estranho à administração da instituição financeira 
poder, ou não, ser considerado sujeito ativo do delito; a ocorrência de concurso de 
crimes da gestão fraudulenta com outros crimes da Lei 7.492/86, considerando a 
amplitude conceitual do delito e as poucas elementares vinculadas; além dos limites da 
abrangência interpretativa acerca da natureza de instituição financeira e das entidades 
equiparadas. Na análise ora proposta também será possível verificar se os gestores 
denunciados neste delito estão sendo condenados na esfera judicial e a natureza das 
penas aplicadas. Transversalmente à análise jurisprudencial, serão observados alguns 
aspectos e resultados relacionados à fiscalização da esfera administrativa realizada pelo 
Banco Central. Os números levantados do campo administrativo sugerem que os 
esforços estatais de combate e repressão às irregularidades no Sistema Financeiro 
Nacional não se apresentam suficientes para a mitigação das irregularidades nesse 
segmento. No que concerne às inferências da análise jurisprudencial, notar-se-á que as 
divergências doutrinárias que envolvem o delito persistem na perspectiva exarada pelos 
Tribunais Federais, bem como nos Tribunais Superiores. 
 
 
Palavras-chave: Gestão Fraudulenta. Instituição Financeira. Crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional. Crime de colarinho branco.  



ABSTRACT 
 
 
Recent Brazilian and World History both demonstrate the pressing and continuous need 
for regulation of the financial system, so that economical crisis of world proportions 
arising from irregular performance of financial institutions – as it was possible to 
observe back in 2008, with subprime tittle loans trading – wreak havoc in investor’s 
assets and equity, the health of the financial Market and even the entire economy of 
diverse countries. In this matter, this essay analyses the crime of fraudulent management 
in a financial institution, according to Brazilian Federal Law number 7.492/1996, with 
the main goal to comprehend the state position in order to counteract this specific crime, 
particularly case-law rulings towards controversies and discussions that span through 
the nature of this criminal offense. The research aims, therefore, to analyse all Brazilian 
Federal Courts rulings between 2015 and 2016. In this opportunity it will  be weighed 
the diverse positioning in the judgements around the matter in a necessary collation 
about the opinion expressed in the Brazilian Superior Court of Justice’s and Brazilian 
Supreme Court’s judicial decisions. This comparison will allow a clear inference of 
Brazilian Federal Judiciary opinion about this criminal offense. Among the various 
controversial aspects that overpass the above referred crime, it is possible to list: the 
configuration or not, of habituality of fraud in management to consummate the criminal 
offense; the possibility, or not, of low level corporative managers and non management 
employees be framed in the above criminal offense; third party aside from corporate 
management of a financial institution be allowed, or not, to be considered an active 
agent of the criminal offense; the occurrence, or not, of concurrent offences in 
fraudulent management with other crimes dictated in the Brazilian Law 7.492/1986, 
considering the conceptiual amplitude of the crime and few other associated elementary 
aspects of the crime; furthermore the limits of interpretative abrangence over the nature 
of the financial institution and other corporations treated alike. The proposed analysis 
will also be able to verify if indicted managers of this particular criminal offense are 
being convicted in the judicial scope and the nature of the sentences handed out. 
Transvesally to the jurisditial analysis, it will be observed a few aspects and results 
related to the monitoring in the administrative sphere by the Brazilian National Central 
Bank. The raised statistics of the administrative field suggest that State effort in 
combatting and punishing irregularities in Brasilian National Financial System are not 
sufficient to minimize irregularities in this specific sector. Regarding the inferences in 
the jurisdictional analysis, it will be noted that doctrine divergencies that envolve the 
criminal offense persist in the perspective that have been ascribed by Brazilian Federal 
Courts, Brazilian Superior Court of Justice and Brazilian Supreme Court. 
 
 
KEYWORDS: Fraudulent Management. Financial Institution. Crimes against Brazilian 
National Financial System. White Collar Crime.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Em 1995 foi revelada ao mercado financeiro brasileiro uma das maiores fraudes 

contábeis já registradas até então na história das instituições financeiras pátrias: a fraude 

do Banco Econômico. Estima-se, em valores atualizados, que a fraude beirou a ordem 

dos R$ 13 bilhões1. 

Nas duas décadas que se seguiram a esse escândalo, inúmeros outros casos de 

fraude em Instituições Financeiras eclodiram, a exemplo do Banco Santos2, do Banco 

PanAmericano3 e do Banco Cruzeiro do Sul4, apenas para citar alguns dos mais 

emblemáticos. 

É inegável que a ocorrência de fraudes no segmento bancário causa transtornos 

para todo o mercado financeiro pátrio e internacional, afetando clientes, correntistas, 

investidores, além de disseminar desconfiança em toda a estrutura financeira e 

fiscalizatória concretizada no País. Uma eventual crise no sistema bancário, pela sua 

protuberância em todo o sistema capitalista, pode levar a uma crise econômica sistêmica 

de proporções inimagináveis, visto a interdependência e entrelaçamento de mercados no 

âmbito internacional.  

Tal afirmação não se trata de mera conjectura, basta observar a crise econômica 

dos subprimes em 20085, e a sucessão de problemas financeiros em todo o mercado 

                                                           
1 MIRANDA, Eduardo. Fraude no Banco Econômico é o dobro da Lava jato, diz jurista. Jornal do Brasil, 
Rio de Janeiro, 17 set. 2015. Disponível em: 
<http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/09/17/fraude-no-banco-economico-e-o-dobro-da-lava-
jato-diz-jurista/>. Acesso em 01 nov. 2015. 
2 Para aprofundamento no caso do Banco Santos, vide a tese de doutorado de Ana Paulino Costa, na qual 
aborda o modus operandi das fraudes que foram realizadas naquela instituição. COSTA, Ana Paulino. 
Casos de fraudes corporativas financeiras: antecedentes, recursos substantivos e simbólicos 
relacionados. 2011. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Fundação Getúlio Vargas, São 
Paulo, 2011, p. 86-120. 
3 Cf. SCOFIELD, Gilberto; D’ERCOLE, Ronaldo. PanAmericano, a novela de uma fraude contábil. O 
Globo, Rio de Janeiro, 12 mar. 2011. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/panamericano-
novela-de-uma-fraude-contabil-2812547>. Acesso em 01 nov. 2015. Ainda sobre o tema: NUNES, 
Walter. Procuradoria pede condenação de réus do Banco Panamericano. Jornal Folha de São Paulo, São 
Paulo, 10 out. 2016. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1821401-procuradoria-pede-condenacao-de-reus-do-
panamericano.shtml>. Acesso em 12 out. 2016. 
4 Cf. RELEMBRE o caso do Banco Cruzeiro do Sul. Revista Veja, São Paulo, 17 mar. 2014. Disponível 
em: <http://veja.abril.com.br/economia/relembre-o-caso-do-banco-cruzeiro-do-sul/>. Acesso em 12 dez. 
2015. 
5 Para aprofundamento no mercado de títulos subprime, cf. LEWIS, Michael. The Big Short: Inside the 
Doomsday Machine. Detroit: Large Print Press, 2011. Ainda sobre o tema: GONÇALVES, Oksandro 
Osdival; BUBNIAK; Priscila Lais Ton. Ausência de regulação e transparência no sistema financeiro 
internacional como obstáculo ao desenvolvimento e à responsabilização criminal: uma análise a partir da 
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internacional, decorrente da atuação fraudulenta de grandes Bancos que operavam no 

mercado de títulos imobiliários norte-americano, a exemplo do JP Morgan, Citigroup, 

Bank of America6, Deustche Bank7 etc. A negociação de títulos com risco 

subdimensionado no mercado financeiro norte-americano resultou na falência de 

inúmeras empresas e instituições financeiras em todo o mundo8, demonstrando a 

necessidade premente de uma constante e rígida regulação estatal quanto à atuação da 

atividade bancária9, percepção que, inclusive, não é nova na doutrina econômica10. 

As instituições financeiras representam o amálgama de todo o sistema 

capitalista, consubstanciando-se como a estrutura depositária e intermediadora do fluxo 

de riqueza. Tal protagonismo assume ainda maior relevância considerando as dimensões 

globais e complexas em que o mercado se configura hodiernamente. 

                                                                                                                                                                          
crise financeira de 2008. Quaestio Iuris. v.9, n. 3, Rio de Janeiro, 2016, pp. 1600-1617, p. 1606-1608. 
Disponível em: 
<http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/quaestioiuris/article/view/20764>. Acesso em 08 set. 
2016. 
6 Os Bancos JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup e Goldman Sachs foram multados pelas 
deturpações do mercado financeiro que ocasionaram a crise dos subprimes. GOLDMAN Sachs deve 
pagar US$ 5,1 bi em acordo sobre crise de 2008. Valor Econômico, São Paulo, 15 jan. 2016. Disponível 
em: <http://www.valor.com.br/financas/4394426/goldman-sachs-deve-pagar-us-51-bi-em-acordo-sobre-
crise-de-2008>. Acesso em 02 fev. 2016. 
7 O Deutsche Bank foi multado em U$ 14 bilhões pelo Departamento de Justiça norte-americano em 
razão da venda de títulos hipotecários subprime, pré-crise de 2008. O valor da multa ainda está em 
discussão, vide: DEUTSCHE Bank considering changes to U.S. strategy: sources. Reuters. Londres. 15 
out. 2016.  Disponível em: <http://www.reuters.com/article/us-germany-deutsche-bank-strategy-
idUSKBN12F09U>. Acesso em 25 out. 2016. Ainda sobre o assunto: DEUTSCHE Bank to sell $400m 
stake in Las Vegas gambling group. Financial Times, Londres, 31 out. 2016. Disponível em: 
<https://www.ft.com/content/424dc08a-9d59-11e6-8324-be63473ce146>. Acesso em 31 out. 2016. 
8 A título de exemplo, confira a história do colapso do Banco Lehman Brothers. THE COLLAPSE of 
Lehman Brothers. The Telegraph, Londres. Disponível em: 
<http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/6173145/The-collapse-of-Lehman-Brothers.html>. 
Acesso em 15 dez. 2015. 
9 Recentemente noticiou-se mais um caso de fraude nos Estados Unidos, agora em relação ao Banco Well 
Fargo, cf. EGAN, Matt. Scandal may speed up Wells Fargo branch closures. CNNMoney, New York, 21 
out. 2016. Disponível em: <http://money.cnn.com/2016/10/21/investing/wells-fargo-branch-closures-
fake-accounts/>. Acesso em 22 out. 2016. 
10 Adam Smith já anunciava a necessidade de regulação bancária como fator necessário a própria 
estabilidade desse sistema, defendendo a restrição e limitação de certas atividades dos Bancos, em 
especial a emissão de papel-moeda. Nesse sentido: “Poder-se-á alegar que impedir particulares de receber 
em pagamento as notas promissórias de um banqueiro, qualquer soma que fosse, grande ou pequena, 
quando estão dispostos a aceitá-las, ou impedir um banqueiro de emitir tais notas quando todos os seus 
vizinhos desejam aceitá-las, é uma violação manifesta da liberdade natural, que constitui o próprio 
objetivo da lei, não infringir, mas apoiar. Sem dúvida, tais regulamentos podem ser considerados sob 
certo aspecto uma violação da liberdade natural. Todavia, tais atos de liberdade natural de alguns poucos 
indivíduos, pelo fato de poderem representar um risco para a segurança de toda a sociedade, são e devem 
ser restringidos pelas leis de todos os governos; tanto dos países mais livres como dos mais despóticos. A 
obrigação de erguer muros refratários, visando a impedir a propagação de um incêndio, constitui uma 
violação da liberdade natural, exatamente do mesmo tipo dos regulamentos do comércio bancário aqui 
propostos”. SMITH, Adam. A riqueza das Nações. Tradução Luiz João Baraúna. São Paulo: Nova 
Cultura, 1996, p. 328. 
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O grau de complexidade das relações e a interdependência das instituições 

financeiras e dos demais mercados produtivos promovem um efeito em cadeia em suas 

áreas, de modo que a crise em determinada atividade econômica pode desencadear 

diversas crises em outros nichos de produção. Os fatos de 2008 deixaram bem clara a 

interdependência e o entrelaçamento das instituições financeiras no mercado mundial, o 

que fez com que a decretação de crise de alguns bancos se desdobrasse em inúmeros 

outros problemas financeiros em diversas outras instituições bancárias e outros ramos 

empresariais. 

Esse cenário de complexidade e interdependência exige uma acentuada 

preocupação quanto à regulação das instituições financeiras em todo mundo, permeando 

o desenvolvimento da atividade financeira em rígidas ferramentas de controle, que 

mitiguem ou mesmo obstem a ocorrência de fraudes. 

No âmbito transnacional, as Recomendações de Basiléia11 são exemplos claros 

de regramentos que buscam limitar a atuação do sistema bancário, objetivando dar 

maior segurança e menor exposição ao risco de crédito. As regras de Basiléia cerceiam 

a livre atuação das instituições financeiras, ao passo que exigem condições específicas 

para concessão de crédito, definindo o limite máximo de risco que pode ser assumido 

por uma instituição financeira, o que assegura certo grau de estabilidade a todo o 

sistema bancário. Ainda nessa perspectiva, não se pode olvidar também o movimento de 

fortalecimento, mormente nas últimas décadas, relacionado à sedimentação das boas 

práticas de Governança Corporativa, buscando alinhar a postura profissional aos 

preceitos legais, de maneira que a atuação corporativa esteja em estrita aderência à 

legislação pertinente, além de estar pautada em princípios éticos de transparência e 

obrigatoriedade de veiculação de informações ao mercado, trazendo maior segurança a 

todos os stakeholders envolvidos. Nessa toada, a Lei Sarbannes-Oxley12 surge com o 

propósito de fortalecer as estruturas de Governança, sobremaneira porque fixa critérios 

rigorosos de atuação de auditoria e fiscalização das empresas, além da responsabilização 

severa por atos fraudulentos praticados por seus administradores13. 

                                                           
11 Para aprofundamento, cf. BRASIL. Banco Central do Brasil. Recomendações de Basiléia. Disponível 
em: <https://www.bcb.gov.br/fis/supervisao/basileia.asp>. Acesso em 12 dez.  2015. 
12 Para aprofundamento, cf. ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. US Securities and Exchange 
Comission. The Laws That Govern the Securities Industry. Washington. Disponível em: 
<https://www.sec.gov/about/laws.shtml>. Acesso em 15 dez. 2015. 
13 SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. Governança corporativa no Brasil e no mundo: teoria e prática. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 39-40. 
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No mesmo caminho, a criminalização de condutas14 que ponham em risco o 

sistema financeiro e o patrimônio lá investido reforçam a preocupação estatal em 

dissuadir a prática de tais condutas15, punindo na esfera criminal aqueles que cometam 

atos irregulares que causem danos ou instabilidades no mercado financeiro. 

No Brasil, a criminalização de condutas prejudiciais ao Sistema Financeiro 

Nacional se deu, notadamente, com o advento da Lei 7.492/86. A referida lei tornou-se 

o alicerce penal sob o qual estão erigidas as principais tipificações delituosas que 

atingem o mercado financeiro, trazendo expressamente em seu bojo o crime que será 

objeto desta pesquisa, a saber: a gestão fraudulenta, prevista no art. 4º caput da referida 

Lei. 

Ao prever responsabilizações criminais para o gestor que agir fraudulentamente 

no comando de instituição financeira16, resta evidente o anseio legislativo em dissuadir 

práticas abusivas que possam colocar em risco a higidez do Sistema Financeiro 

Nacional. 

Nada obstante, a previsão normativa estabeleceu o tipo penal assentado 

basicamente em três elementares, a saber: gerir; fraudulentamente e instituição 

financeira. Tal positivação revela um tipo penal acentuadamente aberto, que permite 

uma amplitude interpretativa significativa por parte dos operadores do Direito. Nessa 

conjuntura, algumas questões podem ser suscitadas, a teor das discussões doutrinárias e 

                                                           
14 A regulação criminal dos crimes de colarinho branco foi objeto do clássico estudo “White colar crime” 
de Edwin H. Sutherland. Nesta pesquisa, o autor ressalta certas características que permeiam a 
sedimentação de legislação para os chamados crimes de colarinho branco, ocasião em que revela três 
traços que demonstram um tratamento diferenciado para esses delitos, se comparados a outros crimes 
comuns. Em síntese, os traços apontados por Sutherland são: i) status social do homem de negócios; ii) a 
tendência normal de estar longe de punições e iii) a pouca expressividade da comoção pública. O primeiro 
traço revela uma combinação de medo e admiração do aparelho estatal responsável pela eventual punição 
do acusado, que resulta na rara condenação dos homens de negócios. O segundo traço revela uma 
tendência de redução do uso do campo penal para os crimes de colarinho branco. Já o terceiro traço revela 
que os crimes de colarinho branco, por serem menos evidentes e por não haver tanta repercussão em 
relação ao desvalor da conduta nos meios públicos de comunicação, acabam também não tendo muita 
comoção pública. SUTHERLAND, Edwin H. Crime do colarinho branco: versão sem cortes. tradução 
Clécio Lemos. Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 99 et seq. Tais aspectos serão mais aprofundados no 
Capítulo 3. 
15 Interessante a reflexão desenvolvida por Gary Becker quando constata que um criminoso, ao decidir 
cometer um delito, pondera dentre vários fatores a relação entre os ganhos do crime, o valor da punição e 
a probabilidade de ser preso, como elementos importantes para a dissuasão ou não de sua conduta: “This 
approach implies that there is a function relating the number of offenses by any person to his probability 
of conviction, to his punishment  if convicted, and to other variables, such as the income available to him 
in legal and other illegal activities, the frequency of nuisance arrests, and his willingness to commit an 
illegal act”. BECKER, Gary S., Crime and Punishment: An Economic Approach. In: BECKER, Gary S.; 
LANDES, William M. Essays in the Economics of Crime and Punishment. NBER.1974. Disponível em: 
<www.nber.org/chapters/c3625.pdf>. Acesso em 12 dez. 2015. 
16 Oportuno mencionar que o crime de gestão fraudulenta é o delito que estabelece a maior pena em 
abstrato da Lei 7.492/86. 
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jurisprudenciais, que ora antecipamos: o crime se consuma por meio de uma única 

fraude ou deve haver pluralidade de atos delituosos para configuração de uma gestão 

fraudulenta? Os gestores enquadrados no tipo penal devem ser apenas os principais 

dirigentes da instituição, ou seja, aqueles que detém poderes que possam definir os 

rumos da entidade ou o tipo pode ser aplicado a gestores de menor escalão, até mesmo a 

funcionários que não exercem cargo de gestão, caso este auxilie na gestão? O terceiro 

estranho à gestão da empresa pode ser tipificado no crime de gestão fraudulenta? 

Ademais, pela abertura conceitual que envolve o delito, inegavelmente haverá 

constantes ocorrências de concurso com outros delitos da própria Lei 7.492/8617. Nessa 

esteira, caso o gestor use de fraude para se apropriar de capital de investidores, deve ser 

punido no tipo do art. 4º caput (gestão fraudulenta) ou no tipo previsto no art. 5º 

(apropriação indébita)? Ou nos dois, devendo ser adotadas as regras do concurso formal 

ou material de crimes? E se, ainda nesse breve exemplo, além da apropriação do capital 

por meio da gestão fraudulenta, também houver o envio ilícito desse montante para o 

exterior, materializando, assim, a conduta do art. 22 (evasão de divisas), quais os crimes 

deverão ser considerados? 

Também não se deve deixar de comentar a amplitude conceitual de instituição 

financeira evidenciada no bojo da Lei 7.492/86, ao passo que não apresenta rol de 

instituições ou entidades equiparadas, trazendo apenas as condutas elementares que 

podem ser aplicadas a qualquer pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, a casuística dos 

Tribunais evidencia situações das mais diversas, envolvendo – além das tradicionais 

instituições financeiras – pessoas físicas, agências de turismo, empresas funerárias, 

empresas de fomento mercantil, empresas de marketing multinível, Estados-membros 

etc., o que torna indispensável o pleno conhecimento das condutas positivadas e dos 

parâmetros de equiparação à instituição financeira entendidos pela jurisprudência. 

Como se pode perceber dessa rápida provocação, o crime de gestão fraudulenta 

apresenta inúmeras indefinições e pontos de contradição, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, que merecem reflexão aprofundada acerca do delineamento normativo e 

a sua efetiva compreensão pelos intérpretes da lei. 

Está arraigada nesse contexto mercadológico e legislativo a problematização da 

referida pesquisa, que ensejou a condensação da seguinte questão: qual a efetiva 

interpretação dada pela jurisprudência dos Tribunais Federais ao art. 4º caput da Lei 

                                                           
17 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 53. 
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7.492/86 em relação à habitualidade, ao sujeito ativo e à possibilidade de concurso de 

crimes com outros delitos da própria lei de combate aos crimes contra o Sistema 

Financeiro? 

 Sob aspecto metodológico, analisar a jurisprudência que aborda o crime de 

gestão fraudulenta possibilita inúmeros caminhos de pesquisa, apenas a título de 

exemplo podemos citar a realização de estudo histórico dos julgados de um Tribunal 

específico, no qual se constataria a evolução do entendimento jurisprudencial daquele 

Tribunal ao longo do tempo18; outra possibilidade seria uma análise dos julgados mais 

recentes, em que se observaria a posição atual dos Tribunais. Decidimos por este 

derradeiro caminho, mas contemplando a jurisprudência de todos os Tribunais Federais 

do País, além do devido cotejamento com a posição dos Tribunais Superiores, o que 

permitirá inferir o real tratamento dado ao crime tipificado no art. 4º caput da Lei 

7.492/86 em todo Brasil. 

Por certo a análise jurisprudencial exige o prévio desenvolvimento e 

conhecimento teórico do arcabouço doutrinário relacionado ao tema. Desta feita, faz-se 

indispensável sopesar as características que envolvem o Sistema Financeira Nacional, as 

Instituições Financeiras e as nuances normativas da Lei 7.492/86, motivo pelo qual 

destinamos capítulos específicos para revisão da doutrina acerca de tais assuntos. 

A despeito de o escopo principal do trabalho estar assentado no posicionamento 

da jurisprudência em relação à habitualidade, ao sujeito ativo e ao concurso de delitos 

com outros crimes da Lei 7.492/86, a pesquisa revelará em segundo plano outras 

características que permeiam o delito, tanto no âmbito judicial - a exemplo da natureza 

das condenações aplicadas, instituições envolvidas, principais apelantes, qualificação 

das penas, tipos de fraude etc. – quanto no âmbito administrativo – atuação do órgão 

regulador na identificação de irregularidades, punições administrativas etc. – 

enriquecendo o estudo com informações complementares. 

Por todo o alegado, resta mais do que evidente a relevância da temática ora 

trabalhada, ao passo que o combate à fraude no Sistema Financeira Nacional é de 

extrema relevância para o controle e o funcionamento adequado do mercado, 
                                                           
18 Nessa perspectiva histórica, Gauthama de Paula realizou pesquisa que analisava os julgados do TRF 3º 
Região, no período compreendido entre 2001 e 2010 (PAULA, Gauthama Carlos Colagrande Fornaciari 
de. Crimes Financeiros e Política Criminal: Estudo de acórdãos do TRF 3º Região sobre os crimes de 
gestão fraudulenta e gestão temerária no período de 2001 e 2010. 2011. Dissertação (Mestrado em 
Direito) - Fundação Getúlio Vargas, 2011). Nicole Trauczynki também analisou julgados do TRF 3º 
Região abrangendo o período compreendido entre 01/01/2003 e 21/12/2013 (TRAUCZYNSKI, Nicole. 
Gestão Fraudulenta e concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014). 
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sobremaneira pelo potencial lesivo de uma crise sistêmica decorrente de irregularidades 

de uma instituição financeira.  
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1. COMBATE À GESTÃO FRAUDULENTA E REGULAÇÃO ESTATAL  DO 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: análise da estrutura f iscalizatória 
responsável pelo enfrentamento e prevenção da gestão fraudulenta nas 
instituições financeiras 

 

 

A análise do crime de gestão fraudulenta enseja, em primeiro lugar, a 

compreensão do segmento em que estão inseridas as instituições financeiras, 

possibilitando a percepção macro de como se dá o funcionamento desse mercado e a 

regulamentação estatal abrangida nessa seara de atuação. 

Entender a caracterização do objeto em estudo – que é, afinal, um crime contra o 

sistema financeiro - torna indispensável sopesar a natureza desse sistema e examinar as 

suas características, levantando questões como: quais instituições o compõe? Quais os 

regramentos legais o ampara? Quais os órgãos destinados à fiscalização e normatização 

do segmento? Como se dá a fiscalização? Entre outros aspectos. 

Se há uma gestão fraudulenta, há desrespeito a preceitos estabelecidos na 

regulamentação do mercado financeiro19, por conseguinte, não há como se falar em 

gestão fraudulenta de instituição financeira sem antes identificar qual é a estrutura 

estatal responsável por regulamentar as diretrizes para o funcionamento e a plena 

atuação dessas instituições. 

Nesse compasso, o estudo do Sistema Financeiro Nacional exige conhecimento 

das leis que edificam a organização da regulação financeira, que, por sua vez, ensejará 

uma análise da recente história do Brasil, especificamente um retorno até a metade do 

Século XX, oportunidade que serão observados os dispositivos legais editados que 

alicerçaram – e ainda alicerçam – a estrutura financeira e econômica do País20. 

Notar-se-á que a composição e organização do mercado financeiro sofreu 

profundas alterações a partir da década de 60 do retrocitado Século, ocasião em que 
                                                           
19 “A regulação, por sua vez, desempenha papel fundamental na medida em que estabelece a fronteira 
entre o risco permitidos e não permitidos e atribui deveres de cuidado, possibilitando a delimitação da 
autoria”. GONÇALVES, Oksandro Osdival; BUBNIAK; Priscila Lais Ton. Ausência de regulação e 
transparência no sistema financeiro internacional como obstáculo ao desenvolvimento e à 
responsabilização criminal: uma análise a partir da crise financeira de 2008. Quaestio Iuris. v.9, n. 3, Rio 
de Janeiro, 2016, pp. 1600-1617, p. 1616. Disponível em: 
<http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/quaestioiuris/article/view/20764>. Acesso em 08 set. 
2016. 
20 A análise histórica do Sistema Financeiro desenvolvida neste trabalho terá como foco, 
substancialmente, a identificação do arcabouço legal que sedimenta a estrutura normativa e fiscalizatória 
atualmente vigente no SFN. Para uma perspectiva mais voltada à evolução econômica do Brasil, cf. 
RIBEIRO, Alexandre Ogêda. Regulação econômica e o papel do Banco Central do Brasil para o 
desenvolvimento econômico e social. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. p. 22-34. 
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foram fincados os lastros legais que sustentam até hoje boa parte da atividade financeira 

pátria. 

 

1.1.  Sopesamento acerca do esteio normativo formador do Sistema Financeiro 
Nacional pátrio 

 

Embora a atividade bancária já tivesse sido prevista desde 185021, no extinto 

Código Comercial22, a intervenção estatal em matéria de regulação bancária seu deu 

mais especificamente em 192123, com o Decreto 14.728, que tratava da fiscalização das 

casas bancárias e operações cambiais24. Esse Decreto fora substituído em 1945 pelo 

Decreto 7.293, que estabeleceu a Superintendência da Moeda e do Crédito – entidade 

prévia ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central – persistindo nessa 

configuração estrutural até o início dos anos 60. 

Até aquele momento, os órgãos de aconselhamento e gestão da política 

monetária do País concentravam-se, basicamente, no Ministério da Fazenda, na 

Superintendência da Moeda e do Crédito e no Banco do Brasil25. Eduardo Fortuna 

comenta que essa estrutura regulatória não possuía o dimensionamento apropriado para 

prover as necessidades da sociedade da época, situação que motivou a edição de 

sucessivas leis que possibilitariam a readequação sistemática da regulação financeira 

pátria26. 

                                                           
21 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 14-15. 
22“Art. 119 - São considerados banqueiros os comerciantes que têm por profissão habitual do seu 
comércio as operações chamadas de Banco. 
 Art. 120 - As operações de Banco serão decididas e julgadas pelas regras gerais dos contratos 
estabelecidos neste Código, que forem aplicáveis segundo a natureza de cada uma das transações que se 
operarem”.  Lei nº 556 de 25 de junho de 1850. 
23 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 37. 
24  Nelson Abrão comenta que antes do Decreto 14.728/21 outras normas esparsas para regulação pontual 
do sistema bancário foram implementadas, a exemplo do Decreto 12.709 de 1917 e o Decreto 13.110 de 
1918. O primeiro Decreto tratava da fiscalização de Bancos Alemães, suas filiais, sucursais e agências 
sediadas no Brasil, no período de guerra entre Brasil e Alemanha. O segundo Decreto determinava que os 
bancos e demais instituições financeiras que operassem com crédito, câmbio e letras sobre praças 
estrangeiras deveriam ser submetidas à autorização prévia do Ministro da Fazenda, ou de agentes por ele 
designados, nas operações de remessa de capital para o exterior. ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9. 
ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 37  
25 Criado em 1808, ainda na fase colonial brasileira, o Banco do Brasil foi o primeiro banco fundado no 
País. Para conhecer mais sobre o desenvolvimento específico da atividade bancária no Brasil vide: 
ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 16-18.  
26 Segundo Fortuna, à época - início dos anos 60 - o Brasil presenciava um contexto econômico no qual a 
inflação superava, historicamente, os 12% ao ano. O poder público não detinha autorização legal para se 
financiar por intermédio de emissão de títulos próprios, o que ocasionava o engessamento das políticas de 
desenvolvimento do Estado, que necessitava recorrentemente da emissão de moeda como meio para 
atender as necessidades financeiras. Além disso, oportuno contextualizar que naquele panorama a 
atividade econômica era ajustada conforme os ditames da Lei da Usura - Decreto nº 22.626/33 - que 
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O ano de 1964 foi o marco destas mudanças legislativas que alteraram 

substancialmente o mercado financeiro. Naquele ano houve a edição de três leis 

fundamentais à estruturação de um sistema financeiro no formato que até hoje se 

conhece, a saber: as Leis 4.35727;  4.38028 e 4.595. 

Destas, convém entrar em maiores detalhes na Lei 4.595/64 - também conhecida 

como a Lei da Reforma do Sistema Financeiro Nacional – que foi a norma que criou o 

Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, sedimentando as regras 

operacionais e procedimentais sob as quais as entidades do sistema financeiro deveriam 

estar subordinadas. Até os dias atuais é a Lei que constitui os alicerces do SFN29. 

A referida Lei estabeleceu a composição do SFN com os seguintes órgãos: I -  

Conselho Monetário Nacional; II - Banco Central da República do Brasil; III - Banco do 

Brasil S. A.; IV - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; V - demais 

instituições financeiras públicas e privadas30. Essa composição será a essência da 

estrutura do Sistema Financeiro Nacional que irá permanecer até os tempos hodiernos31. 

No ano seguinte à implementação da Lei 4.595/64, foi instituída a Lei 4.728/65 

– Lei de Mercado de Capitais – ocasião em que foram firmadas as bases da regulação 

direcionada ao mercado de título mobiliários32. A Lei 4.728/65 colocava a disciplina do 

                                                                                                                                                                          
limitava os juros contratuais a 12% ao ano, cerceando legalmente a autonomia de negociação do mercado. 
Ainda naquele cenário, não havia uma regulação e fiscalização adequadas para as demonstrações 
financeiras, de modo que as informações contábeis empresariais não espelhavam apropriadamente a 
realidade econômica, afetando tanto o Tesouro Nacional, uma vez que a não demonstração real dos 
ganhos empresariais reduzia, por consequência, a arrecadação tributária, quanto o ingresso de novos 
investidores nacionais e estrangeiros, porquanto a falta de transparência influenciava no afastamento do 
capital investidor. O Brasil ainda enfrentava uma recessão econômica, a massa trabalhadora apresentava 
pouca qualificação e o Estado não tinha condições efetivas para alocar toda essa mão de obra em seus 
postos, gerando a necessidade de empregar esse contingente em alguma atividade econômica, na tentativa 
de minimizar os efeitos negativos do desemprego. FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e 
serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2015, p. 15-16. 
27 A Lei nº 4.357/64 fixou regras para a indexação de débitos fiscais, alterando também a legislação sobre 
o imposto de renda, além de criar títulos públicos federais, com cláusulas de correção monetária com o 
propósito de fomentar investimentos, antecipar receitas e cobrir o déficit público. 
28 A Lei nº 4.380/64 criou o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE), com o escopo de estimular a construção civil, em especial para construção de casa 
populares e projetos de saneamento e infraestrutura urbana, instituindo também a correção monetária nos 
contratos imobiliários, o que  possibilitava a captação de recursos por meio de Letras Hipotecárias, Letras 
Imobiliárias e Cadernetas de Poupança, além de estabelecer moeda própria (UPC – Unidade Padrão de 
Capital) para fomento do setor. 
29 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 85. 
30 Art. 1º da Lei nº 4.595/64. 
31 A cerca da Lei 4.595/64, Nelson Abrão comenta que, embora tenha “revitalizado o setor financeiro e o 
próprio mercado, o diploma n. 4.595/64, depois de quatro décadas de vigência, revela um descompasso 
com a evolução da economia, as relações internacionais e o papel essencial que dita a política monetária” 
ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 38 
32 Fortuna aduz que naquele momento era forte a cultura do investidor que optava por investimentos de 
menor risco, atrelados especialmente a imóveis e poupança. Com a edição do referido dispositivo legal, o 
Governo Federal buscava direcionar o capital investidor para o mercado de capitais, esforçando-se para 
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mercado de capitais sob a responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, cabendo 

ao Banco Central a fiscalização33. Tais atribuições serão modificadas na década seguinte 

com a criação do Comissão de Valores Mobiliários. 

Em 1966, foi editado o Decreto-Lei 73, que regulamentou o Sistema Nacional de 

Seguros Privados e constituiu o Conselho Nacional de Seguros Privados e a 

Superintendência de Seguros Privados. Depois desse período de relevantes mudanças no 

Sistema Financeiro Nacional, passaram-se praticamente uma década para que novas 

alterações significativas na estrutura regulatória ocorressem. 

Nessa janela de tempo, houve o crescimento do mercado de capitais, o que 

demonstrou, por outro lado, a insuficiência na regulação e fiscalização desse mercado. 

Na mesma toada, a própria legislação que preceituava os parâmetros das sociedades 

anônimas também se mostrava defasada, sobremaneira no que atinava à composição 

acionária e à negociação de valores mobiliários (ações, debêntures, etc.)34. Com lastro 

nesse cenário, em 1976 foram editadas as Leis 6.38535 e 6.40436, reformulando a Lei de 

Sociedade Anônima e disciplinando o mercado de capitais com a criação da Comissão 

de Valores Mobiliários. 

Após esse período, apenas no início do século XXI é que novas mudanças 

relevantes na estrutura do Sistema Financeiro Nacional foram implementadas, muito em 

razão da perda de espaço do mercado de capitais brasileiro frente ao cenário 

internacional, mormente pela falta de proteção do acionista minoritário e pela 

insegurança quanto às aplicações financeiras. Também havia a necessidade de se 

sedimentar regras claras para o ingresso de novas entidades no SFN, de maneira que a 

abertura de novas instituições financeiras fosse realizada com esteio em regras claras de 

governança, de controles internos e em estudos de viabilidade econômico-financeira, 

promovendo maior segurança e higidez a todo mercado37. 

                                                                                                                                                                          
popularizar esse tipo de investimento. FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 
20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2015, p. 15. 
33 Art. 1º da Lei nº 4.728/65. 
34 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 16. 
35 A Lei nº 6.385/76 dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), de modo que a fiscalização e regulação desse mercado foi transferida para esta 
Comissão. 
36 A Lei nº 6.404/76 estabeleceu regramentos para a Sociedade por Ações, determinando as 
especificações para constituição e composição acionária, para as demonstrações financeiras, além de 
estabelecer claras responsabilidades societárias e dos acionistas. 
37 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 16. 
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Nesse panorama foram estabelecidas as Leis 10.303/01 e 10.411/02, o Decreto 

nº 3.995/02 e a Resolução CMN nº 3.040/02. 

As Leis 10.303/01, 10.411/02 e o Decreto nº 3.995/02 trouxeram mudanças 

importantes nos textos das Leis 6.404/76 e 6.385/76. Em síntese, foram harmonizados e 

robustecidos os dispositivos de ambas as Leis, de modo a racionalizar e aumentar a 

proteção aos acionistas minoritários, dando mais força para a regulação e fiscalização da 

CVM, com a inclusão de fundos de investimento e os mercados de derivativo. 

A Resolução CMN nº 3.040/02, revogada posteriormente pela Resolução CMN 

nº 4.122/12, parametrizou os requisitos e procedimentos para constituição, autorização 

para funcionamento, cancelamento de autorização, alterações de controle, 

reorganizações societárias e condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários 

ou contratuais das instituições financeiras e demais entidades equiparadas38. 

Praticamente na mesma época, a Lei complementar nº 109/01 apresentou 

disposições quanto à regulação do regime de previdência complementar, tanto para os 

fundos de pensão atrelados a entidades fechadas quanto a entidades abertas, instituindo 

o Conselho de Gestão da Previdência Complementar - futuramente substituído em 2010, 

via Decreto nº 7.123/10, pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - como 

órgão normativo responsável pelas entidades fechadas de previdência complementar. A 

despeito da criação do Conselho Nacional de Previdência Complementar, a regulação 

das entidades abertas de previdência permaneceu vinculada ao Conselho Nacional de 

Seguros Privados. 

 

1.2. A Constituição Federal de 1988 e a regulação do Sistema Financeiro Nacional: 
análise das diretrizes constitucionais para o funcionamento e organização do 
SFN 

 

Ao se observar a formação do SFN, nota-se que as principais normas 

estruturantes e os órgãos regulatórios hoje estabelecidos foram firmados sobremaneira 

durante as décadas de 60 e 70 do Século XX, momento histórico em que o País 

presenciou a transição da Carta Constitucional de 1946 pelo Ordenamento 

                                                           
38 A Resolução CMN 4.122/12, em seu art. 1º, apresenta relação das instituições financeiras abrangidas e 
subordinadas aos seus ditames, a saber: bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, 
bancos de desenvolvimento, bancos de câmbio, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, agências de fomento, sociedades de 
arrendamento mercantil, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras 
de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de câmbio. 
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Constitucional de 1967 e sua Emenda nº 1 de 1969, e posteriormente pela Carta Magna 

de 1988. Nesse sentido, interessante observar como esta última Constituição tratou em 

seu bojo a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional. 

Inicialmente, convém tecer breve comentário sobre aspecto peculiar concernente 

à redação originária do art. 163, inc. V da CF. O texto originário do mencionado 

dispositivo previa que a fiscalização das instituições financeiras seria matéria tratada em 

lei complementar. Ocorre que o referido dispositivo se encontrava previsto no Título VI 

da Constituição, que trata de Tributação e do Orçamento, especificamente no Capítulo 

II, que trata das Finanças Públicas. Tal enquadramento evidenciava certa incoerência 

temática para disciplina da questão, ao passo que não se mostrava oportuno tratar de 

instituições financeiras no título e capítulo que versavam sobre Tributação, Orçamento e 

Finanças Públicas, haja vista a existência de capitulação específica para Ordem 

Econômica e Financeira, no Título VII, notadamente em seu Capítulo IV, que aborda o 

Sistema Financeiro Nacional. 

Tal impropriedade foi superada com o advento da Emenda Constitucional nº 40 

de 22 de março de 2003, que suprimiu essa questão ao propor nova redação para o 

inciso V do art. 163, substituindo a expressão “instituição financeira” por 

Administração Pública direta e indireta39. 

Com relação ao capítulo específico acerca do Sistema Financeiro Nacional, 

positivado no art. 192, a Emenda Constitucional em questão também alterou 

substancialmente o conteúdo desse dispositivo, que é o único artigo previsto no 

Capítulo IV, Título VII da CF. A forma primeva como fora redigido40 o art. 192 

                                                           
39 “Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
[...] V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;” 
40 Segue redação original do art. 192, antes da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 40/03: 
“Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, 
inclusive, sobre: I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às 
instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, 
sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não previstas na autorização de que trata 
este inciso; II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, 
bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador; III - as condições para a 
participação do capital estrangeiro nas instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em vista, 
especialmente: a) os interesses nacionais; b) os acordos internacionais. IV - a organização, o 
funcionamento e as atribuições do banco central e demais instituições financeiras públicas e privadas; V - 
os requisitos para a designação de membros da diretoria do banco central e demais instituições 
financeiras, bem como seus impedimentos após o exercício do cargo; VI - a criação de fundo ou seguro, 
com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até 
determinado valor, vedada a participação de recursos da União;  VII - os critérios restritivos da 
transferência de poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior 
desenvolvimento;  VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam ter 
condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras. § 1º A autorização a 
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tornava-o sobremaneira extenso, abrangendo diversas matérias, que, em consonância 

com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à época41, deveriam ser 

regulamentadas conjuntamente por uma mesma lei complementar42. 

Ocorre que essa regulamentação não ocorreu, até em razão de dificuldade de 

conciliar os interesses de todas as matérias que versavam os incisos do art. 19243. 

Assim, o Sistema Financeiro Nacional continuou sendo disciplinado até a presente data 

pelas determinações da Lei 4.595/196444. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 40, houve a revogação de todos os 

incisos do art. 192, inclusive os seus três parágrafos, possibilitando que as respectivas 

matérias lá constantes fossem regulamentadas apartadamente45. A revogação dos incisos 

possibilitou que os assuntos fossem discutidos e normatizados individualmente, em 

instrumentos legais diversos, e não mais em conjunto, em única lei complementar. 

Quanto ao conteúdo do caput, a redação original permaneceu praticamente 

inalterada, sendo incluída apenas a regulação, por lei complementar, das cooperativas de 

crédito e da participação de capital estrangeiro nas instituições que integram o sistema 

financeiro. Segue redação do art. 192, após a Emenda Constitucional nº 40: 

                                                                                                                                                                          
que se referem os incisos I e II será inegociável e intransferível, permitida a transmissão do controle da 
pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa 
jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove capacidade 
econômica compatível com o empreendimento. § 2º Os recursos financeiros relativos a programas e 
projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições 
regionais de crédito e por elas aplicados. § 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e 
quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser 
superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, 
punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”. Constituição Federal de 1988. 
41 “Tendo a Constituição Federal, no único artigo em que trata do Sistema Financeiro Nacional (art. 192), 
estabelecido que este será regulamentado por lei complementar, com observância do que determinou no 
caput, nos seus incisos e parágrafos, não é de se admitir a eficácia imediata e isolada do disposto em seu 
parágrafo 3º, sobre taxa de juros reais (12% ao ano), até porque estes não foram conceituados. Só o 
tratamento global do Sistema Financeiro Nacional, na futura lei complementar, com a observância de 
todas as normas do caput dos incisos e parágrafos do art. 192, é que permitirá a incidência da referida 
norma sobre juros reais e desde que estes também sejam conceituados em tal diploma”. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4. DJ 25 de junho de 1993. Relator. Min. Sydnei Sanches. Disponível 
em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(ADI%24.SCLA.+E+4.NUME.)
+OU+(ADI.ACMS.+ADJ2+4.ACMS.)&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/b3jzzv7>. Acesso 
em 01 set. 2016. 
42 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 50. 
43 TURCZYN, Sidnei. O sistema financeiro nacional e a regulação bancária. São Paulo. Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 118. 
44 “Em razão do disposto no art. 1º da Lei 4.595, de 31.12.64, que pelo art. 192 da CF/88, foi recebida 
como Lei Complementar, conforme reiteradas decisões do STJ (Ac. 12.059, 5ª T., Rel. Min. Costa Lima, 
DJU 21.10.91, p. 14.479)”. MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e 
contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 27. No mesmo sentido, cf. SALOMÃO NETO, 
Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 117.  
45 TURCZYN, Sidnei. O sistema financeiro nacional e a regulação bancária. São Paulo. Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 118. 
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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 integram46. 
 

Antes da Constituição Federal 1988, a regulamentação do SFN era disciplinada 

por lei ordinária, no entanto, com o advento da referida Carta Maior, as 

regulamentações passaram a ser amparadas, necessariamente, em leis 

complementares47, cujo quórum de maioria absoluta tende a tornar mais estável as 

mudanças legislativas. 

Em essência, as disposições vigentes no art. 192 da Constituição Federal apenas 

ressaltam a necessidade de o Sistema Financeiro Nacional ser regulamentado por lei 

complementar, não esmiuçando maiores detalhes acerca do tema, ao contrário da 

redação originária (pré-Emenda Constitucional nº 40), em que havia previsão, inclusive, 

de regulação da taxa real de juros, que não deveriam ultrapassar 12% ao ano, em 

correspondência à Lei de Usura. 

O texto constitucional foi silente quanto ao conceito de sistema financeiro, bem 

como em relação à sua estrutura basilar, cabendo, portanto, a lei complementar dispor 

de tais questões, o que se demonstra, sobre certa ótica, prudente tendo em vista a rigidez 

de uma eventual alteração da norma constitucional e a particular celeridade e dinâmica 

de atuação do mercado, que exige, não raro, decisões rápidas que se adequem as 

necessidades econômicas do momento, que poderiam ficar estagnadas e adstritas à 

previa adequação do texto constitucional. 

A despeito de o tratamento do Sistema Financeiro Nacional pela Constituição 

Federal, no art. 192, ter sido exíguo, e sendo, na verdade, conforme expresso por 

Eduardo Jardim48, uma norma mais afeta ao Direito Econômico49 do que ao Direito 

                                                           
46 Emenda Constitucional nº 40/2003. 
47 Conquanto a figura da lei complementar tenha sido prevista desde a Constituição de 1946, por ocasião 
da Emenda Constitucional nº 4 de 2 de setembro de 1961, só foi utilizada para a disciplina do Sistema 
Financeiro Nacional com o advento da Constituição Federal de 1988. 
48 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 63. 
49 “Direito econômico é a disciplina autônoma do Direito, interdisciplinar jurídica e econômica, que se 
ocupa do tratamento jurídico da política econômica do Estado e da relação entre os indivíduos e os 
agentes do mercado, para alcançar o bem-estar social e, consequentemente, promover o desenvolvimento 
socioeconômico, a partir da utilização do princípio da economicidade, traduzindo o conceito de eficiência 
em justiça” BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. 6. ed. São Paulo. Atlas: 2013, p. 23. 
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Financeiro50, a Carta Maior prevê em seu bojo aspectos financeiros em diversos trechos 

esparsos, quando disciplina a atividade estatal, a exemplo dos arts. 70 a 75, 163 a 164, 

165 a 169 etc.51, que dispensa maiores aprofundamentos nesta pesquisa por não 

constituir o objeto de estudo.  

Oportuno comentar, por outro lado, o tratamento constitucional aos princípios 

gerais da ordem econômica52, em que foi atribuído ao Estado o papel de agente 

normativo e regulador53 da atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento54. 

A Constituição de 1988, abarcando a tendência econômica mundial de 

desestatizações, privatizações, concessões e uma regulação desburocratizada, 

estabeleceu para a ordem econômica nacional preceitos fundados na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, assentando um modelo em que a exploração direta 

da atividade econômica deve ser desempenhada, em regra, por agentes privados55, o que 

também abrange a atividade no setor financeiro. 

Tendo tal perspectiva como arrimo ideológico, cabe ao Estado, por conseguinte, 

regular e fiscalizar as entidades públicas e privadas que desenvolvem atividade 

econômica, incluindo, logicamente, as que atuam no segmento financeiro, cabendo-nos, 

desta feita, observar qual é efetivamente essa estrutura regulamentadora e fiscalizatória. 

 

                                                           
50 “[...] o direito financeiro é o ramo do direito público composto pelo plexo de normas que disciplinam 
uma parcela da atividade financeira do Estado, no caso os campos da despesa pública, receita pública e 
orçamento público, observando que a receita pública retrocitada diz respeito à destinação das receitas 
tributárias, podendo dispor, outrossim, sobre todos os aspectos no tocante às demais receitas”. JARDIM, 
Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 37. 
51 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. 6. ed. São Paulo. Atlas: 2013, p. 103. 
52 Importante apresentar breve distinção sob os termos econômicos e financeiros. Apesar de muitas vezes 
serem utilizados como sinônimos, são conceitos que tratam de matérias diversas. O Dicionário Michaelis 
define finança como a “ciência que trata as formas de administração do dinheiro e dos títulos públicos”, já 
economia como “ciência que estuda os fenômenos de produção, distribuição e consumo de bens e 
serviços, com o intuito de promover o bem-estar da comunidade”. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da 
Língua Portuguesa. Editora Melhoramentos Ltda. São Paulo. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso 12 dez. 2015. Em breve distinção, a primeira trata efetivamente da 
gestão do dinheiro, do caixa, dos recursos disponíveis, enquanto a segunda observaria a relação macro das 
relações de produção de riquezas, de lucro/prejuízo, de crescimento/decrescimento da atividade 
produtiva, não se limitando apenas ao aspecto monetário. 
53 Para aprofundamento acerca da evolução dogmática relacionada à Teoria da Regulação, vide: 
CASCIONE, Fábio de Souza Aranha. Teoria da regulação francesa e o Sistema Financeiro Nacional. 
2011. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011, p. 
11-34. 
54 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 
lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado”. Constituição Federal de 1988. 
55 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico. 6. ed. São Paulo. Atlas: 2013, p. 125. 
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1.3.  Organização estrutural do Sistema Financeiro brasileiro: compreensão da 
natureza do Sistema e dos órgãos responsáveis pela sua regulamentação e 
fiscalização. 

 

Antes de esmiuçar os órgãos e entidades que envolvem o Sistema Financeiro 

Nacional, convém questionar o que abrange esse conceito, essa nomenclatura, tendo em 

vista que ainda não abordamos tal aspecto no trabalho, embora já tenhamos apresentado 

comentários à sua formação e ao pertinente tratamento constitucional56. Um conceito 

basilar, elaborado por Eduardo Fortuna, assevera que o sistema financeiro se constitui 

como um conjunto de instituições “que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de 

propiciar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre 

poupadores e investidores”57.  

É no mercado financeiro que os agentes econômicos - pessoas físicas e/ou 

jurídicas – podem realizar operações negociais de transferência de capital, 

investimentos, captações de recursos, empréstimos etc. Esse sistema funciona 

essencialmente pela existência de duas necessidades econômicas: poupar x tomar 

recursos. De um lado tem-se um agente econômico superavitário, em outras palavras, 

aquele que possui sobra de recursos financeiros, enquanto na outra ponta tem-se o 

agente econômico deficitário, que necessita dos recursos. 

É no sistema financeiro que ocorrerá esse intercâmbio de capitais que 

possibilitam a sedimentação do modo de produção estruturante do capitalismo, ao 

fortalecer e propiciar o processo de evolução e crescimento econômico, permitindo a 

concretização das operações negociais e respectivo fluxo de recursos financeiros. É 

nesse mercado justamente onde ocorrerá a coleta, a intermediação ou aplicação de 

recursos financeiros (em moeda nacional ou estrangeira) e a custódia de valor de 

propriedade de terceiros58. Atividades estas que configuram a essência das atribuições 

de uma instituição financeira, que atua, em rasteiro conceito, como intermediária, 

custodiadora e aplicadora de recursos próprios ou de terceiros59. 

                                                           
56 “A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, conceituou entre nós o Sistema Financeiro Nacional por 
seus elementos constitutivos, e não por suas funções. Assim, não existe na legislação pátria uma definição 
precisa do que seja instituição financeira, da qual banco é espécie. Temos que aceita a definição do artigo 
17 daquele diploma legal como sendo a mais instrumental para chegarmos ao objetivo acima aludido”. 
SADDI, Jairo. Crise e regulação bancária: navegando mares revoltos. São Paulo: Textonovo, 2001, p. 
18. 
57 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 16. 
58 Art. 17 da Lei nº 4.595/64. 
59 Trata-se do cerne do conceito de Instituição Financeira trazido pela Lei nº 4.595/64 
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Na dinâmica de funcionamento desse mercado, existirão aquelas entidades que 

atuarão diretamente nessa permuta de capital, os chamados intermediadores financeiros, 

como também existirão as entidades auxiliares60 e os órgãos que regulamentarão e 

fiscalizarão a realização dessas operações. A ideia de sistema decorre justamente da 

noção de um conjunto de entes distintos, com características e funções específicas, 

organizadas de forma a propiciar o intercâmbio de capitais61. 

Quanto aos intermediadores financeiros e às entidades auxiliares, uma 

característica que os diferencia, e talvez seja a mais significativa, é que os entes 

intermediadores financeiros podem captar recursos diretamente do público, para 

posteriormente investir esse capital concedendo empréstimos e financiamentos para 

outros captadores; noutras palavras, os intermediadores podem, portanto, emitir seus 

próprios passivos, visto que possuem autorização para disponibilizar inclusive de seu 

próprio capital para captadores de recursos. Nessa categoria irão se incluir, a título de 

exemplo, os bancos múltiplos, comerciais, de investimento e de desenvolvimento; a 

Caixa Econômica; as sociedades de crédito, financiamento e investimento62. Tais 

instituições serão melhor aclaradas no Capítulo 2. 

Já as instituições auxiliares, por seu turno, não podem emitir passivos, atuando 

apenas como facilitadores ou plataformas para a realização das operações financeiras. 

Nessa classificação temos, por exemplo, as Bolsas de Valores, que atuam como uma 

espécie de “balcão” que permite a comercialização de títulos mobiliários. Nota-se que a 

Bolsa de Valores não concede créditos, empréstimos, servindo apenas como 

intermediária para que as empresas disponibilizem suas ações e os investidores possam 

adquiri-las, além de permitir a negociação entre investidores. Nessa mesma 

qualificação, pode-se relacionar as sociedades corretoras e distribuidores de título 

mobiliários, que atuam como ponto de ligação entre os múltiplos investidores, 

colocando os papeis das companhias abertas à disposição do mercado63.  

                                                           
60 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 17 
61 Segundo o dicionário Michaelis, uma das definições de sistema é: “Conjunto de elementos distintos, 
com características e funções específicas, organizadas de forma natural ou por meios artificiais”. 
MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Editora Melhoramentos Ltda. São Paulo. 
Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso 12 dez. 2015. 
62 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 17 
63 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 17 
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Outra característica que distingue os intermediadores financeiros das instituições 

auxiliares é a capacidade de criar moeda escritural, que se constitui como um dinheiro 

não físico, decorrente de depósitos realizados pelos investidores. A moeda escritural 

possibilita a realização de transações negociais sem a utilização de moeda (papel ou 

metal). Exemplos que podem ser citados são o saldo em conta corrente; operações via 

cartões de crédito e débito; cheques; transferências via TED ou DOC etc. A 

possibilidade de gerar moeda escritural gera um subsistema ou uma derivação do 

sistema financeiro, que é o sistema monetário, em que é possível operar com os recursos 

capitados dos investidores (via depósitos), disponibilizando esses capitais a tomadores 

de crédito (por meio de empréstimos e financiamentos), sem o efetivo trâmite de moeda 

física64. O sistema monetário é representado basicamente pelos bancos comerciais, 

Caixa Econômicas e bancos múltiplos com carteira comercial. 

Tecidas essas considerações preliminares, convém observar a estrutura 

atualmente estabelecida no SFN. 

O Sistema Financeiro Nacional é composto, como já falado, por uma série de 

órgãos que regulamentam, fiscalizam ou executam as operações de circulação de capital 

na economia65. Diante dessas atribuições, esses órgãos e entidades podem ser divididos 

classificados em três blocos distintos, a saber: i) Órgãos Normativos, ii) Órgão 

Supervisores e iii) Operadores66. 

O bloco normativo abrange instituições que definem as regras e diretrizes do 

sistema financeiro, estabelecendo balizas operacionais às intermediações de capital 

realizadas no mercado. Esse bloco é formado pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN), pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pelo Conselho 

Nacional de Previdência Complementar (CNPC)67, cada qual com sua área de regulação 

específica, respectivamente: i) moeda, crédito, capitais e câmbio; ii) seguros privados e 

iii) previdência fechada.  

                                                           
64 Oportuno registrar que a legislação brasileira não permite a utilização e negociação integral dos 
recursos confiados às instituições financeiras. Estas são obrigadas a manter em caixa parte dos depósitos 
realizados pelos poupadores, ao que se chama de sistema de reserva fracionária. FORTUNA, Eduardo. 
Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2015, 
p. 17. 
65 FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. Sistema Financeiro Nacional. São Paulo. Disponível em: 
<https://www.febraban.org.br/febraban.asp?id_pagina=31>. Acesso em 16 dez. 2015. 
66 BRASIL. Banco Central do Brasil. Composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?SFNCOMP>. Acesso em 17 dez. 2015. 
67 BRASIL. Banco Central do Brasil. Composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?SFNCOMP>. Acesso em 17 dez. 2015. 



34 
 

Os Órgãos Supervisores são aqueles responsáveis por implementar as diretrizes 

dos Órgãos Normativos e fiscalizar a atuação dos demais integrantes do SFN. Fazem 

parte deste bloco o Banco Central do Brasil (Bacen), a Superintendência de Seguros 

Privados (Susep) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 

68. 

Por fim, o bloco operativo é composto por instituições que atuam diretamente na 

intermediação financeira, operacionalizando a transferência de capitais, a teor das regras 

definidas pelo bloco normativo, e implementadas pelos órgãos fiscalizadores. 

Contemplam este bloco as instituições financeiras bancárias e não bancárias, o Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), além das instituições não financeiras e 

auxiliares69. 

Para facilitar a compreensão do SFN, demonstra-se quadro-resumo que 

contempla a composição dos órgãos segregados por área de regulação: 

 

Quadro 1 – Estrutura do Sistema Financeiro70 

Á
re

a 
R

eg
ul

ad
a 

Moeda, Crédito, Capitais e Câmbio Seguros Privados Previdência Fechada 

Ó
rg

ão
s 

N
or

m
at

iv
os

 

Conselho Monetário Nacional (CMN) 
Conselho Nacional de 
Seguros Privados 
(CNSP) 

Conselho Nacional de 
Previdência 
Complementar (CNPC) 

S
up

er
vi

so
re

s 

Banco Central do 
Brasil 
(Bacen) 

Comissão de 
Valores 
Mobiliários 
(CVM) 

Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) 

Superintendência 
Nacional de 
Previdência 
Complementar (Previc) 

O
pe

ra
do

re
s 

i) Instituições 
Financeiras Bancárias 
e não Bancárias; 
ii) Administradoras 
de Consórcio;  
iii) Corretoras e 
Distribuidoras;  
iv) Cooperativas de 
Crédito; 
v) Instituições de 
Pagamento; 

i) Bolsa de 
Valores;  
ii) Bolsa de 
Mercadorias e 
Futuros 

i) Seguradoras e 
Resseguradores; 
ii) Entidades abertas 
de previdência;  
iii) Sociedades de 
Capitalização 

Entidades fechadas de 
previdência 
complementar (fundos 
de pensão) 

Fonte: o autor 

                                                           
68 BRASIL. Banco Central do Brasil. Composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?SFNCOMP>. Acesso em 17 dez. 2015. 
69 FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. Sistema Financeiro Nacional. São Paulo. Disponível em: 
<https://www.febraban.org.br/febraban.asp?id_pagina=31>. Acesso em 16 dez. 2015. 
70 Quadro-resumo criado pelo autor com inspiração nas informações disponibilizadas pelo Banco Central. 
BRASIL. Banco Central do Brasil. Composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional. Disponível 
em: <http://www.bcb.gov.br/?SFNCOMP>. Acesso em 17 dez. 2015. 
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Após contemplada uma perspectiva geral do sistema financeiro, oportuno 

observar qual o papel específico de cada ente que o compõe os blocos normativos e 

supervisores, seguindo lógica acima esboçada, qual seja, detalhando primeiramente os 

entes normativos para em seguida esmiuçar os órgãos supervisores. 

 

1.3.1. A tríade regulatória do Sistema Financeiro Nacional: reflexões sobre os 
órgãos normativos e suas respectivas atribuições  
 

Iremos detalhar neste tópico as características, funções e desafios dos três órgãos 

normativos do SFN: o Conselho Monetário Nacional; o Conselho Nacional de Seguros 

Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. 

O Conselho Monetário Nacional é o principal órgão normativo do Sistema 

Financeiro Nacional e tem por atribuição a regulamentação e formulação das políticas 

públicas relacionada à moeda e ao crédito, objetivando garantir a estabilidade da moeda 

e o pleno desenvolvimento econômico do país71. 

O CMN é o fixador das diretrizes econômicas e políticas monetárias, creditícias 

e cambial do País, configurando-se como uma espécie de conselho de política 

econômica nacional72. 

Foi estabelecido em 1964, como já comentado, pela Lei 4.595/64, sendo 

composto atualmente por 3 membros73, embora historicamente esse número tenha 

sofrido diversas reformulações, chegando a ter até 18 integrantes em uma das várias 

composições históricas74. A estrutura atual é composta pelo:  

                                                           
71 BRASIL. Banco Central do Brasil. Entenda o CMN. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/Pre/CMN/Entenda%20o%20CMN.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
72 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 19. 
73 BRASIL. Banco Central do Brasil. Entenda o CMN. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/Pre/CMN/Entenda%20o%20CMN.asp>. Acesso em 25 ago. 2016..  
74 Fortuna apresenta quadro-resumo contemplando a composição histórica do Conselho Monetário 
Nacional por Governo, a saber: 
Governo Membros do CMN Governo Membros do CMN 

Castelo Branco 16 Sarney 15 

Costa e Silva 14 Collor 11 

Médici 10 Itamar (até o plano real) 13 

Geisel 18 Itamar (após o plano real) 3 

Figueiredo 18 Permanecendo esse número inalterado desde então 

Cf. FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 19. Convém noticiar que, com a implantação do Plano Real em 1994, a MP 
nº 542/94, em seu art. 8 reduziu a composição dos membros do CMN para a quantidade atual. A referida 
MP foi reeditada sucessivamente por outras doze medidas provisórias (MPs nº 566, 596, 635, 681, 731, 
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i) Ministro da Fazenda, como Presidente do Conselho; 

ii)  Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

iii)  Presidente do Banco Central do Brasil. 

Os membros do CMN se reúnem no mínimo uma vez por mês para tratarem dos 

assuntos relacionados a esse Conselho. Todas as determinações estabelecidas pelo CMN 

são regulamentadas por meio de Resoluções, sendo divulgadas tanto no Diário Oficial 

de União quanto na página de normativos do Banco Central75, cabendo, por 

conseguinte, a este Banco a materialização das Resoluções emitidas pelo CMN e o 

papel de sua Secretaria-Executiva. Ademais, o CMN é assessorado pela Comissão 

Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc), que o auxilia na formulação da política da 

moeda e do crédito nacional76, e por mais sete comissões77. 

Quanto ao detalhamento da competência do CMN, observa-se as seguintes 

atribuições instituídas pela Lei 4.595/64: 

 

I - Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da 
economia nacional e seu processo de desenvolvimento; 
II - Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os 
surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as 
depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos 
conjunturais; 
III - Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de 
pagamento do País, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em 
moeda estrangeira; 
IV - Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer 
públicas, quer privadas; tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do 
País, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia 
nacional; 
V - Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos 
financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de 
mobilização de recursos; 
VI - Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; 
VII - Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da 
dívida pública, interna e externa.78 

                                                                                                                                                                          
785 todas de 1994, e pelas MPs nº 851, 911, 953, 978, 1004, 1027 de 1995) até efetiva edição da Lei nº 
9.069/95. Para conhecer a composição histórica do CMN vide: BRASIL. Banco Central do Brasil. 
História do CMN. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/Pre/CMN/historia_CMN.asp>. Acesso em 25 
ago. 2016. 
75 BRASIL. Banco Central do Brasil. Entenda o CMN. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/Pre/CMN/Entenda%20o%20CMN.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
76 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 38 
77 Seguem os artigos 4º, 5º e 6º do Decreto 1.037/94, que estabelecem a estrutura e funcionamento do 
CMN: “Art. 4° Junto ao CMN funcionará a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc). Art. 5° 
Funcionarão também junto ao CMN as seguintes Comissões Consultivas: I - de Normas e Organização do 
Sistema Financeiro; II - de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros; III - de Crédito Rural; IV - de 
Crédito Industrial; V - de Endividamento Público; VI - de Política Monetária e Cambial; e   VII - de 
Processos Administrativos. Art. 6° A Secretaria-Executiva do CMN é exercida pelo Banco Central do 
Brasil”. Decreto 1.037/94. 
78 Art. 3º da Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964. 
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Além dessas responsabilidades, compete ao CMN estabelecer as regras para 

negociação de contratos derivativos79, bem como definir as metas de inflação que serão 

base de política econômica do país80. 

Em razão dessas funções essenciais, outras atribuições também lhe são afetas, 

dos quais se destaca: 

i) autorizar emissão de papel; 

ii)  fixar as diretrizes e normas da política cambial, compra e venda de ouro 

e quaisquer operações em direitos de saques especiais e em moedas 

estrangeiras; 

iii)  disciplinar todas as modalidades de créditos e operações creditícias; 

iv) estabelecer regras e limites de remuneração das operações e serviços 

financeiros; 

v) fixar as taxas de recolhimento compulsória das instituições financeiras; 

vi) regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização dos que exercem 

as atividades no sistema financeiro nacional81.  

Sendo estas as considerações fundamentais referentes ao CMN, passemos a 

análise do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). 

O CNSP foi criado em 1966 por intermédio do Decreto-Lei 73/1966, sendo o 

órgão responsável pela normatização e regulação da política de seguros privados no 

país82. Até 1977, o referido Órgão tinha como principal atribuição regulamentar e 

definir as diretrizes dos Seguros Privados e Capitalização, todavia, com o advento da 

Lei 6.435/77 suas atribuições foram estendidas também para a normatização da 

previdência privada em entidades abertas83. 

                                                           
79 Cf. Lei nº 12.543 de 08 de dezembro de 2011. Oportuno mencionar que as Lei nº 6.099/74, que trata 
das operações de arrendamento mercantil, e 6.385/76, que disciplina o mercado de valores mobiliários, 
também estabelecem atribuições específicas para o CMN. 
80 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 19. 
81 Para conhecer todas as atividades, vide o art. 4º da Lei nº 4.595/64. 
82 Para saber mais, vide: BRASIL. Banco Central do Brasil. Conselho Nacional de Seguros Privados. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/Pre/composicao/cnsp.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
83 O art. 7º da Lei nº 6.435 estabeleceu que as “entidades abertas integram-se no Sistema Nacional de 
Seguros Privados”. 
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A Lei 6.435/77 foi revogada pela Lei Complementar 109/01; nada obstante, as 

atribuições referentes à regulação das entidades abertas de previdência complementar 

permaneceram sob os auspícios da CNSP84. 

No que concerne à sua composição, a Lei 10.190/01 alterou os termos do art. 33 

do Decreto-Lei 73/6685, definindo que o CNSP será composto por 6 membros86, a saber: 

i) Ministro da Fazenda, que figura como presidente do Conselho; 

ii)  representante do Ministério da Justiça; 

iii)  representante do Ministério da Previdência Social; 

iv) Superintendente da Superintendência de Seguros Privados; 

v) representante do Banco Central do Brasil; 

vi) representante da Comissão de Valores Mobiliários. 

Dentre as atividades que competem privativamente ao CNSP, o art. 32 do 

Decreto nº 73/6687 assim preceitua: 

i) estabelecer as diretrizes e normas da política de seguros privados; 

ii)  parametrizar as regras para constituição, organização, funcionamento e 

fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas ao Sistema 

Nacional de Seguros Privados; 

iii)  fixar índices e outras condições técnicas sobre tarifas, investimentos e 

outras relações patrimoniais, além de delimitar as normas gerais de 

contabilidade e estatística, que devem ser observadas pelas Sociedades 

Seguradoras; 

iv) definir as características gerais dos contratos de seguros; 

                                                           
84 “Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5º desta Lei Complementar, as funções do 
órgão regulador e do órgão fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e 
da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), relativamente às entidades fechadas, e pelo Ministério 
da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), em relação, respectivamente, à regulação e fiscalização das entidades 
abertas.” Lei Complementar nº 109/01. 
85 Antes de Lei nº 10.190/01, o art. 33 do Decreto-lei nº 73/66, que regulamenta a composição do CNSP, 
já tinha sido alterado pelas Leis nº 9.656/98; 8.127/90 e pelo Decreto-Lei nº 296/1967. 
86 Segue redação originária do art. 33 do Decreto-Lei nº 73/66, que definia os membros do CNSP: 
“Art. 33. O CNSP compor-se-á dos seguintes membros: I - Ministro da Indústria e do Comércio, que será 
seu presidente; II - Ministro da Fazenda ou seu representante; III - Ministro do Planejamento e da 
Coordenação Econômica ou seu representante; IV - Ministro da Saúde ou seu representante; V - Ministro 
do Trabalho e Previdência Social ou seu representante; VI - Ministro da Agricultura ou seu representante; 
Vll - Superintendente da Superintendência de Seguros Privados; VIII - Presidente do Instituto de 
Resseguros do Brasil; IX - Um representante do Conselho Federal de Medicina; X -Três representantes da 
iniciativa privada nomeados pelo Presidente da República, mediante escolha dentre brasileiros dotados 
das qualificações pessoais necessárias, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, e três 
suplentes, igualmente nomeados por igual prazo de 2 (dois) anos”. Decreto-Lei 73/66. 
87 O referido artigo foi alterado posteriormente pelas Leis Complementares nº 126/07 e 137/10. 
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v) indicar o capital das sociedades seguradoras e dos resseguradores; 

vi) disciplinar as diretrizes gerais das operações de resseguro, bem como as 

operações co-seguro; 

vii)  sedimentar os critérios para constituição das Sociedades Seguradoras, 

fixando os limites legais e técnica das operações de seguro; 

viii)  estabelecer os critérios da profissão de corretor e as regras de corretagem 

de seguros; 

ix) regular sua própria organização e de suas Comissões Consultivas, 

delineando seu próprio Regimento Interno; 

x) fixar o funcionamento e os critérios de instalação das Bolsas de Seguro; 

xi) definir as condições de constituição e extinção das entidades 

autorreguladoras do mercado de corretagem, sua forma jurídica, seus 

órgãos de administração, seu poder disciplinar, sua administração e 

fixação de emolumentos, comissões e quaisquer despesas cobradas por 

tais entidades. 

No que atine ao terceiro ente normativo do SFN, a saber: Conselho Nacional de 

Previdência Complementar (CNPC), convém mencionar que se trata do órgão 

responsável pela regulação do regime de previdência operado pelas entidades fechadas 

de previdência complementar, também chamadas de fundos de pensão88. 

O CNPC substituiu o extinto Conselho de Gestão da Previdência 

Complementar89, e foi constituído, pela primeira vez, no Decreto nº 5.404/05, que fora 

revogado em menos de dois meses pelo Decreto nº 5.469/05, só voltando a ser 

reestabelecido 5 anos depois, via Decreto nº 7.123/10, que também criou a Câmara de 

Recursos da Previdência Complementar90. 

 Em relação à sua composição, o art. 6º do Decreto nº 7.123/10 disciplina que o 

CNPC será formado por: 

                                                           
88 Para mais informações, vide: BRASIL. Ministério da Previdência Social. Conselho Nacional de 
Previdência Complementar – CNPC. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-
previdencia/orgaos-colegiados/conselho-nacional-de-previdencia-complementar-cnpc/>. Acesso em 25 
ago. 2016. 
89 A Lei Complementar nº 109/01 previa em seu art. 74 que, em relação às entidades fechadas, as funções 
do órgão regulador e do órgão fiscalizador seriam exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e 
da Secretaria de Previdência Complementar (SPC). O Decreto nº 4.678/03 regulamentou as atividades do 
Conselho de Gestão da Previdência Complementar. 
90 A Câmara de Recursos da Previdência Complementar é um órgão recursal colegiado no âmbito do 
Ministério da Previdência Social, que tem por atribuição a competência para julgar os recursos interpostos 
contra decisão da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 
sendo, portanto, a última instância administrativa nessa área. 
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i) Ministro da Previdência Social, que presidirá o conselho; 

ii)  representante da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar; 

iii)  representante da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar; 

iv) representante da Casa Civil da Presidência da República; 

v) representante do Ministério da Fazenda; 

vi) representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

vii)  representante das entidades fechadas de previdência complementar; 

viii)  representante dos patrocinadores e instituidores de planos de benefícios 

das entidades fechadas de previdência complementar;  

ix) representante dos participantes e assistidos de planos de benefícios das 

referidas entidades. 

Oportuno reforçar a distinção entre o regime previdência patrocinado por 

entidades fechadas e aquele vinculado a entidades abertas, porquanto tal diferença 

reflete diretamente na definição do órgão normativo pertinente, ora o CNSP, ora o 

CNPC. 

Quando se tratar de entidades abertas, que são aqueles planos de previdência 

comercializados ao público pelos bancos e seguradoras, podendo ser adquiridos por 

qualquer pessoa, a competência normativa será do Conselho Nacional de Seguros 

Privados, com fiscalização da Superintendência de Seguros Privados91. 

Já os planos de previdência vinculados às entidades fechadas, também 

conhecidos como fundos de pensão, que são aqueles criados por empresas ou 

associações para benefício exclusivo dos seus funcionários ou associados92, a regulação 

compete ao Conselho Nacional de Previdência Complementar e a fiscalização será da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar93. 

 

                                                           
91 Para saber mais, vide: BRASIL. Superintendência de Seguros Privados. Previdência Complementar 
Aberta. Disponível em: <http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-
produtos/previdencia-complementar-aberta>. Acesso em 25 ago. 2016. 
92 Para saber mais, vide: BRASIL. Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Sobre o 
Setor. <http://www.previc.gov.br/a-previdencia-complementar-fechada/sobre-o-setor-1>. Acesso em 26 
ago. 2016.  
93 Sobre a regulação estatal em relação às entidades de previdência complementar, vide: MENINI, Lillian 
Castilho. Estrutura jurídica de controle e fiscalização dos investimentos realizados pelas entidades 
fechadas de previdência complementar: preservação das reservas garantidoras do benefício contratado. 
2014. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p. 
37-54.  
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1.3.2. Composição e atribuições dos órgãos responsáveis pela supervisão do SFN 
 

 Teceremos algumas considerações acerca dos órgãos responsáveis pela 

fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, permitindo a plena distinção das áreas de 

atuação e as atribuições pertinentes a cada um destes órgãos, quais sejam: Banco 

Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários; Superintendência de Seguros 

Privados e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar94. 

O Banco Central do Brasil foi instituído pela Lei 4.595/64 para exercer o papel 

de principal órgão executivo do Sistema Financeiro Nacional, sendo o ente responsável 

por concretizar as regulamentações do Conselho Monetário Nacional e fiscalizar a 

atuação do segmento bancário. 

O Banco Central substituiu a extinta Superintendência de Moeda e Crédito95 na 

execução das políticas econômicas e financeiras do País96. Dentre as suas atribuições, a 

Lei 4.595/64, no seu art. 1097, estabelece, em termos gerais: 

i) a fiscalização das instituições financeiras e a aplicação das penalidades 

previstas em lei; 

ii)  a concessão de autorização para as instituições financeiras funcionarem 

no País; instalarem ou transferirem suas sedes, ou dependências, 

inclusive no exterior; serem fundidas, transformadas, alteradas em seus 

estatutos ou incorporadas, além de autorizar que as instituições 

                                                           
94 Aspecto interessante de se observar no estudo dos órgãos reguladores trata da discussão que permeia a 
constitucionalidade do seu poder regulatório. Para aprofundamento do tema, segue como sugestão: em 
defesa da inconstitucionalidade, vide: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Poder Regulamentar Ante o 
Princípio da Legalidade. Revista Trimestral de Direito Público, v. 4, 1998. p. 71-78; em favor da 
constitucionalidade, vide: GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 167-190. Frente à discussão doutrinária, prevalece o raciocínio de que 
os atos regulamentares dos órgãos reguladores, se abrangidos no conteúdo da Lei que os constitui, já 
contemplariam a autorização legislativa necessária à satisfação da legalidade. Em 2014, o STF expressou 
tal entendimento na ADI 5028, quando analisou o poder regulatório do Tribunal Superior Eleitoral, 
conforme trecho ora reproduzido: “Embora apto a produzir atos abstratos com força de lei, o poder de 
editar normas do Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito administrativo, tem os seus limites materiais 
condicionados aos parâmetros do legislador complementar, no caso a Lei Complementar nº 78/1993 e, de 
modo mais amplo, o Código Eleitoral, recepcionado como lei complementar. Poder normativo não é 
poder legislativo. A norma de caráter regulatório preserva a sua legitimidade quando cumpre o conteúdo 
material da legislação eleitoral. Pode conter regras novas, desde que preservada a ordem vigente de 
direitos e obrigações, limite do agir administrativo”. STF. ADI 5028 / DF. Rel. Gilmar Mendes. Tribunal 
Pleno. Julgado em 01/07/2014. 
95 A Superintendência de Moeda e Crédito foi criada em 1945 por meio do Decreto-Lei nº 7.293/45 sendo 
a autoridade monetária do país por praticamente duas décadas até a criação do Conselho Monetário 
Nacional e do Banco Central do Brasil. Dentre as suas atribuições, a referida Lei estabelecia 
expressamente, em seu art. 1º, a preparação e organização de um Banco Central do Brasil. 
96 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 95. 
97 As disposições deste artigo foram alteradas pelos Decretos-Leis nº 2.283/86, 2.284/86 e 2.321/87 e pela 
Lei nº 7.730/89, que instituiu a moeda Cruzado Novo. 
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financeiras possam alienar ou transferir, sob qualquer forma, o controle 

acionário98; 

iii)  a permissão para que as instituições financeiras possam realizar 

operações de câmbio, crédito real ou venda de títulos da dívida pública 

(em qualquer esfera: federal, estadual ou municipal), operações com 

debêntures, letras hipotecárias e quaisquer outros títulos de crédito ou 

mobiliários; 

iv) disciplinar as condições para a posse e para o exercício de quaisquer 

cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como 

para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e 

semelhantes, segundo as determinações do CMN; 

v) a emissão de moeda-papel e moeda metálica, nas condições e limites 

autorizados pelo Conselho Monetário Nacional; 

vi) a execução dos serviços do meio-circulante; 

vii)  a determinação e o recebimento dos recolhimentos compulsórios das 

instituições financeiras; 

viii)  a realização das operações de redesconto e empréstimos a instituições 

financeiras bancárias; 

ix) o controle do crédito sob todas as suas formas; 

x) o controle dos capitais estrangeiros; 

xi) ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de 

Direitos Especiais de Saque; 

xii)  a realização de operações de compra e venda de títulos públicos federais, 

como instrumento de política monetária;  

O art. 11 da Lei 4.595/64 estende as responsabilidades do BACEN para também: 

i) realizar permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais 

sobre empresas que atuem ou interfiram nesses mercados, seja 

diretamente, seja indiretamente. 

ii)  entender-se, em nome do Governo Brasileiro, com as instituições 

financeiras estrangeiras e internacionais; 

                                                           
98 Quanto à autorização para funcionamento no segmento bancário, oportuno trazer à tona a Resolução 
CMN nº 4.122/12 que disciplinou os requisitos e procedimentos para constituição, funcionamento, 
alterações de controle, reorganizações societárias e condições para o exercício de cargos em instituições 
financeiras. A Resolução CMN 4.122/12 foi alterada posteriormente pelas Resoluções CMN nº 4.279/13; 
4.308/14 e 4.434/15. 
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iii)  atuar na regulação do mercado cambial, podendo comprar e vender ouro 

ou moeda estrangeira e realizar operações de crédito no exterior, além de 

separar mercados de câmbio financeiro e comercial; 

iv) comprar e vender títulos de sociedade de economia mista e empresas do 

Estado; 

v) disciplinar a execução de serviços de compensação de cheques e outros 

papéis; 

vi) dispor dos serviços de sua secretaria ao controle do CMN. 

Questão controversa quanto à atuação do BACEN se apresentou no caso de 

apreciação dos atos de concentração no setor financeiro, uma vez que o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE – reclama essa competência como sua, 

alegando que o mérito dessas concentrações não deveria ser analisado pelo Banco 

Central.  

Frente a esse embate, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no Recurso 

Especial nº 1.094.218/DF99, no sentido de que os atos de concentração relacionados ao 

sistema financeiro devem ser de competência do Banco Central, como sempre foram 

nos termos da Lei 4.595/64. O STJ, em sua manifestação, reitera os termos do parecer 

normativo GM-20 da Advocacia-Geral da União, publicação DOU de 05/04/2001, 

ocasião em que foi expresso: 

 
[...] à vista de todo o exposto, parece-me lícito concluir, em síntese, que, à luz 
da legislação vigente, a competência para analisar e aprovar os atos de 
concentração das instituições integrantes do sistema financeiro nacional, bem 
como de regular as condições de concorrência entre instituições financeiras, 
aplicando-lhes as penalidades cabíveis, é privativa, ou seja, exclusiva do 
Banco Central do Brasil, com exclusão de qualquer outra autoridade, 
inclusive o CADE. [...] Esse é o modelo que foi adotado pela legislação 
vigente. Caso se entenda que esse não é o melhor modelo, a adoção de outro 

                                                           
99 Segue ementa do Acordão: “ADMINISTRATIVO - ATO DE CONCENTRAÇÃO, AQUISIÇÃO OU 
FUSÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CONTROLE 
ESTATAL PELO BACEN OU PELO CADE - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – LEIS 4.594/64 E 
8.884/94 - PARECER NORMATIVO GM-20 DA AGU. 1. Os atos de concentração, aquisição ou fusão 
de instituição relacionados ao Sistema Financeiro Nacional sempre foram de atribuição do BACEN, 
agência reguladora a quem compete normatizar e fiscalizar o sistema como um todo, nos termos da Lei 
4.594/64. 2. Ao CADE cabe fiscalizar as operações de concentração ou desconcentração, nos termos da 
Lei 8.884/94. 
3. Em havendo conflito de atribuições, soluciona-se pelo princípio da especialidade. 4. O Parecer GM-20, 
da Advocacia-Geral da União, adota solução hermenêutica e tem caráter vinculante para a administração. 
5. Vinculação ao parecer, que se sobrepõe à Lei 8.884/94 (art. 50). 6. O Sistema Financeiro Nacional não 
pode subordinar-se a dois organismos regulatórios. 7. Recurso especial provido”. REsp. 1094218 / DF, 
DJe 12/04/2011. 
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dependerá de modificação dos dispositivos da Lei nº 4.595/64 aqui 
analisados, o que somente poderá ser feito mediante lei complementar.100  
 

O CADE, não satisfeito com a decisão do STJ, ingressou no Supremo Tribunal 

Federal com o Recurso Extraordinário nº 664189. O Ministro Dias Tofoli negou 

seguimento ao referido Recurso - publicação DJe de 01 de agosto de 2014101. 

Inobstante, foi interposto Agravo Regimental no referido Tribunal, de modo que a 

celeuma ainda permanece indefinida. 

A despeito do embate judicial, o Banco Central parametrizou, por meio da 

Circular nº 3.590/12102, os critérios para análise de concentração do Sistema Financeiro 

Nacional, estabelecendo, portanto, as regras objetivas para tratamento desse assunto. 

Quanto à sua estrutura, o Banco Central é administrado pelo Presidente, que 

possui status de Ministro de Estado103, e seus Diretores104, todos nomeados pelo 

Presidente da República, entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em 

assuntos econômico-financeiros, indicados pelo CMN105 e aprovados pelo Senado 

Federal106. 

No próximo tópico, aprofundaremos mais as atividades fiscalizatórias do Banco 

Central, em especial no combate à gestão fraudulenta; por ora, convém analisar os 

demais órgãos fiscalizadores. 

                                                           
100 BRASIL. Advocacia-Geral da União. AGU Pareceres. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/8413>. Acesso em 12 set. 2016. 
101 “Ante o exposto e acolhendo as ponderações ministeriais que são utilizadas também como razões de 
decidir (fls. 959/961), nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Banco de Crédito Nacional S/A e 
outro e, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso 
extraordinário interposto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE”. RE 664189. DJe 
de 01/08/2014. 
102 A referida Circular foi alterada pela Circular BACEN nº 3.800/16. 
103  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 95. Nesta temática, 
vide: Lei nº 11.036/2004. 
104 A Portaria BACEN nº 84.287/15, que prevê o regimento interno deste Banco, estabelece no art. 4º a 
seguinte composição da diretoria, a saber: Presidente; Diretor de Administração; Diretor de Assuntos 
Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos; Diretor de Fiscalização; Diretor de Organização do 
Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural; Diretor de Política Econômica; Diretor de 
Política Monetária; Diretor de Regulação e Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania. Convém 
mencionar que essa Portaria vai de encontro à Lei nº4.595/64, em especial ao disposto no art. 14 da Lei, 
quando trata da administração do Banco Central, prevendo a Lei uma Diretoria de cinco membros, 
conforme segue: “Art. 14. O Banco Central do Brasil será administrado por uma Diretoria de cinco (5) 
membros, um dos quais será o Presidente, escolhidos pelo Conselho Monetário Nacional dentre seus 
membros mencionados no inciso IV do art. 6º desta Lei”. 
105 Cf. Lei nº 4.595/64. 
106 BRASIL. Banco Central do Brasil. Regimento Interno do Banco Central do Brasil. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/Adm/sobre/port/regimentointerno.asp>. Acesso em 25 ago. 2016.  
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A Comissão de Valores Mobiliários, por sua vez, foi estabelecida pela Lei 

6.385/76 para exercer a regulação e fiscalização do mercado de capitais, com o 

propósito especial de regular a atuação das sociedades de capital aberto107. 

Dentre suas atribuições, disciplinadas no art. 7º da lei em questão, destacam-se: 

i) regulamentar as matérias do Conselho Monetário Nacional referentes ao 

mercado de valores mobiliários e as sociedades por ações; 

ii)  fiscalizar as atividades do mercado de valores mobiliários, a veiculação 

de informações relativas ao mercado, as companhias abertas; e 

iii)  propor ao Conselho Monetário Nacional a definição de limites de preço, 

comissões e emolumentos cobradas pelos intermediários do mercado de 

capitais. 

A CVM configura-se como entidade autárquica em regime especial, vinculada 

ao Ministério da Fazenda, no entanto, não lhe sendo subordinado hierarquicamente. 

Possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, e seus dirigentes possuem mandato 

fixo e estabilidade. O seu propósito maior consiste em “zelar pelo funcionamento 

eficiente, pela integridade e pelo desenvolvimento do mercado de capitais promovendo 

o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores”108. 

A Lei 10.303/01 alterou e acrescentou dispositivos tanto na Lei 6.385/76 quanto 

na Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), modificações estas que dotaram a 

CVM de maior poder disciplinador e fiscalizatório, ao estender a sua competência para 

as Bolsas de Mercadorias e Futuros, as entidades do mercado de balcão organizado e as 

entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários109. 

Assim, qualquer comercialização e distribuição pública de valores mobiliários110 

só podem ocorrer após registro dos títulos junto à referida Comissão. Sem esse registro 

                                                           
107 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 23. 
108 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Sobre a CVM. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html>. Acesso em 25 ago. 
2016. 
109 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 23. 
110 Oportuno detalhar o que se caracteriza por valores mobiliários nos termos do art. 2º da Lei nº 6.385/76, 
a saber: i) as ações, debêntures e bônus de subscrição; ii) os cupons, direitos, recibos de subscrição e 
certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II; iii) os certificados 
de depósito de valores mobiliários; iv) as cédulas de debêntures; v) as cotas de fundos de investimento em 
valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos; vi) as notas comerciais; vii) os 
contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários;  viii) 
outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes e ix) quando ofertados 
publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de 
participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos 
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prévio, não é possível comercializar títulos no mercado de capitais, consoante 

disposição do art. 4º da Lei 6.404/76111. 

Já no que concerne à Superintendência de Seguros Privados (Susep), trata-se do 

órgão executivo responsável por realizar o controle e a fiscalização dos mercados de 

seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, sendo instituído pelo 

Decreto-Lei 73/66, o mesmo que estabeleceu o Sistema Nacional de Seguros e o CNSP. 

É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda cuja missão é, além de 

regular e supervisionar os mercados de seguros, resseguros, previdência complementar 

aberta e corretagem, também fomentar os referidos mercados, “promovendo a inclusão 

securitária e previdenciária, bem como a qualidade no atendimento aos 

consumidores”112. 

O Decreto-Lei 73/66 estabelece as atribuições do SUSEP em seu art. 36113, 

conforme segue: 

 

a) processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, 
funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de contrôle 
[sic] acionário e reforma dos Estatutos das Sociedades Seguradoras, opinar 
sôbre  [sic] os mesmos e encaminhá-los ao CNSP; 
b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das 
operações de seguro, de acôrdo  [sic] com as diretrizes do CNSP; 
c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem 
utilizadas obrigatòriamente [sic] pelo mercado segurador nacional; 
d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de 
conformidade com o critério fixado pelo CNSP; 
e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixar 
as taxas aplicáveis; 
f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valôres [sic] 
obrigatòriamente  [sic] inscritos em garantia das reservas técnicas e do capital 
vinculado; 
g) fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade e estatística 
fixadas pelo CNSP para as Sociedades Seguradoras; 
h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato 
cumprimento dêste [sic] Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições 
regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar as penalidades 
cabíveis; 

                                                                                                                                                                          
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Por força do parágrafo 1º do artigo em 
comento, os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal e os títulos cambiais de 
responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures, estão excluídos do regime previsto 
naquela Lei. 
111 “Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de 
sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. § 1º Somente os 
valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser 
negociados no mercado de valores mobiliários. § 2º Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários 
será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários”. Lei 6.404/76. 
112 BRASIL. Superintendência de Seguros Privados. Apresentação. Disponível em: 
<http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/apresentacao>. Acesso em 25 ago. 2016. 
113 O referido artigo foi alterado pelo Decreto-Lei nº 296/67 e pela Lei Complementar nº 137/10. 
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i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem cassada a 
autorização para funcionar no País; 
j) organizar seus serviços, elaborar e executar seu orçamento. 
k) fiscalizar as operações das entidades autorreguladoras do mercado de 
corretagem, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-Lei, de outras leis 
pertinentes, de disposições regulamentares em geral e de resoluções do 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), e aplicar as penalidades 
cabíveis; e 
l) celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em 
qualquer parte do território nacional, observadas as normas da legislação em 
vigor.114 

 

A Susep é, portanto, o órgão responsável por fazer cumprir as deliberações do 

CNSP, de modo proporcionar o funcionamento adequado no Sistema Nacional de 

Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização115. 

Quanto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), 

este órgão consiste em uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Previdência 

Social, dotada de autonomia administrativa e financeira, além de patrimônio próprio, 

responsável pela fiscalização e supervisão das entidades fechadas de previdência 

complementar e pela execução das políticas do Conselho Nacional de Previdência 

Complementar116. 

A Previc foi instituída pela Lei 12.154/09, que lhe estabeleceu as seguintes 

competências, a teor do disposto no art. 2º: 

 

Art. 2º Compete à Previc: 
I - proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas de 
previdência complementar e de suas operações; 
II - apurar e julgar infrações e aplicar as penalidades cabíveis; 
III - expedir instruções e estabelecer procedimentos para a aplicação das 
normas relativas à sua área de competência, de acordo com as diretrizes do 
Conselho Nacional de Previdência Complementar, a que se refere o inciso 
XVIII do art. 29 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003; 
IV - autorizar: 
a) a constituição e o funcionamento das entidades fechadas de previdência 
complementar, bem como a aplicação dos respectivos estatutos e 
regulamentos de planos de benefícios; 
b) as operações de fusão, de cisão, de incorporação ou de qualquer outra 
forma de reorganização societária, relativas às entidades fechadas de 
previdência complementar; 
c) a celebração de convênios e termos de adesão por patrocinadores e 
instituidores, bem como as retiradas de patrocinadores e instituidores; e 
d) as transferências de patrocínio, grupos de participantes e assistidos, planos 
de benefícios e reservas entre entidades fechadas de previdência 
complementar; 

                                                           
114 Art. 36 do Decreto-Lei 73/66. 
115 Para saber mais, vide: BRASIL. Superintendência de Seguros Privados. Apresentação. Disponível em: 
<http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/apresentacao>. Acesso em 25 ago. 2016. 
116 Para saber mais, vide: BRASIL. Superintendência Nacional de Previdência Complementar.  
Institucional. <http://www.previc.gov.br/sobre/institucional>. Acesso em 26 ago. 2016. 
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V - harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar com as normas e políticas estabelecidas para o segmento; 
VI - decretar intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas de 
previdência complementar, bem como nomear interventor ou liquidante, nos 
termos da lei; 
VII - nomear administrador especial de plano de benefícios específico, 
podendo atribuir-lhe poderes de intervenção e liquidação extrajudicial, na 
forma da lei; 
VIII - promover a mediação e a conciliação entre entidades fechadas de 
previdência complementar e entre estas e seus participantes, assistidos, 
patrocinadores ou instituidores, bem como dirimir os litígios que lhe forem 
submetidos na forma da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996; 
IX - enviar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Previdência 
Social e, por seu intermédio, ao Presidente da República e ao Congresso 
Nacional; e 
X - adotar as demais providências necessárias ao cumprimento de seus 
objetivos. 

 

A Previc é dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta pelo Diretor 

Superintendente e quatro diretorias117. 

Esclarecidas as atribuições normativas e fiscalizatórias de cada órgão regulador 

do Sistema Financeiro Nacional, convém adentrarmos em maior detalhe acerca da rotina 

administrativa de combate às fraudes financeiras, sobretudo em relação aos resultados 

alcançados nos procedimentos fiscalizatórios, ocasião em que poderemos sopesar a 

evolução/involução na ocorrência das irregularidades, bem como os reflexos punitivos 

aplicados aos respectivos agentes. 

Limitar-nos-emos a observar os resultados e estatísticas apresentadas pelo 

Bacen, sendo certo que a presente decisão foi ancorada no fato de que os demais órgãos 

fiscalizadores não disponibilizam ao público um banco de dados estatísticos no mesmo 

patamar de detalhamento que é disponibilizado pelo Banco regulador, o que prejudicaria 

qualquer tentativa de demonstrar os resultados das demais áreas em relação ao crime de 

gestão fraudulenta. 

 

1.4.  Combate à fraude no Sistema Financeiro: a atuação fiscalizatória do 
Banco Central  

 

Rosa Maria Lastra118 menciona que a supervisão bancária constitui-se em um 

processo que contempla quatro estágios ou fases, a saber: autorização, fiscalização, 

                                                           
117 Conforme o art. 8º do Decreto nº 7.075/10: “Art. 8º.  A Diretoria Colegiada, constituída por cinco 
membros, tem a seguinte composição: I - Diretor-Superintendente; II - Diretor de Análise Técnica; III - 
Diretor de Fiscalização; IV - Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e V - Diretor de 
Administração”. 
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punição e administração de crises119.  Por certo, a análise a ser apresentada neste tópico 

concentrar-se-á nas etapas intermediárias, de fiscalização e punição, a teor das 

informações oficiais disponibilizadas pelo próprio Banco regulador. 

As minúcias da rotina fiscalizatória do Banco Central não são bem aprofundadas 

no âmbito dos relatórios que são divulgados ao público; nada obstante, existe um acervo 

de informações interessantes acerca da quantidade de ofícios encaminhados ao 

Ministério Público Federal com notícias de irregularidades, além de dados em relação 

aos tipos de delitos noticiados e as unidades federativas em que se deu as ocorrências. 

Um ponto que deve ser destacado desde logo em relação aos ofícios 

direcionados ao MPF: o Bacen não possui autorização para ingressar com a ação penal 

cabível em caso de delitos financeiros, por isso, o levantamento desse número é 

importante, porquanto será o Ministério Público o órgão responsável por iniciar as 

providências judiciais pertinentes120.  

Ressalta-se que a comunicação do Bacen não é elemento condicionante para a 

instauração de inquérito policial ou de ação penal. O procedimento criminal pode se 

iniciar sem qualquer provocação do Banco regulador; todavia, na prática, a atuação 

policial, ministerial e judiciária acaba decorrendo sobretudo das informações captadas e 

prestadas pelo Bacen no âmbito de seu procedimento fiscalizatório121. 

Apenas a título de informação, entre o período de 1995 e 2015, o Banco Central 

encaminhou ao Ministério Público um total de 10.008 ofícios122 contendo notícias de 

crimes, conforme detalhamento anual que ora apresentamos123: 

                                                                                                                                                                          
118 LASTRA, Rosa Maria. Banco Central e regulamentação bancária. Belo Horizonte: Livraria Del Rey 
Editora, 2000, p.90 
119 “Apesar de bancos estarem sujeitos a um grande volume de regulamentação e fiscalização 
comparativamente a outros intermediários financeiros, eles também se beneficiam de mais proteção 
oficial. Essa proteção torna-se especialmente importante no caso de uma crise. Por “situações de crise” eu 
me refiro a situações de falta de liquidez ou insolvência que possam ameaçar a continuidade das 
atividades de um banco ou bancos em particular de forma temporária ou permanente”. LASTRA, Rosa 
Maria. Banco Central e regulamentação bancária. Belo Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 2000, p. 
103. 
120 Nesse sentido, a Lei n.º 4.728/65, que disciplina o mercado de capitais, estabelece no seu art. 4º, § 2º, 
que o Banco Central do Brasil, tomando ciência de crime definido em lei como de ação pública, deverá 
oficiar ao Ministério Público para a instalação de inquérito policial. Na mesma linha, a Lei nº 7.492/86, 
que define os Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e será estudada em mais detalhes nos 
próximos capítulos, estabelece no seu art. 28 que o BACEN, ao verificar a ocorrência de crime previsto 
naquela Lei, deverá comunicar ao Ministério Público Federal.  
121 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle Penal nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 
Belo horizonte: Del Rey, 1998, p. 143. 
122 Essas notificações abrangem todas as entidades reguladas pelo Banco Central, não se restringindo 
apenas aos Bancos. Não há segregação dessas notificações por tipo de instituição financeira. 
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Gráfico 1 – Ofícios encaminhados ao Ministérios Público

 
Fonte: o autor 

 

Em análise aos números apresentados no gráfico 1, é nítida a diminuição na 

quantidade de ofícios encaminhados ao Ministério Público, em especial a partir de 

2005. Tal gráfico poderia suscitar a conclusão imediata de que a diminuição no número 

de ofícios significaria a diminuição no cometimento de crimes. No entanto, essa 

premissa pode não ser verdadeira, pois é possível ventilar a hipótese de que antes cada 

ofício expedido abrangeria um envolvido e uma tipificação, e após determinado período 

os ofícios foram consolidados envolvendo vários envolvidos e tipificações. Uma análise 

mais conclusiva exigiria necessariamente a análise documental e individual dos ofícios, 

elementos aos quais não tivemos acesso durante a pesquisa. Ademais, fatores outros 

também podem ter impactado nessa diminuição de ofícios, a exemplo de redução na 

estrutura de funcionários disponíveis para fiscalização, mudança na política de 

encaminhamento das notícias de irregularidades etc. 

Traremos adiante informações acerca da quantidade de punições administrativas 

por ano, no gráfico 5, ocasião em que poderemos, por cruzamento de dados, 

desenvolver algumas inferências mais precisas. 

Quanto ao crime de gestão fraudulenta, foram encaminhados ao Ministério 

Público um total de 710 ofícios124 no período entre 1966 e 2015, o que dá uma média de 

14,5 ofícios por ano. Trata-se de um número elevado de ocorrências, considerando que 

estamos diante de uma área sobremaneira regulada e fiscalizada, além de ser um 
                                                                                                                                                                          
123 BRASIL. Banco Central do Brasil. Crimes Financeiros - Comunicação ao Ministério Público. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pre/crimes/graficosOficiosInformadosAnualmente.asp>. Acesso 
em 25 ago. 2016. 
124 A estatística ora apresentada contempla o período compreendido entre 1966 e 2015. O Bacen não 
disponibiliza esses dados por ano, muito menos revela quais as instituições financeiras e gestores 
envolvidos. Para conferir estatística completa, vide: BRASIL. Banco Central do Brasil. Crimes 
Financeiros - Comunicação ao Ministério Público. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/crimes/graficosOficiosInformadosAnualmente.asp>.Acesso em 25 ago. 
2016. 
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segmento extremamente sensível e relevante para toda cadeia produtiva nacional e 

internacional. Como discutimos na introdução deste trabalho, fraudes nessa seara 

podem ocasionar crises econômicas sistêmicas de proporções avassaladoras. 

Quanto às regiões geográficas que possuem maior número de ocorrências do 

crime de gestão fraudulenta, temos o seguinte cenário125: 

 

Gráfico 2 – Notícias de gestão fraudulenta por UF

 
Fonte: o autor 

 

Obviamente, São Paulo por concentrar um maior número de instituições 

financeiras também apresentou o maior índice de ocorrências. 

Já comparando a quantidade de notícias de gestão fraudulenta com outros delitos 

contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos na Lei 7.492/86, nota-se que a gestão 

fraudenta não foi o delito mais verificado pelo Bacen, conforme se constata abaixo126: 

 

Gráfico 3 – Notícias de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

 
Fonte: o autor 

 

                                                           
125 A estatística apresentada considera a distribuição, por Unidade Federativa, dos 710 ofícios 
encaminhados ao Ministério Público. 
126 BRASIL. Banco Central do Brasil. Crimes Financeiros - Comunicação ao Ministério Público. 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pre/crimes/graficosOficiosInformadosAnualmente.asp>.Acesso 
em 25 ago. 2016. 
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Dos crimes previstos na Lei 7.492/86, a gestão fraudulenta foi o quarto crime 

mais identificado nas rotinas fiscalizatórias do Banco Central127. 

O fato de o Bacen não disponibilizar individualmente quais os casos 

relacionados, as instituições e os gestores envolvidos impossibilita o levantamento junto 

aos Tribunais Federais acerca de quantas destas 710 notícias se converteram 

efetivamente em denúncias, que, por sua vez, permitir-nos-ia apurar quantas das 

denúncias resultaram em punição para os gestores. A lacuna de informação também não 

torna possível identificar quais as punições administrativas aplicadas pelo próprio 

Bacen aos gestores atrelados a estes 710 casos. Tais análises seriam sobremaneira 

interessantes, todavia, não serão possíveis de ser apresentadas no bojo deste trabalho. 

 Se no âmbito judicial o Bacen não possui autonomia para ingressar com a ação 

penal pertinente, como já comentado, na esfera administrativa este Banco é o órgão 

competente para instauração do procedimento disciplinar128. No período compreendido 

entre 1995 e 2015, o Banco Central emitiu um total de 25.609 punições disciplinares em 

1º instância129. Nesse diapasão, segue detalhamento por tipo de punição: 

 

Gráfico 4 – Total de punições administrativas

 
Fonte: o autor 

                                                           
127 Oportuno mencionar que só listamos os 4 maiores crimes. Para conferir a lista completa, vide: 
BRASIL. Banco Central do Brasil. Crimes Financeiros - Comunicação ao Ministério Público. Disponível 
em: <http://www.bcb.gov.br/pre/crimes/graficosOficiosInformadosAnualmente.asp>.Acesso em 25 ago. 
2016. 
128 A Lei nº 4.595/64 estabelece as seguintes punições administrativas passíveis de serem imputadas aos 
infratores, a saber: i) advertência; ii) multa de até R$250 mil; iii) suspensão por até 3 anos do exercício de 
cargos; iv) inabilitação por até 20 anos para exercício de cargos de direção na administração ou gerência 
em instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen e v) cassação da autorização de funcionamento. A Lei 
nº 9.613/98, que trata da Lavagem de dinheiro, preceitua as punições administrativas a seguir: i) 
advertência; ii) multa de até o dobro do valor da operação ou do lucro obtido, ou, ainda, até R$20 
milhões; iii) suspensão do exercício de cargos; iv) inabilitação por até 10 anos para exercício de cargos de 
direção na administração ou gerência em instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen e v) cassação da 
autorização de funcionamento. 
129 Essas punições abrangem todas as entidades supervisionadas pelo Banco Central, não se restringindo 
às instituições financeiras bancárias. Ademais, não há detalhamento acerca de quais destas punições são 
referentes aos 710 casos de gestão fraudulenta. BRASIL. Banco Central do Brasil. Histórico de 
penalidades aplicadas. Disponível em: 
<http://www4.bcb.gov.br/fis/PAD/relat_gepad.asp?idpai=procadm&idRelatorio=6>. Acesso em 25 ago. 
2016.  
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Observa-se que a multa é a sanção administrativa mais aplicada pelo Banco 

Central. No que diz respeito à aplicação das punições ao longo do tempo, notamos o 

seguinte histórico entre 1995 e 2015: 

 

Gráfico 5 – Punições administrativas por ano

 
Fonte: o autor 

 

O gráfico 5 revela que o ano de 1999 foi o período em que houve o menor 

número de punições administrativas; por outro lado, no ano seguinte - 2000 - foi o 

período em que houve o maior registro de penalidades, que coincide com o período de 

maior encaminhamento de ofícios ao Ministério Público, consoante gráfico 1. 

Excluindo-se esses extremos, não se percebe uma involução na quantidade de 

penalidades, muito pelo contrário, nota-se uma certa estabilidade, inclusive com leve 

tendência de alta nos últimos anos. Nessa vertente, é perceptível que os últimos quatro 

anos da série histórica – 2012, 2013, 2014 e 2015 – houve uma quantidade de punições 

administrativas maior do que as registradas no triênio 1997, 1998 e 1999. 

Esses números isolados, contudo, não permitem inferências muito bem 

definidas, porquanto a elevação no número de penalidades pode significar uma melhora 

ou acentuação na fiscalização em determinado ano, e não necessariamente que houve 

mais ou menos cometimento de crimes. Seria necessária a determinação de outras 

variáveis para uma inteligência mais clara do fenômeno observado. 

Contudo, ao cruzarmos essa informação com os dados evidenciados no gráfico 

1, notamos que a redução no número de ofícios a partir de 2005 não significou um 

menor número de punições administrativas, muito pelo contrário. Assim, se o número 

de irregularidades se mantém em patamares quase que constantes, o que justificaria um 

menor número de envios de ofícios ao MPF? Não temos elementos suficientes para 

atingirmos qualquer conclusão precisa. 
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Porém, duas conclusões sobremaneira verossímeis são possíveis de serem por 

ora estabelecidas, quais sejam: 

i) o procedimento fiscalizatório do Banco Central de fato identifica um número 

significativo de irregularidades, o que demonstra certa eficácia nas rotinas de 

apuração e fiscalização do segmento financeiro130; 

ii) as punições administrativas aplicadas não são suficientes para a dissuasão do 

cometimento dos crimes financeiros. Os dados evidenciados no gráfico 5 

permite sedimentarmos esta assertiva com segurança. 

Tais conclusões trazem à tona um dos grandes dilemas da regulação bancária - e 

que se aplica a todo e qualquer mercado regulado – que consiste, essencialmente, em 

como incentivar as instituições financeiras a cumprir espontaneamente os regulamentos, 

sem a necessidade, a priori, de aplicações de sanções131. Encontrar o estímulo adequado 

para evitar a ocorrência dos delitos é um desafio constante na regulação desse segmento. 

  

                                                           
130  Falamos em “certa eficácia” porque o número de irregularidade pode ser muito maior do que as 
situações que foram de fato apuradas pelo Bacen. Entretanto, tal aspecto não é facilmente passível de 
mensuração, ficando basicamente no campo da especulação, porquanto o que se conhece de 
irregularidade será aquilo que for identificado por esse Banco ou pela Polícia, pelo Ministério Público ou 
pelo Judiciário. 
131 Para aprofundamento quanto aos incentivos à regulação bancária, vide: SADDI, Jairo. Crise e 
regulação bancária: navegando mares revoltos. São Paulo: Textonovo, 2001, p. 79-88. 
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2. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES EQUIPARADAS  NA 
GESTÃO FRAUDULENTA: delineamento da tipologia elementar das 
instituições financeiras para configuração do delito de gestão fraudulenta 

 

 

 Trataremos neste capítulo acerca da natureza das instituições financeiras, com 

destaque especial para a caracterização dos Bancos, observando os elementos legais que 

lhes são peculiares e distinguem das outras atividades financeiras; análise esta 

indispensável à compreensão do crime de gestão fraudulenta, porquanto a ocorrência do 

delito exige, necessariamente, que o crime se dê no âmbito de uma instituição financeira 

ou entidade equiparada. 

Assim, é mister cotejar o conceito de instituições financeira ao amparo da Lei 

4.595/64 e demais dispositivos legais que se aplicam ao SFN, observando as 

características que são imprescindíveis e elementares destas instituições, além de trazer 

as anotações necessárias à compreensão das entidades que lhes são equiparadas. 

Indispensável também observar o que a Lei penal 7.492/86, que tipifica os 

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, colaciona acerca das instituições 

financeira, porquanto traz em seu bojo elementos importantes para compreensão do 

delito e imprescindíveis à sua consumação. 

 

2.1 Definição de instituição financeira na Lei 4.595/64 e em outros regramentos 
aplicados ao Sistema Financeiro Nacional: o tratamento esparso e as 
dificuldades na identificação dos tipos 
 

O tópico em tela suscita algumas questões indispensáveis para compreensão do 

objeto em estudo, a saber: o que é uma instituição financeira? O que a caracteriza? 

Quais os seus tipos? Quais entidades lhe são equiparadas? 

Como veremos, tais questões não são tão facilmente respondidas, muito em 

razão da não existência de um rol taxativo, ou consolidado, que liste todas as 

instituições financeiras, além de o assunto ser tratado em legislações esparsas, cada qual 

com suas particularidades e rol específico, embora a regulação ordinária se dê na Lei 

4.595/64. Inclusive, a dificuldade de se precisar o termo “instituição financeira” já 

decorre dessa própria Lei, que traz um conceito sobremaneira amplo, prestigiando mais 

as condutas que as caracterizariam, do que propriamente os tipos existentes. Nesse 

sentido, segundo o art. 17 desta Lei, consideram-se instituições financeiras: 
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[...] as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade 
principal ou acessória a coleta, intermediação, ou aplicação de recursos 
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a 
custódia de valor de propriedade de terceiros.132 
 

Do conceito ora mencionado, convém extrair as características elementares para 

a qualificação de uma pessoa jurídica pública ou privada como instituição financeira. 

Desta feita, ressalta-se quatro condutas típicas, a saber: i) coletar; ii) intermediar; iii) 

aplicar e iv) custodiar, sendo os três primeiros relacionados a capital próprio ou de 

terceiros e o último a capital de terceiros. 

O conceito proposto pela Lei 4.595/64 não se limitou às pessoas jurídicas, 

podendo a pessoa física também ser enquadrada na acepção legal de instituição 

financeira, por equiparação, quando realizar as condutas típicas acima previstas, seja de 

forma permanente, seja de forma eventual133. 

Quanto à identificação dos tipos de instituições financeiras, o art. 18 desse 

mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo único134, auxilia nessa tarefa ao listar um rol 

não exaustivo de instituições, a saber: i) os estabelecimentos bancários oficiais ou 

privados; ii) as sociedades de crédito, financiamento e investimentos; iii) as caixas 

econômicas; iv) as cooperativas de crédito ou a seção de crédito das cooperativas. “Fica 

claro do dispositivo que as instituições financeiras podem ser o que o dispositivo chama 

de estabelecimento bancários oficiais ou privados, ou entidades de crédito, 

financiamento e investimento, caixa econômicas ou cooperativas de crédito”135. 

O mesmo art. 18, parágrafo único, também estende a aplicação da Lei 4.595/64, 

no que for aplicável, a: i) bolsas de valores; ii) companhias de seguros e de 

capitalização; iii) sociedades que efetuem a distribuição de prêmios em imóveis, 

mercadorias ou dinheiro e iv) pessoas físicas ou jurídicas que exerçam compra e venda 

de ações ou quaisquer títulos. À vista de tal previsão, têm-se que estas são entidades 

                                                           
132 Art. 17 da Lei 4.595/64. 
133 “Art. 17 [...] Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às 
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de 
forma permanente ou eventual.” Lei nº 4.595/64. 
134 “§ 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, 
financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção de crédito 
das cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições e disciplina desta lei no que for 
aplicável, as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam 
distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão 
ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, 
atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos mercados 
financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.” 
Lei nº 4.595/64. 
135 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 64 
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equiparadas às instituições financeiras, embora a Lei expressamente só tenha usado o 

termo equiparadas para as pessoas físicas. 

Já a Lei 4.380/64, que trata do Sistema Financeiro de Habitação, também 

contribui na identificação de outros tipos de instituição financeira, ao relacionar no seu 

art. 8º quais delas compõem o Sistema Financeiro da Habitação136. A Lei 6.385/76, que 

dispõe acerca do mercado mobiliário, relaciona no art. 15 as entidades abrangidas no 

mercado de capitais137. A Lei 9.613/98, que trata da lavagem de dinheiro no sistema 

financeiro, lista no seu art. 9º as instituições que devem observar as restrições impostas 

na Lei138. A Lei Complementar nº 105/01, que trata do sigilo das instituições 

                                                           
136 “Art. 8º O sistema financeiro da habitação, destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição 
da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, será integrado. I – 
pelos bancos múltiplos; II – pelos bancos comerciais; III – pelas caixas econômicas; IV – pelas 
sociedades de crédito imobiliário; V – pelas associações de poupança e empréstimo; VI – pelas 
companhias hipotecárias; VII – pelos órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive sociedades de 
economia mista em que haja participação majoritária do poder público, que operem, de acordo com o 
disposto nesta Lei, no financiamento de habitações e obras conexas; VIII – pelas fundações, cooperativas 
e outras formas associativas para construção ou aquisição da casa própria sem finalidade de lucro, que se 
constituirão de acordo com as diretrizes desta Lei; IX – pelas caixas militares; X – pelas entidades abertas 
de previdência complementar; XI – pelas companhias securitizadoras de crédito imobiliário; e XII – por 
outras instituições que venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional como integrantes do 
Sistema Financeiro da Habitação”. Lei 4.380/64. 
137 Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende: I - as instituições financeiras e 
demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários: a) como agentes da 
companhia emissora; b) por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no 
mercado; II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no 
mercado, para os revender por conta própria; III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam 
atividades de mediação na negociação de valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de 
balcão; IV - as bolsas de valores; V - entidades de mercado de balcão organizado; VI - as entidades de 
compensação e liquidação de operações com valores mobiliários; VI - as corretoras de mercadorias, os 
operadores especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e VII - as entidades de compensação e 
liquidação de operações com valores mobiliários”. Lei 6.385/76. 
138 “Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, 
em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não: I - a 
captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira; II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento 
cambial; III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração 
de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: I – as bolsas de 
valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão 
organizado; II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou 
de capitalização; III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como 
as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços; IV - as administradoras ou empresas 
que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a 
transferência de fundos; V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial 
(factoring); VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, 
mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método 
assemelhado; VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das 
atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; VIII - as demais entidades cujo 
funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de 
capitais e de seguros; IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil 
como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de 
ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo; X - as pessoas físicas ou 
jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis; XI - as pessoas 



58 
 

financeiras, apresenta no art. 1º, parágrafo 1º, também um rol de entidades que devem 

observar os seus preceitos139.  

A Resolução CMN nº 4.122/12, quando define as regras para constituição e 

autorização para funcionamento dos entes regulados pelo Banco Central, lista as pessoas 

jurídicas que lhe serão subordinadas140. A Circular BACEN nº 1.273/87, ao estabelecer 

o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional-COSIF, também 

elenca no rol deste documento as instituições que deverão adotá-lo141. 

Da análise geral dos normativos citados, não há uma normatização única 

condensando claramente os tipos de instituições financeiras e as entidades equiparadas. 

A legislação esparsa acaba por constituir outras instituições financeiras que não foram 

previstas inicialmente na Lei base do SFN (4.595/64); aliás, às vezes a lei esparsa 

considera ou equipara uma entidade como instituição financeira, que não 

                                                                                                                                                                          
físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades; XII 
- as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua 
comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie; XIII - as 
juntas comerciais e os registros públicos; XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que 
eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, 
de qualquer natureza, em operações: a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou 
industriais ou participações societárias de qualquer natureza; b) de gestão de fundos, valores mobiliários 
ou outros ativos; c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores 
mobiliários; d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos 
fiduciários ou estruturas análogas; e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e f) de alienação ou 
aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais; XV 
- pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou 
negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares;  XVI 
- as empresas de transporte e guarda de valores; XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem 
bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização; e XVIII - as 
dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, 
relativamente a residentes no País”. Lei 9.613/98. 
139  “Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços 
prestados. § 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar: I – os 
bancos de qualquer espécie; II – distribuidoras de valores mobiliários; III – corretoras de câmbio e de 
valores mobiliários; IV – sociedades de crédito, financiamento e investimentos; V – sociedades de crédito 
imobiliário; VI – administradoras de cartões de crédito; VII – sociedades de arrendamento mercantil; VIII 
– administradoras de mercado de balcão organizado; IX – cooperativas de crédito; X – associações de 
poupança e empréstimo; XI – bolsas de valores e de mercadorias e futuros; XII – entidades de liquidação 
e compensação; XIII – outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a 
ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. § 2o As empresas de fomento comercial ou 
factoring, para os efeitos desta Lei Complementar, obedecerão às normas aplicáveis às instituições 
financeiras previstas no § 1o”. Lei Complementar nº 105/01. 
140 “Art. 1º [...] bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de 
desenvolvimento, bancos de câmbio, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
crédito imobiliário, companhias hipotecárias, agências de fomento, sociedades de arrendamento 
mercantil, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários e sociedades corretoras de câmbio [...]”. Art. 1º, i, da Resolução CMN 4.122/12. 
141 i) bancos comerciais; ii) bancos de desenvolvimento; iii) caixas econômicas; iv) bancos de 
investimento; v) sociedades de crédito, financiamento e investimento; vi) sociedades de crédito 
imobiliário e associações de poupança e empréstimo; vii) sociedades de arrendamento mercantil; viii) 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e câmbio; ix) sociedades distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários e x) cooperativas de crédito. Capítulo 1, seção 1, item 2.  Circular BACEN 1.273/87. 
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necessariamente será contemplada para fins de aplicação de outra norma, situação que 

causa certa confusão quando da análise do tema. 

Se é certo que não há uma sistematização e organização normativa clara dos 

tipos de instituições e entidades equiparadas, também é certo que a Lei 4.595/64 

proporcionou um conceito demasiado amplo para a interpretação da natureza de uma 

instituição financeira. As características das condutas dispostas na Lei acabam sendo os 

arrimos determinantes para compreensão, intepretação e particularização destas 

instituições, inclusive, a definição de instituição financeira trazido na Lei 7.492/86 bebe 

dessa fonte, ao dispor também de um conceito abrangente, sem relacionar os tipos. Há 

quem defenda que essa abertura nesta última Lei seja fundamental para se evitar a 

rápida defasagem normativa142, não duvidamos disso143, mas também não negamos que 

a amplitude torna mais árdua a tarefa jurisprudencial, bem como carrega certa 

insegurança jurídica acerca da possibilidade de enquadramento ou não em determinada 

irregularidade ou crime inerente à instituição financeira ou entidade que lhe seja 

equiparada. 

Nesse ponto, convém cotejarmos desde logo o conceito trazido na Lei 7.492/86. 

 

2.2 A tutela penal do Sistema Financeiro Nacional: a natureza de instituição 
financeira prevista na Lei 7.492/86 

 

Para início de análise, faz-se indispensável citar o texto da Lei em epígrafe no 

que concerne à definição de instituição financeira: 

 

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou 

                                                           
142 Marcelo Ruivo assim comenta acerca da amplitude do conceito de instituição financeira: “A técnica 
legislativa empregada, acertadamente como já foi visto, preferiu adotar a forma de uma cláusula geral 
definitória do conceito de instituição financeira para todo o diploma legal a delegar a singularidade de 
cada ilícito-típico a redação do rol específico e taxativo dos modelos empresariais submetidos ao 
respectivo crime. Se fosse de outra maneira, sem sombra de dúvidas, estaria a lei, sem maiores cuidados 
em relação à adequação da norma à variedade de tipos de empreendimentos financeiros, entregue à ação 
desatualizadora proporcionada pelo fluir do tempo”. RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade 
financeira: contribuição à compreensão da gestão fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, 
p. 150. 
143 Tal situação aconteceu com a Lei 1.521/51, quando dispôs de rol taxativo para tipificação no crime de 
gestão fraudulenta. Com a reforma do SFN, na década de 60, tal Lei já não abrangia as instituições 
financeiras que surgiram à época. Nesse sentido, comenta Luiz Regis Prado em defesa da amplitude 
conceitual: “Com isso [conceito amplo] evitou o inconveniente de estabelecer um rol taxativo, tal como 
ocorreu na Lei 1.521/1951, que tende a desatualizar-se em razão da dinamicidade do sistema financeiro, 
que pode torná-la inaplicável, por falta de previsão expressa de determinada instituição financeira. 
PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 193. 



60 
 

acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação 
de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação 
ou administração de valores mobiliários. 
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 
I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, 
capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; 
II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste 
artigo, ainda que de forma eventual.144 

 

O conceito penal para instituição financeira ora apresentado também não 

apresenta rol taxativo, muito menos exemplificativo de tipos de instituição, ressaltando 

apenas as atividades características do segmento financeiro145. 

Tal definição encontra ressonância no art. 17 da Lei 4.595/64, já abordada no 

item anterior, embora apresente algumas particularidades que a distinga desta última146. 

Antes de ressaltar essas distinções, necessário elencar as atividades características de 

instituições financeiras previstas na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional, a saber: 

i) captar, intermediar, aplicar: recursos financeiros de terceiros; 

ii) custodiar, emitir, distribuir, negociar, intermediar ou administrar: valores 

mobiliários; 

iii) captar ou administrar: seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer 

tipo de poupança de terceiros.  

A Lei 7.492/86 acaba dando também um tratamento amplo à identificação 

conceitual de instituições financeiras, trazendo três blocos de ações que possibilitam a 

caracterização de qualquer pessoa jurídica que as exerça como atividade principal ou 

acessória147. Comparando os termos da Lei penal com as disposições do art. 17 da Lei 

                                                           
144 Art. 1º da Lei 7.492/86. 
145 “O reconhecimento de uma instituição financeira decorre do exercício de atividades financeiras e não 
apenas da existência de estrutura e de sede próprias ou do seu registro perante as autoridades 
competentes”. SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, 
lavagem de dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 26. 
146 “O art. 1º da Lei 7.492/86 contém definição mais ampla [do que o art. 17º da Lei 4.595/64], 
procurando alcançar uma categoria de autores que embora não pratiquem a atividade própria do mercado 
de capitais com habitualidade procuram auferir lucros ilícitos em qualquer de suas modalidades”. BETTI, 
Francisco de Assis. Aspectos dos crimes contra o sistema financeiro. Belo Horizonte: Livraria Del Rey 
Editora, 2000, p. 69. 
147 Nesse sentido, Manoel Pimentel comenta: “É amplíssimo o conceito, alargado ainda mais com as 
disposições dos ns. I e II, do parágrafo único deste artigo, que equipara à instituição financeira a pessoa 
jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, 
ou recursos de terceiros, bem como a pessoa natural que exerça quaisquer atividades referidas no artigo, 
ainda que de forma eventual. Sabemos que a amplitude do conceito de instituição financeira se deveu, em 
grande parte, à casuística acumulada pelo Banco Central, através de sucessivas experiências com as mais 
diversas entidades que lidavam com recursos de terceiros ou com títulos ou valores mobiliários. A rede de 
proteção lançada pelo art. 1º e seu parágrafo único foi trançada com malha fina, para que não escapasse 
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4.595/64, nota-se que a Lei base do SFN abrange basicamente o primeiro bloco de ações 

- captar, intermediar, aplicar recursos financeiros - só que existe uma diferença 

fundamental neste ponto: enquanto a Lei do Sistema Financeiro Nacional admite a 

coleta, a intermediação e a aplicação de recursos próprios ou de terceiros, a Lei penal só 

admite recursos de terceiros148, não se configurando no tipo penal, portanto, 

intermediação financeira do próprio capital. 

A redação originária do art. 1º da Lei 7.492/86 continha expressamente a 

possibilidade de intermediação financeira de recursos próprios ou de terceiros, mas o 

termo “próprios” foi vetado, por ser considerado demasiado abrangente149. 

Com relação à custodia, além de a Lei penal relacionar as atividades de emitir, 

distribuir, negociar, intermediar ou administrar os títulos de mobiliários, houve a 

substituição da partícula aditiva “e” pela alternativa “ou”. Agapito Machado comenta 

que tal alteração eliminou a dubiedade existente na Lei 4.595/64, ao passo que a 

conjunção alternativa “ou” evidencia que a caracterização de uma instituição financeira 

não exige “o exercício cumulativo das atividades de captação, intermediação ou 

aplicação de recursos financeiros com as de custódia, emissão, distribuição, negociação, 

intermediação ou administração de valores mobiliários. Basta apenas o exercício de uma 

só delas”150. 

Quanto à equiparação de pessoa física, prevê a Lei penal que será enquadrada na 

tipificação legal a pessoa física que exerça qualquer uma das condutas lá previstas, 

ainda que de forma eventual151, reiterando, desta feita, a previsão do parágrafo único do 

                                                                                                                                                                          
conduta alguma, lesiva ou perigosa, contra o Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual o dispositivo 
legal tornou-se excessivamente amplo”. PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional: Comentários à Lei 7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 28. 
148 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 595. 
149 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 29. 
150 MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 27. 
151 “Este acréscimo – ainda que de formal eventual – é extraordinariamente largo, e certamente criará 
dificuldades de interpretação quando se cuidar da responsabilidade penal estruturada nos termos do art. 25 
e seu parágrafo único desta mesma lei”. PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional: Comentários à Lei 7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 30. Em 
outra perspectiva, Rodolfo Maia ressalta: “Quanto à incidência típica para as práticas ainda que eventuais, 
assinale-se ser a mesma inevitável, na medida em que os tipos penais em análise, alicerçados no conceito 
de instituição financeira, não consubstanciam, como padrão, crimes habituais ou crimes próprios. Não se 
diga, pois, que por atividade eventual pretendeu-se atingir apenas aqueles que, não tendo por profissão a 
atividade financeira, de modo reiterado realizem operações financeiras, o que excluiria de relevância 
típica a prática singular de tal atividade. Tal entendimento não se coaduna com a própria acepção do 
vocábulo eventual, não corresponde à exegese sistemática da norma (já que exige-se prévia autorização 
para o exercício de tal atividade) e tampouco, atende à mens legis que entendeu ser relevante, por sua 
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art. 17 da Lei 4.595/64. Bitencourt afirma que tal previsão não deveria ser entendida 

literalmente, do contrário a interpretação da lei pode beirar o absurdo152. Em sentido 

contrário, Rodolfo Maia ressalta que a equiparação de pessoas físicas às instituições 

financeiras é digna de nota153.  

No geral, nota-se que a Lei penal deixa extremamente vaga a conceituação de 

instituição financeira, prevendo essencialmente quaisquer condutas ou práticas de 

natureza financeira. Os acréscimos relacionados às atividades de seguros, câmbio, 

consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança ou recursos de terceiros só 

reforçam a percepção de que “o elemento essencial que articula misteres econômicos 

tão diferenciados, para a Lei de Regência, é a presença de captação, gestão e aplicação 

de recursos de terceiros ou a operação com títulos e valores mobiliários”154. 

 

2.3 Sistematização tipológica das instituições financeiras e entidades equiparadas 
para fins de consumação do crime de gestão fraudulenta 
 

Apresentadas as definições de instituição financeira presentes na Lei 4.595/64 e 

7.492/86, além de observar alguns tipos de instituições financeiras e entidades 

                                                                                                                                                                          
repercussão no sistema financeiro nacional, a integral proteção dos recursos de terceiros. Outra 
interpretação conduziria à atipicidade, por exemplo, da situação em que um indivíduo aplica um único e 
milionário golpe no mercado, com um derrame de títulos mobiliários falsos”. MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos 
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 36-37. 
152 “Obviamente, não é razoável tratar o particular que pratica uma operação de captação e intermediação 
de recursos de terceiros como se constituísse uma instituição financeira. Se assim fosse possível, bastava 
que um indivíduo captasse recursos de dois ou três amigos, com a promessa de aplicá-los no sistema 
financeiro, para que a lei o considerasse para fins penais equiparado ao pressentido de um banco múltiplo. 
De outro lado, parece contraditória a previsão do art. 2º, em face do crime descrito no art. 16 da Lei n. 
7.492/86: “Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante 
declaração (vetado) falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de 
câmbio [...]” ora, qual o sentido da equiparação se a atividade clandestina destinada à prática das 
operações privativas das instituições financeiras já é punida de modo específico?”. BITENCOURT, Cezar 
Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o Mercado de 
Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 33. 
153 “Digna de nota é a equiparação a instituição financeira da pessoa natural que exerça tais atividades, 
ainda que eventualmente. Tratar-se-á de exercício clandestino e desautorizado de atividades financeiras 
na medida em que as normas regulamentares exigem autorização estatal para seu funcionamento. 
Infundada a crítica de que tal equiparação, em especial por atingir atividades eventuais, alargaria 
demasiadamente o alcance das normas penais dela decorrentes, atingindo apenas os denominados 
“homens de palha” ou “laranjas”. Tais agente, mais recentemente chamados de “fantasmas”, constituem 
importante elo no iter criminis dos delitos de “colarinho branco”. Via de regra, são indivíduos de 
pequenas posses que são aliciados para serem “testas de ferro” dos verdadeiros criminosos, emprestando 
seus nomes para figurarem em negócios escusos que vão da fraude pela sonegação fiscal, pelo estelionato 
e pela evasão de divisas”. MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: 
anotações à Lei Federal nº 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 34-35. 
154 MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 31 
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comparadas previstas na legislação esparsa, convém registrar, mais uma vez, a 

dificuldade de se observar plenamente todos os tipos de instituições financeiras e 

entidades que lhe são equiparadas. 

A falta de uma norma sistematizadora dos tipos de instituição financeira, somada 

a definição ampla da Lei penal e da Lei base do sistema financeiro, dificulta a análise 

casuística por parte dos Tribunais quando da análise da gestão fraudulenta, porquanto a 

não existência de rol exaustivo torna recomendável, sempre que possível, o cotejo com 

as diversas regras e normas esparsas que tratam do sistema do financeiro, sobremaneira 

a Lei 4.595/64. Importante consignar que a Lei 7.492/86, ao estabelecer a tipificação da 

gestão fraudulenta, não exige qualquer norma complementar para sua aplicação no caso 

concreto, por ser tal delito um tipo penal aberto, e não uma norma penal em branco155. 

Oportuno mencionar comentário de Delmanto quando aduz que o conceito de 

instituição financeira, a despeito das outras normas que regulamentam o sistema 

financeiro, “para efeitos penais da Lei nº 7.492/86, deve restringir-se aos estritos termos 

do seu art. 1º, não podendo ser ampliado por leis complementares posteriores que não 

determinem expressamente sua aplicação à Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional”156. 

Portanto, a legislação esparsa que regulamenta o assunto pode auxiliar na 

identificação de uma determinada instituição financeira, mas não é determinante para 

aplicação da Lei penal em comento. 

Inclusive, interessante registrar que boa parte dos autores que comentam a Lei 

7.492/86 recaem na mesma dificuldade de tentar exemplificar e detalhar a tipologia das 

instituições financeiras. Dificuldade mais do que compreensível diante do contexto ora 

posto. 

Nesse sentido, buscaremos neste tópico sistematizar e classificar as instituições 

financeira, a teor dos diversos normativos relacionados, da doutrina especializada, 

trazendo também a casuística dos Tribunais para fornecer uma relação de entes 

agrupados em, basicamente, quatro grupos essenciais, a saber: i) instituições financeiras 

bancárias; ii) instituições financeiras não bancárias; iii) entidades equiparadas e iv) 

entidades não equiparadas157.  

                                                           
155 Tais aspectos serão melhor esclarecidos no Capítulo 4. 
156 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 23. 
157 Oportuno trazer a classificação de instituições financeiras feita por Eduardo Fortuna, tendo por base as 
peculiaridades e natureza dos créditos negociados. Nesse sentido: 
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2.3.1 Instituições financeiras bancárias: análise da tipologia bancária frente às normas 
disciplinadoras do Conselho Monetário Nacional 

 

Registre-se desde logo que não há na legislação pátria um conceito específico 

para bancos158, cabendo à doutrina a difícil tarefa de defini-los e distingui-los das 

demais instituições financeiras, mormente pelas coincidências e similitudes das 

atividades prestadas nestas entidades. Oportuno notar que tal lacuna legislativa 

acompanha uma tendência encontrada também em outros sistemas jurídicos, em que as 

normas gerais do sistema financeiro se referem aos aspectos gerais da intermediação de 

capitais, não adentrando nas minúcias e particularidades das instituições que a compõe. 

Nesse sentido, Salomão Neto comenta que tal característica também ocorre no Direito 

francês (établissements de crédit) e no Direito da Comunidade Europeia (instituição de 

crédito) etc.159  

Cabe-nos, portanto, remontar à tradição da doutrina comercial para resgatar 

alguns conceitos aplicáveis aos bancos: Cesare Vivante apresentava o conceito de banco 

como aquele “estabelecimento comercial que recolhe os capitais para distribuí-los 

sistematicamente com operações de crédito”160. J. X. de Carvalho de Mendonça, por sua 

                                                                                                                                                                          
Instituições de Crédito a Curto 
Prazo 

Bancos Comerciais, Caixa Econômica, Bancos 
Cooperativos/Cooperativas de Crédito, Bancos Múltiplos com 
Carteira Comercial 

Instituições de Crédito de 
Médio e Longo Prazos 

Bancos de Desenvolvimento, Bancos de Investimento, Caixa 
Econômica, Bancos Múltiplos com Carteira de Investimento e 
Desenvolvimento, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, 
Agência de Fomento 

Instituições de Crédito e 
Financiamento de Bens de 
Consumo Duráveis 

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento – Financeiras, 
Caixa Econômica, Bancos Múltiplos com Carteira de Aceite 

Instituições de Crédito 
Imobiliário 

Caixa Econômica Federal, Associações de Poupança e Empréstimo, 
Sociedade de Crédito Imobiliário, Companhias Hipotecárias, Bancos 
Múltiplos com Carteira Imobiliária 

Instituições de Intermediação 
no Mercado de Capitais 

Sociedade Corretoras – CCVM, Sociedades Distribuidoras – DTVM, 
Bancos de Investimento, Bancos Múltiplos com Carteira de 
Investimento, Agentes Autônomos de Investimento 

Instituições de Seguros e 
Capitalização 

Seguradoras, Corretoras de Seguros, Entidades Abertas de 
Previdência Complementar, Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, Sociedades de Capitalização 

Instituições de Arrendamento 
Mercantil – Leasing 

Sociedades de Arrendamento Mercantil, Bancos Múltiplos com 
Carteira de Arrendamento Mercantil 

Fonte: FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Qualitymark Editora, 2015, p. 28. 
158 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 66. 
159 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 67. 
160 VIVANTE, Cesare. Trattato di Diritto Commerciale. Milão, 1922, v.1, p. 92 in ABRÃO, Nelson. 
Direito Bancário. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 19.  
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vez, comentava que os Bancos se caracterizavam como “empresas comerciais, cujo 

objetivo principal consiste na intromissão entre os que dispõe de capitais e os que 

precisam obtê-los, isto é, em receber e concentrar capitais para, sistematicamente, 

distribuí-los por meio de operações de crédito”161.  

Salomão Neto menciona que, historicamente, os bancos são as instituições 

voltadas ao financiamento geral das atividades econômicas, sem o caráter de 

especialização em certo tipo de operação ativa. Nessa ótica, apresenta o seguinte 

conceito:  

 

Conclui-se portanto que bancos são instituições creditícias de caráter 
genérico, cuja função é a captação e repasse de recursos sem o caráter de 
especialização em ou preponderância de certo tipo de negócio que caracteriza 
as sociedades de crédito, financiamento e investimento e as sociedades de 
arrendamento mercantil.162 
 

Nelson Abrão, no mesmo prisma, traz a seguinte acepção, em que o Banco é: “a) 

uma organização empresária; b) que se utiliza de recursos monetários próprios, ou de 

terceiros; c) na atividade creditícia (toma e dá emprestado)”163. 

A despeito dos conceitos trazidos, significar o termo banco, sopesando um 

elemento único que lhe distinga de outras instituições financeira, não é tarefas simples, 

sobretudo pela configuração múltipla de atividades que exercem, seja na captação de 

crédito, seja na disponibilização de crédito, seja na aplicação de recursos, seja na 

realização de diversas outras operações financeiras164. 

Basicamente, há quatro espécies de Bancos em operação no sistema brasileiro, 

conforme o escopo principal de sua atividade, a saber: Bancos Comerciais; Bancos de 

                                                           
161 MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Rio de Janeiro, 1947, v. 7, 
p. 13-4 in ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 19. 
162 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 67. 
163 ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 21.  
164 Interessante observar comentário de Nelson Abrão acerca do funcionamento dos Bancos: “A 
mobilização dos recursos, as respectivas aplicações e o direcionamento das importâncias para uma 
pulverização acentuada explicam em parte a relevância social que identifica as instituições financeiras, 
donde subministra a preponderância do público sobre o privado, nessa multissecular relação 
diagnosticada entre o consumidor e a atividade pelo banqueiro. Configurada a atividade principal do 
banco como de intermediação segundo uns, ou de mobilização do crédito, segundo outros, não deixa ele, 
como veremos no estudo particularizado de cada uma de suas operações, de praticar outras acessórias, 
mas sempre almejando viabilizar a principal. Evidente, portanto, que os Bancos desenvolvem duplicidade 
de atividades, que têm color de meio e fim, ao mesmo tempo, fator que se pontua com mais relevo no 
momento em que se discute eventual subordinação tributária, na realização de operações que redundam 
numa prestação de serviços”. ABRÃO, Nelson. Direito Bancário. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 21. 
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Investimento; Bancos de Desenvolvimento e Bancos de Câmbio165. Existe uma quinta 

espécie bancária, denominada Banco Múltiplo, que se trata na verdade de um banco que 

mescla duas ou mais carteiras de crédito dos outros tipos, como veremos adiante: 

 

a. Bancos múltiplos: 
 

A teor da Resolução CMN 2.099/94, são instituições financeiras privadas ou 

públicas que devem ser constituídas com, no mínimo, duas carteiras, sendo uma delas, 

obrigatoriamente: i) comercial ou ii) de investimento. Além de uma das carteiras 

obrigatórias, os bancos múltiplos podem atuar também com as carteiras de 

desenvolvimento (neste caso, apenas banco público possui autorização); crédito 

imobiliário; arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento166. 

Devem ser organizadas sob forma de Sociedade Anônima e sua denominação 

social deve constar a expressão “Banco”167. Esses bancos realizam as operações ativas, 

passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, a depender das carteiras que 

atuam, podendo captar recursos caso tenha carteira comercial. 

Até julho de 2016, existiam 133 Bancos Múltiplos autorizados a operar no 

País168. Exemplos de Bancos Múltiplos: Banco do Brasil S.A.169; Banco Bradesco BBI 

S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; Banco BTG Pactual S.A., 

Banco do Nordeste S.A. etc.170 

 

                                                           
165 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 67.  
166 “Art. 7º O banco múltiplo deverá constituir-se com, no mínimo, duas das seguintes carteiras, sendo 
uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento: I - comercial; II - de investimento e/ou de 
desenvolvimento, a última exclusiva para bancos públicos; III - de crédito imobiliário; IV - de crédito, 
financiamento e investimento; e V - de arrendamento mercantil. § 1º As operações realizadas por banco 
múltiplo estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares 
correspondentes às suas carteiras, observado o disposto no art. 35, inciso I, da Lei nº 4.595, de 31.12.64. § 
2º Não há vinculação entre as fontes de recursos captados e as aplicações do banco múltiplo, salvo os 
casos previstos em legislação e regulamentação específicas. § 3º É vedado ao banco múltiplo emitir 
debêntures”. Resolução CMN 2.099/94. 
167 BRASIL. Banco Central do Brasil. Bancos Múltiplos. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bm.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
168 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
169 Embora seja atualmente classificado com um Banco Múltiplo, com perfil preponderantemente 
comercial, o Banco do Brasil ainda conserva funções típicas de parceiro principal do Governo Federal, a 
exemplo de ser o principal executor da política de crédito rural da União. Para maiores detalhamentos, 
vide: FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 25.  
170 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
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b. Bancos comerciais: 

 

Principal objetivo dos bancos comerciais é disponibilizar recursos, a curto e 

médio prazos, para financiar o comércio, a indústria, os prestadores de serviços e as 

pessoas físicas. Nesse propósito atuam na captação de recursos e posterior 

disponibilização por empréstimos171. 

Devem possuir constituição societária sob a forma de sociedade anônima, 

contemplando na denominação social a expressão "Banco"172. Até julho de 2016, 

existiam 21 bancos comerciais autorizados a operar no País173. Exemplos desses bancos: 

Banco da Amazônia S.A.; Banco Alfa S.A.; Banco Western Union Do Brasil S.A.; 

Banco Arbi S.A. etc.174 

 

c. Bancos de investimento: 
 

Regulamentados pela Resolução CMN 2.624/99, os bancos de investimento 

tratam-se de instituições dedicadas à realização de operações de participação societária 

de caráter temporário, de financiamento de capital fixo e de giro para fomento da 

atividade produtiva, e de administração de recursos de terceiros. Quanto à sua 

constituição, devem adotar a expressão “Banco de Investimento”, além de serem 

estabelecidos na forma sociedade anônima175. 

Podem captar recursos via depósitos a prazo, repasses de empréstimos obtidos 

no exterior ou de recursos oficiais recepcionados no País, depósitos interfinanceiros e 

por meio da emissão de títulos mobiliários por ele administrado. Todavia, não podem 

ter contas correntes176. Dentre suas atribuições, podem comprar e vender, por conta 

                                                           
171 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 29. 
172 BRASIL. Banco Central do Brasil. Banco comerciais. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bc.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
173 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
174 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
175 “Art. 1º Estabelecer que os bancos de investimento, instituições financeiras de natureza privada, 
especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da 
atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros, 
devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima. Parágrafo 1º Na denominação das instituições 
financeiras a que se refere esta Resolução deve constar a expressão "Banco de" "Investimento"”. 
Resolução CMN 2.624/99. 
176 BRASIL. Banco Central do Brasil. Bancos de investimento. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bi.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
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própria ou de terceiros, metais preciosos e quaisquer títulos e valores mobiliários; 

operar por conta próprio ou em nome de terceiros em bolsas de mercadorias e de 

futuros, bem como em mercados de balcão organizados; conceder crédito para 

financiamento de capital fixo e de giro (nesse caso, o prazo mínimo do empréstimo é de 

um ano)177; participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de 

títulos e valores mobiliários; operar em câmbio conforme autorização do Bacen; 

coordenar processos de reorganização e reestruturação de sociedades e conglomerados 

(independentemente de serem financeiros),  mediante prestação de serviços de 

consultoria, participação societária e/ou concessão de financiamentos ou 

empréstimos178. 

Até julho de 2016, existiam 14 bancos de investimento autorizados a operar no 

País179. Exemplos de bancos de investimento: BBVA Brasil BI S.A.; Banco Porto Real 

de Invest. S.A; BCO Induscred de Investim. S/A; Standard Chartered BI S.A.  Banco 

Inbursa De Investimentos S.A. etc.180 

 

d. Bancos de desenvolvimento: 
 

Previstos na Resolução CMN 394/76, os bancos de desenvolvimento foram 

instituídos com o propósito de fomentar o desenvolvimento regional, fornecendo 

recursos financeiros, prioritariamente ao setor privado, necessários ao financiamento de 

médio e longo prazo de programas que promovam o progresso econômico e social do 

Estado onde tenham sede181. Necessariamente devem adotar, em sua denominação, a 

expressão “Banco de Desenvolvimento”, seguida do nome do Estado em que tenham 

sede182. 

                                                           
177 Cf. FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Qualitymark Editora, 2015, p. 35. 
178 Parágrafo 2º do art. 1º da Resolução CMN nº 2.2624/99. 
179 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
180 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
181 A Resolução 394/76, no parágrafo 1º do art. 4º, possibilita, em caráter excepcional, empréstimos em 
outros Estados, desde que limítrofes ao Estado onde localiza a sede do Banco, e que o projeto atenda 
interesses comuns da região. Nesse sentido, segue o dispositivo em comento:  “Art. 4º [...] § 1º 
Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de 
desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à 
sua área de atuação”. Resolução nº 394/76. 
182 “Art. 1º Os Bancos de Desenvolvimento são instituições financeiras públicas não federais, constituídas 
sob a forma de sociedade anônima, com sede na Capital do Estado da Federação que detiver seu controle 
acionário. Parágrafo único. As instituições financeiras de que trata este artigo adotam, obrigatória e 
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Por meio da Resolução 3.568/08, os bancos de desenvolvimento foram 

autorizados a operar no mercado de câmbio183. Estes bancos não podem operar em 

aceites de títulos cambiários para colocação no mercado de capitais; instituir e 

administrar fundos de investimento; realizar operações de redesconto; adquirir imóveis 

não destinados a uso próprio e financiar loteamento de terrenos e construção de imóveis 

para revenda ou incorporação, exceto se relativas à implantação de plantas industriais.  

Até julho de 2016, existiam 4 Bancos de Desenvolvimento autorizados a operar 

no País184, a saber: Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES185, Banco de 

Desenvolvimento do Espirito Santo S.A; Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

S.A.-BDMG e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul186. 

 

e. Bancos de câmbio 
 

Regidos pela Resolução CMN nº 3.426/06, os Bancos de Câmbio são 

autorizados a realizar operações de câmbio ou de crédito vinculados ao câmbio, a 

exemplo de: compra e venda de moeda estrangeira; transferências de recursos do e para 

o exterior; financiamento de importação e de exportação; adiantamento sobre contratos 

de câmbio - ACE. Necessariamente devem adotar a denominação “Banco de 

Câmbio”187. 

                                                                                                                                                                          
privativamente, em sua denominação, a expressão "Banco de Desenvolvimento", seguida do nome do 
Estado em que tenham sede”. Resolução nº 394/76. 
183 Interessante observar o que consiste o mercado de câmbio: “Art. 1º O mercado de câmbio brasileiro 
compreende as operações de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com ouro-
instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no 
mercado de câmbio, bem como as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados ou com 
sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no exterior. Parágrafo único. Incluem-se no mercado 
de câmbio brasileiro as operações relativas aos recebimentos, pagamentos e transferências do e para o 
exterior mediante a utilização de cartões de uso internacional e de empresas facilitadoras de pagamentos 
internacionais, bem como as operações referentes às transferências financeiras postais internacionais, 
inclusive mediante vales postais e reembolsos postais internacionais”. Resolução CMN nº 3.568/08. 
184 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
185 Para mais informações, vide: BRASIL. Banco Nacional de Desenvolvimento. Quem somos. 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/O_BNDES/A_Empresa/>. Acesso 
em 25 ago. 2016. 
186 Cf. lista em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento no País 
(transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. Acesso em 
22 ago. 2016. 
187 “Art. 1º É facultada a constituição de bancos de câmbio, instituições financeiras especializadas na 
realização das seguintes operações: I - compra e venda de moeda estrangeira; II - transferências de 
recursos do e para o exterior; III - financiamento de importação e de exportação; IV - adiantamento sobre 
contratos de câmbio; V - outras operações, inclusive de prestação de serviços, previstas na 
regulamentação do mercado de câmbio. Parágrafo único. Na denominação das instituições financeiras a 
que se refere esta resolução deve constar a expressão "Banco de Câmbio". Resolução 3.426/06. 
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Esses bancos podem manter contas de depósitos, sem remuneração, não 

movimentáveis pelo titular, cujos recursos sejam destinados à realização de operações 

ou à contratação de serviços relacionados às operações acima188. Além disso, podem 

operar com recursos próprios, recursos decorrentes de repasses e depósitos 

interbancários e recursos captados no exterior189. 

Até julho de 2016, existiam 3 bancos de câmbio autorizados a operar no País190, 

a saber: Banco Confidence de Câmbio S.A.; Bexs Banco de Câmbio S/A e MS Bank 

S.A. Banco de Câmbio191. 

 

2.3.2 Instituições financeiras não bancárias e seus elementos distintivos 
 

Trataremos neste tópico das seguintes instituições financeiras: Caixas 

Econômicas; Sociedades de crédito, financiamento e investimento; Sociedades de 

crédito imobiliário; Companhias Hipotecárias; Associação de Poupança e Empréstimo; 

Agências de Fomento; Sociedades de Arrendamento Mercantil; Sociedades Corretoras e 

Distribuidoras de títulos e valores mobiliários e Cooperativas de Crédito. 

 Oportuno ressaltar desde logo que listamos as Caixas Econômicas neste tópico, 

porquanto apresentam definição legal distinta dos Bancos, conforme própria segregação 

do art. 18, parágrafo único, da Lei 4.595/64. Assim, embora na prática funcione como 

Banco Comercial, as Caixas Econômicas possuem legislação própria e particularidades 

que as distinguem da natureza das demais sociedades bancárias, por isso, a sua inclusão 

neste tópico. 

 Sem mais delongas, vamos a natureza de cada uma destas instituições. 

 

a. Caixas Econômicas: 

 

A Caixa Econômica Federal está regulamentada no Decreto-Lei 759/69, sob a 

natureza de empresa pública dotada de autonomia administrativa e patrimonial, 

vinculada ao Ministério da Fazenda. Trata-se de instituição assemelhada aos bancos 

                                                           
188 Art. 4º da Resolução 3.426/06. 
189 Art. 3º da Resolução 3.426/06. 
190 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
191 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
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comerciais, todavia, com algumas características que lhe são próprias, a saber: política 

de estímulo a formação de poupança e priorização de empréstimos e financiamentos 

para programas nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes 

urbanos e esporte; detém o monopólio do empréstimo sob penhor de bens pessoais e sob 

consignação, bem como da venda de bilhetes de loteria federal192. 

Ademais, centraliza o recolhimento e a aplicação do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, integrando o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

e o Sistema Financeiro da Habitação193. Não há atualmente caixas econômicas estaduais 

ativas, apenas no âmbito federal. 

 

b. Sociedades de crédito, financiamento e investimento 

 

Instituídas pela Portaria nº 309 do Ministério da Fazenda, sendo posteriormente 

disciplinadas pelas Resoluções CMN nº 45/66; 1.044/85; 1.129/86; 1.740/90 e 4.292/13, 

as sociedades de crédito, financiamento e investimento, também chamadas de 

“financeiras”, são destinadas a fornecerem empréstimos e financiamentos para aquisição 

de bens, serviços e capital de giro. Não raro, são utilizadas como “braço” financeiro de 

grupos comerciais ou industriais, a exemplo de algumas montadoras de veículos e lojas 

de roupas que possuem financeira própria. Necessariamente devem adotar a 

                                                           
192 “Art. 2º A CEF terá por finalidade: a) receber em depósito sob a garantia da União, economias 
populares, incentivando os hábitos de poupança; b) conceder empréstimos e financiamentos de natureza 
assistêncial [sic], cooperando com as entidades de direito público e privado na solução dos problemas 
sociais e econômicos; c) operar no setor habitacional, como sociedade de crédito imobiliário e principal 
agente do Banco Nacional de Habitação, com o objetivo de facilitar e promover a aquisição de sua casa 
própria, especialmente pelas classes de menor renda da população; d) explorar, com exclusividade, os 
serviços da Loteria Federal do Brasil e da Loteria Esportiva Federal nos têrmos [sic] da legislação 
pertinente; e) exercer o monopólio das operações sôbre [sic] penhores civis, com caráter permanente e da 
continuidade; f) prestar serviços que se adaptem à sua estrutura de natureza financeira, delegados pelo 
Govêrno [sic] Federal ou por convênio com outras entidades ou empresas; g) realizar, no mercado 
financeiro, como entidade integrante do Sistema Financeiro Nacional, quaisquer outras operações, no 
plano interno ou externo, podendo estipular cláusulas de correção monetária, observadas as condições 
normativas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; h) realizar, no mercado de capitais, para 
investimento ou revenda, as operações de subscrição, aquisição e distribuição de ações, obrigações e 
quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, observadas as condições normativas estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional; i) realizar, na qualidade de Agente do Governo Federal, pôr [sic] conta e 
ordem deste, e sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional, quaisquer operações ou serviços nos 
mercados financeiro e de capitais, que lhe forem delegados, mediante convênio”. Decreto-Lei nº 759/69. 
193 BRASIL. Banco Central do Brasil. Caixa Econômica Federal e outras caixas econômicas. Disponível 
em: <https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/caixas.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
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denominação “Crédito, Financiamento e Investimento”194 e ser constituídas como 

sociedade anônima. 

Até julho de 2016, existiam 53 sociedades de crédito, financiamento e 

investimento autorizadas a operar no País195. Exemplos dessas sociedades: Crefisa S.A.- 

Credito, Financiamento e Investimento; Pernambucanas Financiadora S.A. - Crédito, 

Financiamento e Investimento; Sofisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento; 

Portoseg S.A. - Credito, Financiamento e Investimento etc.196 

 

c. Sociedades de Crédito Imobiliário 

 

Criadas pela Lei 4.380/64 e posteriormente também disciplinadas pela 

Resolução CMN 2.735, as sociedades de crédito imobiliário são instituições 

especializadas no financiamento habitacional, integrante do Sistema Financeiro da 

Habitação. Devem ser constituídas como sociedades anônimas e necessariamente devem 

adotar a denominação “Crédito Imobiliário”197. 

Atuam especificamente no financiamento para construção de habitações, na 

abertura de crédito para compra ou construção de casa própria e no financiamento de 

capital de giro a empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de 

construção198. Podem empregar na sua atividade, além de recursos próprios, depósitos 

                                                           
194 “A designação de sociedade de crédito e financiamento ou de investimentos é privativa das sociedades 
sujeitas ao regime prescrito nos Decretos-leis nº 7.583 e 9.603, de 25 de maio de 1945 e 16 de agosto de 
1946, e nesta Portaria, sendo obrigatório o uso das palavras – crédito, financiamento, investimentos – nas 
respectivas denominações, conforme sejam seus objetivos”. Item XXXV da Portaria nº 309 do Ministério 
da Fazenda. 
195 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
196 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
197 “Art. 35. As Sociedades de crédito imobiliário são instituições de crédito especializado, dependem de 
autorização do Banco Nacional da Habitação para funcionar, e estão sujeitas a permanente fiscalização do 
Govêrno [sic] Federal, através do referido Banco e da Superintendência da Moeda e do Crédito. § 1° As 
sociedades de crédito imobiliário se organizarão sob a forma anônima de ações nominativas, observando 
nos atos de sua constituição todos os dispositivos legais aplicáveis, mas só poderão dar início às suas 
atividades após publicação, no Diário Oficial da União, da autorização do Banco Nacional da Habitação. 
[...] § 4° A expressão "crédito imobiliário", constará obrigatoriamente da denominação das sociedades 
referidas neste artigo”. Lei nº 4.380/64. Nesse mesmo sentido, a Resolução 2.735/2000 disciplina: “Art. 
1º Estabelecer que as sociedades de crédito imobiliário são instituições financeiras integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional, especializadas em operações de financiamento imobiliário. Parágrafo único. As 
instituições financeiras a que se refere esta Resolução serão constituídas sob a forma de sociedade 
anônima, devendo constar de sua denominação social a expressão crédito imobiliário”. Resolução 
2.735/00. 
198 BRASIL. Banco Central do Brasil. O que é sociedade de crédito imobiliário. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/soc_cred_imob.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
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de poupança; letras hipotecárias; letras imobiliárias; repasse e refinanciamento 

contraídos no País; empréstimos e financiamentos contraídos no exterior; como também 

depósitos interfinanceiros. 

Até julho de 2016, existiam 3 sociedades de crédito imobiliário autorizadas a 

operar no País199, a saber: Apeal - Credito Imobiliário S/A; Mutual Apetrim Crédito 

Imobiliário S/A e Companhia Província De Crédito Imobiliário200. 

 

d. Companhias Hipotecárias 

 

Regulamentadas pela Resolução CMN nº 2.122/94, as companhias hipotecárias 

foram instituídas com o propósito de estimular o setor imobiliário, por meio de 

concessão de financiamentos residenciais ou comerciais, além de empréstimos 

garantidos por hipotecas ou alienação fiduciária de imóveis e repasses de recursos 

decorrentes de programas imobiliários. Devem ser constituídas como sociedade 

anônima, adotando a denominação “Companhia Hipotecária”201. 

Com a edição da Lei 11.977/09, que emendou a Lei 4.380/64, passaram a 

compor expressamente o Sistema Financeiro Habitacional202. As companhias 

hipotecárias não recebem depósitos de poupança, de modo que os recursos para suas 

operações são decorrentes de letras hipotecárias e cédulas de crédito; emissão de 

debêntures; empréstimos e financiamentos do País ou do exterior203 e letras de crédito 

imobiliário204.  

                                                           
199 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
200 Cf. lista em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento no País 
(transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. Acesso em 
22 ago. 2016. 
201 “Art. 1º Aprovar a constituição, a organização e o funcionamento de companhias hipotecárias, as quais 
devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima nos termos da Lei nº 6.404, de 15.12.76. 
Parágrafo Único. A expressão "Companhia Hipotecária" deve constar da denominação social das 
sociedades de que trata este artigo”. Resolução 2.122/94. 
202 “Art. 8° O sistema financeiro da habitação, destinado a facilitar e promover a construção e a aquisição 
da casa própria ou moradia, especialmente pelas classes de menor renda da população, será integrado 
[...]VI – pelas companhias hipotecárias”. Lei 4.380/64. 
203 Art. 4º da Resolução CMN 2.122/94. 
204 BRASIL. Banco Central do Brasil. O que é companhia hipotecária?. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/comp_hipotecaria.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
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Até julho de 2016, existiam 9 companhias hipotecárias autorizadas a operar no 

País205. Exemplos de Companhias: Companhia Hipotecária Piratini – CHP; Domus 

Companhia Hipotecária; Economisa Companhia Hipotecária etc.206 

 

e. Associação de Poupança e Empréstimo: 

 

Estabelecida no Decreto-Lei 70/66, a associação de poupança e empréstimo é 

uma instituição criada com o objetivo de propiciar e facilitar a aquisição de casa própria 

pelos seus associados, além de captar, disseminar e incentivar a aplicação em 

poupança.207 

A associação de poupança e empréstimo compõe o Sistema Brasileira de 

Poupança e Empréstimo, bem como o Sistema Financeiro de Habitação. Deve ser 

constituída na forma de sociedade civil, com autorização do Banco Central. Foram 

instituídas inicialmente para terem atuação regional, todavia, perderam 

representatividade ao longo do tempo, restando apenas uma APE em funcionamento, e 

de atuação nacional, a saber: Poupex - Associação de Poupança e Empréstimo208. 

 

f. Agências de Fomento: 

 

Disciplinadas na Resolução CMN nº 2.828/01, as agências de fomento foram 

estabelecidas com o propósito de financiar capital fixo e de giro associado a projetos 

previstos em programas de desenvolvimento econômico e social da Unidade da 

Federação onde estiverem sediadas209. Os projetos a serem contemplados pelas agências 

                                                           
205 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
206 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
207 “Art. 1º Dentro das normas gerais que forem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, 
poderão ser autorizadas a funcionar, nos têrmos dêste [sic] decreto-lei, associações de poupança e 
empréstimo, que se constituirão obrigatòriamente [sic] sob a forma de sociedades civis, de âmbito 
regional restrito, tendo por objetivos fundamentais: I - propiciar ou facilitar a aquisição de casa própria 
aos associados; II - captar, incentivar e disseminar a poupança”. Decreto-Lei nº 70/66. 
208 Para mais informações, vide: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX. Quem 
somos. Disponível em: <https://www.poupex.com.br/poupex>. Acesso em 14 mar. 2016. 
209 A Resolução 2.828/01, no parágrafo 1º do art. 3º, possibilita, em caráter excepcional, empréstimos em 
outros Estados, desde que limítrofes ao Estado onde localiza a sede da agência de fomento, e que o 
projeto atenda interesses comuns da região. Nesse sentido, segue o dispositivo em comento: “Art. 3º [...] 
§ 1º Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, as agências de 
fomento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de 
atuação”. Resolução nº 2.828/01. 
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de fomento precisam ter por escopo a ampliação ou a manutenção da capacidade 

produtiva de bens e serviços da região210, podendo ser financiados, inclusive, projetos 

públicos de municípios do Estado ao qual esteja vinculado211. 

As agências devem ser constituídas como sociedades anônimas de capital 

fechado, sendo evidenciada em sua razão social a denominação “Agência de Fomento”, 

acrescida da indicação da Unidade Federativa controladora212. Ademais, cada Unidade 

Federativa só poderá ter uma única agência de fomento213. 

Estas agências podem utilizar no desenvolvimento de suas atribuições, além de 

recursos próprios, recursos provenientes de fundos e programas sociais; de orçamentos 

públicos; de organismos e instituições financeiras nacionais e estrangeiras de 

desenvolvimento; captação de depósito interfinanceiro vinculado a operações de 

microfinanças214. 

Até julho de 2016, existiam 16 agências de fomento autorizadas a operar no 

País215. Exemplos de agências: Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São 

Paulo S.A.; Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.; Badesul 

Desenvolvimento S.A - Agência de Fomento/RS; Agência de Fomento do Estado de 

Pernambuco S.A. etc.216 

 

g. Sociedades de Arrendamento Mercantil: 

 

Consoante Resolução CMN nº 2.309/96, as sociedades de arrendamento 

mercantil (arrendadora) são aquelas que realizam o arrendamento de bens móveis e 

imóveis, adquiridos por elas seguindo os parâmetros indicado por terceiro 

(arrendatário), que será disponibilizado para uso deste. As sociedades de arrendamento 

                                                           
210 Art. 1º, inc. II da Resolução 2.828/01. 
211 BRASIL. Banco Central do Brasil. O que é agência de fomento?. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/agencia_fomento.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
212 “Art. 1º [...] § 2º As agências de fomento devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima de 
capital fechado, nos termos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. § 3º A expressão Agência de 
Fomento, acrescida da indicação da Unidade da Federação controladora, deve constar obrigatoriamente 
da denominação social da instituição de que trata este artigo”. Resolução 2.828/01. 
213 Art. 1º, parágrafo VII da Resolução 2.828/01. 
214 Art. 2º da Resolução 2.828/01. 
215 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
216 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
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mercantil devem ser constituídas na forma de sociedades anônimas, adotando em sua 

razão social a denominação “Arrendamento Mercantil”217. 

Esse arrendamento pode ser financeiro218 ou operacional219. A principal 

diferença dessas modalidades é que no leasing financeiro o prazo de arrendamento é 

costumeiramente mais alongado, com a possibilidade de o arrendatário adquirir o bem 

por um valor predeterminado. 

Com o término do prazo estabelecido em contrato, o arrendatário tem a opção de 

efetivar a aquisição do bem arrendado ou devolvê-lo à sociedade arrendatária. Oportuno 

mencionar que as operações de Leasing foram estabelecidas pela Lei 6.099/74. 

Até julho de 2016, existiam 25 sociedades de arrendamento mercantil 

autorizadas a operar no País220. Exemplos de sociedades de arrendamento: BB-Leasing 

S/A Arrendamento Mercantil; Mercedes-Benz Leasing do Brasil Arrendamento 

Mercantil S.A.; Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil etc.221 

 

h. Sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

 

De acordo com a Resolução CMN 1.655/89, as sociedades corretoras de títulos e 

valores mobiliários são instituições próprias para operar em recinto ou sistema mantido 

por bolsa de valores, com a incumbência de subscrição de emissão de títulos, 
                                                           
217 “Art. 4º As sociedades de arrendamento mercantil devem adotar a forma jurídica de sociedades 
anônimas e a elas se aplicam, no que couber, as mesmas condições estabelecidas para o funcionamento de 
instituições financeiras na Lei nº. 4.595, de 31.12.64, e legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro 
Nacional, devendo constar obrigatoriamente de sua denominação social a expressão "Arrendamento 
Mercantil". Resolução 2.309/96. 
218 “Art. 5º Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que: I - as contraprestações 
e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes 
para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, 
adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos; II - as despesas de manutenção, 
assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade 
da arrendatária; III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo ser, 
inclusive, o valor de mercado do bem arrendado”. Resolução 2.309/96. 
219 “Art. 6º Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em que: I - as 
contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de arrendamento do bem e os 
serviços inerentes a sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o valor presente dos 
pagamentos ultrapassar 90% (noventa por cento) do custo do bem; II - o prazo contratual seja inferior a 
75% (setenta e cinco por cento) do prazo de vida útil econômica do bem; III - o preço para o exercício da 
opção de compra seja o valor de mercado do bem arrendado; IV - não haja previsão de pagamento de 
valor residual garantido. § 1º As operações de que trata este artigo são privativas dos bancos múltiplos 
com carteira de arrendamento mercantil e das sociedades de arrendamento mercantil”. Resolução 
2.309/96. 
220 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
221 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
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intermediação a oferta pública e distribuição de valores mobiliários; compra de títulos 

por conta própria ou de terceiros. A constituição da corretora exige autorização do 

Bacen e o exercício da atividade depende de permissão da CVM222. 

Já as distribuidoras foram previstas na Resolução CMN nº 1.120/86, com a 

incumbência de subscrição de emissão de títulos, intermediação a oferta pública e 

distribuição de valores mobiliários; compra de títulos por conta própria ou de terceiros – 

ou seja, as mesmas atribuições operacionais das corretoras. 

Com a Decisão Conjunta nº 17 do Bacen e da CVM223, de 02 de março de 2009, 

as distribuidoras foram autorizadas a operar nos sistemas de negociação da bolsa de 

valores, de modo que as atividades das corretoras e distribuidoras restaram praticamente 

as mesmas. As corretoras e distribuidoras no desempenho de suas atividades de 

intermediação financeira, disponibilizam plataformas on-line de investimento, 

conhecidos como home broker, além de prestar consultoria financeira, financiar a 

compra de ações (conta margem) e custodiar os títulos e valores mobiliários dos 

clientes224. 

Tantos as corretoras quanto as distribuidoras devem ser constituídas como 

sociedades anônimas ou por quotas de responsabilidade limitada. As distribuidoras 

necessitam adotar na razão social a expressão “Distribuidora de títulos e valores 

mobiliários” 225. Ambas são supervisionadas tanto pelo Bacen quanto pela CVM. 

                                                           
222 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Qualitymark Editora, 2015, p. 40. 
223 “Art. 1º As sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários ficam autorizadas a operar 
diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores”. 
BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários; Banco Central do Brasil. Decisão-Conjunta nº 17, de 02 de 
março de 2009. Autoriza as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários a operar diretamente 
nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 04 mar. 2009. Disponível em: 
<http://sistemas.cvm.gov.br/Port/Atos/DecCon/Bccvm17.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
224 BRASIL. Banco Central do Brasil. O que são a corretora e a distribuidora de títulos e de valores 
mobiliários? Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/corretoras_distribuidoras.asp>. 
Acesso em 25 ago. 2016. 
225 “Art. 3º A constituição e o funcionamento de sociedade corretora dependem de autorização do Banco 
Central do Brasil. Parágrafo único. A sociedade corretora deverá ser constituída sob a forma de sociedade 
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada”. Resolução 1.655/89. 
“Art. 4º A sociedade distribuidora deve constituir-se sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de 
responsabilidade limitada e a ela se aplicam, no que couber, as mesmas condições estabelecidas para o 
funcionamento de instituições financeiras na Lei nº 4.595, de 31.12.64, e legislação posterior relativa ao 
Sistema Financeiro Nacional, devendo constar obrigatoriamente de sua denominação social a expressão 
"DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS"”. Resolução CMN nº 1.120/86. 
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Até julho de 2016, existiam 81 corretoras e 101 distribuidoras autorizadas a 

operar no País226. Exemplos de corretoras: Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores 

Mobiliários Ltda.; Votorantim - Corretora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; Xp 

Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A etc. Exemplos 

de distribuidoras: BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A.; Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A.; Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. etc.227 

 

i. Cooperativas de Crédito: 

 

As cooperativas de crédito são disciplinadas na Lei Complementar nº 130/09, 

que organiza o sistema de crédito cooperativo, alterando dispositivos da Lei 5.764/71, 

que definiu o regime jurídico das sociedades cooperativas e a Política Nacional de 

Cooperativismo. Também deve ser comentada a Resolução CMN nº 4.434/15, que 

consolida as normas relativas à constituição e ao funcionamento de cooperativas de 

crédito. 

Nos termos da referida Lei complementar nº 130/09, a cooperativa de crédito é 

uma instituição financeira criada pelos cooperados para prestar serviços financeiros 

exclusivamente aos seus associados. Nesse formato, os cooperados assumem o papel 

concomitante de donos e usuários228. 

Essas cooperativas de crédito devem ser autorizadas pelo Banco Central, e os 

depósitos realizados nessas instituições possuem a proteção do Fundo Garantidor do 

Cooperativismo de Crédito229. Se porventura houver a constituição de um banco 

cooperativo, na verdade, estar-se-á diante de um típico banco comercial ou múltiplo, 

neste último caso: constituído, necessariamente, com uma carteira comercial. Distingue-

                                                           
226 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
227 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
228 BRASIL. Banco Central do Brasil. O que é cooperativa de crédito?. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/coopcred.asp>. Acesso em 25 ago. 2016. 
229 O Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) foi aprovado via Resolução CMN nº 
4.284/13, a teor das diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº 4.150/12. 
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se dos demais bancos apenas porque os acionistas-controladores (mínimo de 51% das 

ações) são cooperativas de crédito230. 

Até julho de 2016, existiam 1.089 cooperativas de crédito autorizadas a operar 

no País231. Exemplos de cooperativas: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 

Cecreb; Cooperativa de Credito de Livre Admissão da Alta Mogiana etc.232 

 

2.3.3.  As entidades equiparadas às instituições financeiras à luz da legislação, doutrina 
e jurisprudência 
 

Neste tópico trataremos das seguintes entidades ou pessoa física equiparadas às 

instituições financeiras: Sociedades Corretoras de Câmbio; Administradoras de Cartão 

de Crédito; Administradoras de Consórcio; Sociedades Seguradoras; Sociedades de 

Capitalização; Entidades fechadas de previdência complementar; Agentes autônomos de 

Investimento; Agências de Turismo; a figura do “Doleiro”; empresas funerárias e 

operadoras de planos de saúde, além de outras situações pontuais. 

Ao compilar e agrupar na listagem essas diversas entidades equiparadas, 

buscamos sopesar, além da própria disposição normativa e doutrinária que versa acerca 

do tema, o posicionamento dos Tribunais nos diversos casos que lhes foram submetidos.  

 

a. Sociedades Corretoras de Câmbio 

 

Regulamentadas pela Resolução CMN nº 1.770/90, as sociedades corretoras de 

câmbio, também conhecidas como casas de câmbio, atuam apenas no mercado de 

câmbio, por meio da compra e venda de moedas estrangeira diretamente para seus 

clientes, ou intermediando as operações entre bancos e clientes. Devem ser constituídas 

sob a forma sociedades anônimas ou por quotas de responsabilidade limitada, adotando 

em sua razão social a denominação “Corretora de Câmbio”233. 

                                                           
230 BRASIL. Banco Central do Brasil. Glossário. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=286&idioma=P&idpai=GLOSSARIO>. Acesso em 25 
ago. 2016. 
231 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
232 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
233 “Art. 2º. A constituição e o funcionamento de sociedade corretora de câmbio e de suas dependências 
dependem de prévia autorização do Banco Central do Brasil. Parágrafo único. A sociedade corretora 
deverá ser constituída sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada, 
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É vedada às sociedades corretoras de câmbio a realização de operações que 

caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou 

adiantamentos a seus clientes, inclusive através de cessão de direitos234. Além disso, 

diferenciam-se dos bancos que operam em câmbio, porque estes podem atuar sem 

limites de valor235. Até julho de 2016, existiam 63 corretoras de câmbio autorizadas a 

operar no País236. Exemplos de corretoras: Treviso Corretora de Câmbio S.A.; Vision 

S.A. Corretora de Cambio; Cambiall Cash Corretora de Câmbio Ltda. etc.237 

 

b. Administradoras de Cartão de Crédito: 

 

Com relação às administradoras de cartões de crédito, existia incerteza quanto ao 

entendimento de essas Empresas serem consideradas Instituições Financeira238. A partir 

da edição da Súmula 283 do STJ239 tal assunto foi revisto, ocasião em que tendem a ser 

admitido o entendimento de que as administradoras são Instituições Financeiras240.  

 

c. Administradoras de Consórcios 

 

Regulada na Lei 11.795/08, as administradoras de consórcio são responsáveis 

por gerir os grupos de consórcios, devendo ser constituídas sob a forma de sociedade 

limitada ou anônima241. A normatização, regulação e fiscalização destas 

Administradoras são de responsabilidade do Bacen242. 

                                                                                                                                                                          
devendo constar obrigatoriamente de sua denominação social a expressão "corretora de câmbio". 
Resolução 1.770/90. 
234 Art. 8º, inc. II da Resolução 1.770/90. 
235 BRASIL. Banco Central do Brasil. O que é corretora de câmbio. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/corretora_cambio.asp>. Acesso em: 25 ago. 2016. 
236 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
237 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
238 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 607.  
239 “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros 
remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”. Súmula 283 do STJ. 
240 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 20 
241 “Art. 5º A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social 
principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada 
ou sociedade anônima, nos termos do art. 7o, inciso I.” Lei 11.795/08. 
242 “Art. 6º A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de 
consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil”. Lei 11.795/08. 
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Até julho de 2016, existiam 166 Administradores de Consórcios autorizadas a 

operar no País243. Exemplos de Administradoras: BB Administradora de Consórcios 

S.A.; Itaú Administradora de Consórcios Ltda; Caixa Consórcios S.A Administradora 

de Consórcios etc. 244 

 

d. Sociedades Seguradoras 

 

Previstas no Decreto-Lei 73/66, o mesmo decreto que instituiu o CNSP e a 

Susep, são entidades constituídas sob forma de sociedade anônima, especializadas na 

comercialização de seguros, em que “assumem a obrigação de pagar ao contratante 

(segurado), ou quem este designar, uma indenização, no caso em que advenha o risco 

indicado e temido, recebendo por isso o prêmio estabelecido245. 

Estão sob a tutela fiscalizatória da Susep, só podendo operar em seguros para os 

quais tenham autorização e em conformidade com os planos, tarifas e normas do 

CNSP246. 

 

e. Sociedades de Capitalização 

 

Estabelecidas no Decreto-Lei 261/67, o mesmo Decreto que instituiu o Sistema 

Nacional de Capitalização, as sociedades de capitalização são as entidades responsáveis 

pela negociais de títulos de capitalização247, que se caracteriza por operações em que o 

contratante assume a obrigação de realizar depósitos periódicos, ou único, e que terá, 

após cumprido o prazo estabelecido, o direito de resgatar parte dos valores depositados 

                                                           
243 BRASIL. Banco Central do Brasil. Atualização Mensal de dados. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?qevsfn201607>. Acesso em 22 ago. 2016. 
244 Cf. lista completa em: BRASIL. Banco Central do Brasil. Relação de Instituições em Funcionamento 
no País (transferência de arquivos). Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp>. 
Acesso em 22 ago. 2016. 
245 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 31-32. 
246 “Art. 78. As Sociedades Seguradoras só poderão operar em seguros para os quais tenham a necessária 
autorização, segundo os planos, tarifas e normas aprovadas pelo CNSP”. Decreto-Lei 73/66. 
247 “Art. 1º Tôdas [sic] as operações das sociedades de capitalização ficam subordinadas às disposições do 
presente Decreto-lei. 
Parágrafo único. Consideram-se sociedades de capitalização as que tiverem por objetivo fornecer ao 
público de acôrdo [sic] com planos aprovados pelo Govêrno [sic] Federal, a constituição de um capital 
mínimo perfeitamente determinado em cada plano e pago moeda corrente em um prazo máximo indicado 
no mesmo plano, a pessoa que possuir um título, segundo cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no 
próprio título.” Decreto-Lei 261 de 28 de fevereiro de 1967. 
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com a correção devida, de acordo com a taxa de juros prefixada, “conferindo, ainda, 

quando previsto, o direito de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro”248.  

As Sociedades de Capitalização atuam sob a supervisão da Susep249. 

 

f. Entidades fechadas de previdência complementar 

 

As entidades de previdência complementar podem ser de natureza aberta ou 

fechada, estando ambas regulamentadas na Lei Complementar nº 109/2001. As 

entidades de natureza aberta, que podem ser disponibilizadas a qualquer pessoa, estão 

vinculadas ao CNSP e à Susep. Já as de natureza fechada, que são aquelas em que as 

empresas e associações criam para seus funcionários ou associados, de modo que a 

comercialização é restrita a estes grupos, estando atreladas ao CNPC e sob tutela 

fiscalizatória da Previc250.  

Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, as entidades fechadas de 

previdência complementar vêm sendo equiparadas às instituições financeiras251, 

segundo decisões tanto do STJ252 quanto do STF253. “A entidade de previdência privada, 

que capta e administra recursos destinados ao pagamento de benefícios de seus 

                                                           
248 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 32. 
249 “Art. 3º [...] § 2º A Susep é o órgão executor da política de capitalização traçada pelo CNSP, cabendo-
lhe fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades do ramo, 
relativamente às quais exercerá atribuições idênticas às estabelecidas para as sociedades de seguros [...]”. 
Decreto-Lei 261 de 28 de fevereiro de 1967. 
250 “Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5o desta Lei Complementar, as funções do 
órgão regulador e do órgão fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e 
da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), relativamente às entidades fechadas, e pelo Ministério 
da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), em relação, respectivamente, à regulação e fiscalização das entidades aberta”. 
Lei complementar nº 1099/01. 
251 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 24. 
252 “1. Toda e qualquer empresa que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou 
qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros, é por efeito da Lei 7.492/86, equiparada a instituição 
financeira, sendo este último o caso da empresa vítima. Se a empresa AEROS - Fundo de Pensão 
Multipatrocinado é pertencente ao Sistema Financeiro Nacional, a competência, ratione materiae, para o 
julgamento do processo é da Justiça Federal. REsp 575684 / SP, 6º T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 
julgado em 04/10/2005. 
253 “Recurso Ordinário em habeas corpus. 2. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. 3. As entidades 
de fundo de pensão estão incluídas no Sistema Financeiro Nacional. 4. Fraude cometida contra entidade 
previdenciária. 5. Aplicação da Lei nº 7.492/86. 6. Competência da Justiça Federal. 7. Ordem denegada”. 
RHC 85094 / SP, 2ª T, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 15/02/2005. 
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associados, equipara-se a instituição financeira para fins de incidência da Lei 

7.492/1986”254. 

A despeito de os julgados nos Tribunais Superiores tratarem tão somente das 

entidades fechadas, a nosso ver, a mesma justificação racional para equiparação se 

aplica, em total consonância, às entidades abertas. 

 

g. Agentes autônomos de investimento: 

 

Os agentes de investimento são pessoas que atuam na prospecção e captação de 

clientes, recepção e registro de ordens de compra e venda de títulos mobiliários, além de 

prestar informações sobre os produtos e serviços prestados. Esse profissional também 

pode atuar por meio de pessoa jurídica constituída exclusivamente para esse fim. 

Previstos na Lei 6.385/76, os agentes autônomos foram regulamentados por meio da 

Resolução CMN 2.838/01. 

 Esses agentes são equiparados as instituições financeiras255. 

 

h. Agências de Turismo: 

 

As agências de Turismo que atuam com operação de câmbio, a teor da 

autorização concedida pelo Bacen256, também vem sendo equiparadas às instituições 

financeiras, a teor da jurisprudência dos Tribunais Federais257, o que demonstra sensata 

compreensão ao se considerar, por analogia, o tratamento dado as sociedades corretoras 

de câmbio. 

 

i. "Doleiro": 

 

A figura do “doleiro” consiste no agente - pessoa física - que faz a intermediação 

da saída de recursos financeiros do País para o estrangeiro, seja por meio de 

                                                           
254 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 32. 
255 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 603. 
256 Para saber mais vide: BRASIL. Banco Central do Brasil. Instituições que atuam no mercado de 
câmbio. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/instcred>. Acesso em 25 ago. 2016. 
257 Vide as seguintes Apelações Criminais do TRF 4º: 5037317-56.2014.404.7000, 7ª T, Rel. Cláudia 
Cristina Cristofani, julgado em 17/11/2015 e 0001862-28.2008.404.7000, 8ª T., Nivaldo Brunoni, julgado 
em 04/11/2015. 
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transferência cambial, com a saída efetiva de recursos do Sistema Financeiro Nacional 

para o exterior, seja por meio de transferência de contas do estrangeiro, em que, o 

doleiro recebe os valores em suas contas sediadas no Brasil, mas faz transferências, para 

os destinatários, de suas contas sediadas em bancos de outros países, de modo que não 

há a saída efetiva de recursos do Brasil. Nada obstante, tal conduta é suficiente para a 

configuração do crime de evasão de divisas - art. 22 da Lei 7.492/86 - conforme 

jurisprudência. 

No entendimento mais recente dos Tribunais Federais e do STJ258, os doleiros 

estão sendo equiparados às instituições financeiras, respaldado, inclusive, no art. 1º, 

parágrafo único, inc. II, da Lei 7.492/86, em que admite que a pessoa física que exerça 

qualquer umas das atividades listadas na própria Lei penal, ainda que de forma eventual, 

possam ser enquadrados nos delitos lá previstos259. 

 

j. Empresa funerária 

 

Em relação às sociedades mercantis que cobram antecipadamente pela prestação 

de serviços funerários, existe impasse jurisprudencial acerca da possibilidade de 

equiparação ou não à instituição financeira260. Nada obstante, alguns julgados já 

firmaram entendimento em favor da equiparação261. 

 

k. Operadoras de planos de Saúde 

 

Delmanto262 comenta julgado263 em que operadoras de planos de saúde foram 

consideradas instituições financeiras por equiparação, mesmo estando sob regulação de 

órgão não integrante do Sistema Financeiro Nacional, a saber: Agência Nacional de 

Saúde. 

 

l. Outras situações pontuais 

                                                           
258 STJ HC 221.233-PR, 5º turma, Relator Jorge Mussi, DJe 03/12/2012. 
259 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 29. 
260 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 609. 
261 TRF4, AC 19990401011798-9, Rel. Vladimir, 7ª T., DJ 10.04.02; TRF3, HC 200903000140017, Rel. 
Johonsom, 1ª T., julgado em 16.03.2010. 
262 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 25. 
263 TRF2, RSE 2009.50.01.004489-8, Rel. Marcello Ferreira de Souza Granado, julgado em 24.02.2010 
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Baltazar Júnior relaciona alguns casos pontuais submetidos à apreciação do 

judiciário, oportunidade em que foram admitidas as equiparações com instituição 

financeira, a saber: pessoa física que exercia informalmente atividade financeira de 

consórcio para complementar renda de pequeno negócio (TRF3, AC 96.03.095220-6, 

Rel. Antunes, 1ªT, julgado em 18.11.1997); pessoa física que capta recursos junto a 

terceiro, a pretexto de investi-lo mercado financeiro, com promessa de rendimento 

(TRF3, AC 96.03.095220-6, Rel. Darós, 2ª T., julgado em 11.12.2000); empresa que 

atua como intermediadora ou captadora de metais precisos, a exemplo de ouro, prata e 

chumbo (TRF1, AC 01374449, Rel. Eliana Calmon, 4ª T., DJ 28.04.1997; TRF4, AC 

20010401004135-0, Rel. Vladimir, 7ª T., julgado em 06.08.2002); empresa que realiza 

contratos de venda à prestação para entrega futura do bem (TRF4, RSE 

20037000034038-0, Rel. Maria de Fátima, 7ª T., julgado em 09.12.2003)264. 

 

2.3.4. As entidades não equiparadas às instituições financeiras na casuística dos 
Tribunais 

 

Neste tópico iremos abordar algumas situações casuísticas em que os Tribunais 

não vêm admitindo a equiparação às instituições financeiras, mesmo que tenha havido a 

prática de condutas previstas na Lei 7.492/86. Os entes a serem estudados são: 

Empresas de Fomento Mercantil - Factoring; Estados-Membros; Empresas de 

Marketing Multinível (pirâmide financeira); Construtora de Imóveis e Agiota, além de 

outros casos pontuais. 

Obviamente, devemos sopesar que tais entendimentos não são estanques. Até 

pouco tempo, por exemplo, prevalecia o entendimento de que as Administradoras de 

Cartão de Crédito não eram instituições financeiras, posicionamento que fora revisto. 

Logo, apresentamos uma fotografia do entendimento hoje predominante na 

jurisprudência. 

 

a. Fomento mercantil ou Factoring265: 

                                                           
264 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 605-606. 
265 “Consagrado o princípio de que banco capta e empresta dinheiro e a empresa de factoring presta 
serviços e compra direitos, não resta dúvida de que estão bem demarcadas as fronteiras de atuação de 
ambas instituições. Bancos emprestam dinheiro que é antecipado ou adiantado. Há o direito de regresso 
permitido através do endosso que é feito pelo sacador ao banco. O pagamento pelo uso do dinheiro é feito 
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Com relação as empresas de fomento mercantil (factoring), existe impasse 

doutrinário quanto à possibilidade de equiparação como instituição financeira266. A Lei 

complementar nº 105/2001, que trata do sigilo das operações de instituições financeiras, 

estabelece no art. 1º, § 2º, que as empresas de fomento comercial ou factoring são 

equiparadas às instituições financeiras, para fins de cumprimento dessa lei267. 

Ocorre que a jurisprudência do STJ não vem admitindo a equiparação das 

empresas de fomento para fins de aplicação da Lei 7.492/1986, conforme se observa no 

seguinte julgado de 2010: “De acordo com o entendimento desta corte as empresas de 

factoring não se confundem com instituição financeira nem mesmo para fins da Lei 

7.492/1986”268.  

                                                                                                                                                                          
através da cobrança de juros a seus clientes. A empresa de factoring faz a compra definitiva dos ativos 
representados por títulos de crédito (sendo que, no Brasil, 90% desses títulos são duplicatas) a preço 
certo. Bancos prestam serviços creditícios ou não. É fundamental a empresa de factoring colocar à 
disposição do cliente uma série de serviços não-creditícios. A empresa de factoring se organiza sob a 
forma de sociedade mercantil e trabalha com poucos clientes. Há quem entenda as empresas de factoring 
como filtros seletores dos riscos do sistema econômico, pois o factoring atende um nicho de empresas que 
não é normalmente cliente dos bancos e presta serviços que os bancos não têm interesse em fazê-lo. 
Enquanto os bancos têm por atividade básica e essencial fazer a intermediação de recursos no mercado, 
cobrando um “spread” (que é a diferença entre o custo de captação e o de aplicação de recursos feita pelos 
bancos); o factoring como atividade comercial cobra um preço certo pela compra de sua mercadoria 
(créditos)”. FALCÃO, Guilherme J. Legislação que regula as empresas de fomento mercantil 
(“factoring”) no Brasil. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, Brasília, 2001, p. 4-5. 
Disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1292/legislacao_regula_falcao.pdf?sequence=1>. 
Acesso em 01 set. 2016.  
266 Em sentido favorável à não equiparação, Antônio Carlos Donini assim defende que: “O empresário de 
factoring não opera uma instituição financeira, uma vez que a atividade de fomento mercantil não visa à 
captação de recursos, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros. Mas apenas presta 
serviços de compra de créditos vencíveis, com recursos próprios e não de terceiros, mediante preço certo 
e ajustado com o faturizado. A atividade de factoring é tipicamente comercial, porque no factoring 
inexiste uma operação de crédito tal como aquelas praticadas por bancos, mas tão somente uma venda à 
vista de créditos”. DONINI, Antonio Carlos. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o 
mercado de capitais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 208. Em sentido contrário, aduz Fausto Sanctis: 
“Assim, na esteira da jurisprudência pátria, se uma empresa de factoring exige garantia do cedente, tal 
conduta não tipifica coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros 
para fins de incidência da Lei 7.492/1986, tampouco incidindo na conduta do art. 16. Todavia, apesar de 
suas atividades não serem típicas, no sentido estrito, de instituições financeiras, a elas equiparadas, ou 
deviam ser equiparadas, porquanto, por natureza, têm reflexos no mercado financeiro, possuindo ou não 
recursos. Além disso, são hábeis para emprestar dinheiro e descontar títulos, próprias atividades de 
natureza financeira. É bom lembrar que o Grupo de Ação Financeira Internacional as equipara a 
instituições financeiras. A propósito, o legislador também equiparou as empresas de fomento comercial 
ou factoring à instituição financeira, tanto é que estabeleceu no art. 1º, §2º, da Lei Complementar 105, de 
10.01.2001, que elas obedecerão às normas aplicáveis às instituições financeiras [...]”SANCTIS, Fausto 
Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de dinheiro, mercado de 
capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 32. 
267 “Art. 1º [...]§ 2o As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta Lei 
Complementar, obedecerão às normas aplicáveis às instituições financeiras previstas no § 1o”. Lei 
Complementar nº 105/01. 
268 STJ. CC 102.350/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Decisão Monocrática, julgada em 07/06/2010.  
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Entretanto, em 2013, esse Tribunal Superior expressou entendimento no sentido 

de que, embora a factoring não se confunda com instituição financeira, suas operações 

podem ser enquadradas na Lei nº 7.492/86, quando exorbitam a atuação na seara do 

fomento mercantil:  

 

Embora a factoring não se confunda com instituição financeira nos termos da 
legislação, nada impede que determinadas operações realizadas por essas 
empresas possam ser tipificadas na Lei nº 7.492/86, como na espécie, em que 
se verificou a prática de atividades típicas de instituições financeiras, 
exorbitando-se das atividades próprias do faturamento mercantil.269 

 

Fato é que o impasse ainda subsiste. 

 

b. Estados-Membros: 

 

Os Estados-Membros, a despeito de praticar alguma das atividades previstas nas 

Lei 7.492/86, não vem sendo equiparados às instituições financeiras270, a teor da 

jurisprudência do STF, consoante se observa no seguinte julgado:  

 

[...]Delitos contra o Sistema Financeiro Nacional: Lei 7.492/86, arts. 5º, 6º e 
7º, II: impossibilidade de o Estado ser equiparado a uma instituição 
financeira: Lei 7.492/86, art. 1º, parágrafo único: o Estado, ao emitir títulos 
da dívida pública (Letras Financeiras do Estado) e colocá-los no mercado, 
para obter recursos para o Tesouro, não atuou como se fosse instituição 
financeira. Na aplicação da lei penal, vigora o princípio da reserva legal. 
Somente os entes que se enquadrem no conceito de instituição financeira, 

                                                           
269Interessante para discussão transcrever toda a ementa deste julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FACTORING. CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
RECURSOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO LEGAL. OPERAÇÕES 
EXCLUSIVAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL (ART. 16 DA LEI Nº 7.492/86). COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 1. A concessão 
de empréstimos a juros abusivos por empresas de factoring caracteriza crime de usura, previsto nos arts. 
4º da Lei nº 1.521/51 e 13 do Decreto nº 22.626/33, e não delito contra o sistema financeiro nacional, 
sendo, portanto, da competência da Justiça Estadual. Precedentes. 2. Na hipótese, constatou-se que os 
sócios da Ourofacto Factoring Ltda. realizavam, sem autorização legal, a captação, intermediação e 
aplicação de recursos financeiros de terceiros, sob a promessa de que receberiam, em contrapartida, 
rendimentos superiores aos aplicados no mercado, em torno de 1,5% a 2,5% ao mês, operando como 
verdadeira instituição financeira, o que configura, em tese, o crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, 
cuja competência é da Justiça Federal. 3. Embora a factoring não se confunda com instituição financeira 
nos termos da legislação, nada impede que determinadas operações realizadas por essas empresas possam 
ser tipificadas na Lei nº7.492/86, como na espécie, em que se verificou a prática de atividades típicas de 
instituições financeiras, exorbitando-se das atividades próprias do faturamento mercantil. 4. Conflito 
conhecido para reconhecer a competência do Juízo Federal da 3ª Vara Criminal e Juizado Especial 
Criminal de Curitiba/PR”. CC 115338 / PR, Rel. Marco Aurélio Belizze, 3ª Seção, julgado em 
26/06/2013. 
270 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 24. 
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definidos no art. 1º e parágrafo único da Lei 7.492/86, é que respondem pelos 
tipos penais nela estabelecidos. 271 

 

Em discordância desse posicionamento, Baltazar Júnior compreende que o 

entendimento de não se admitir equiparação dos Estados-membros às instituições 

financeiras, além de desconsiderar o preceito expresso do parágrafo único do art. 1º da 

Lei 7.492/86, ratificam a impunidade em crimes graves contra o erário272. 

 

c. Empresas de Marketing Multinível (pirâmide financeira) 

 

Outra questão casuística discutida nos Tribunais versa acerca das empresas de 

multinível, que se caracterizam por ofertar perspectivas de lucros e remuneração aos 

seus membros-associados, cujo pagamento depende de ingresso de novos investidores 

ou membros-associados ou da aquisição de produtos. Tal formulação não raro 

escondem as chamadas “pirâmides financeiras”.  

A principal diferença do marketing multinível para as pirâmides financeiras 

reside no fato de que, no primeiro, as empresas são estruturadas para vender produtos 

reais, que de fato são utilizadas por consumidores, de modo que a remuneração decorre 

sobretudo da efetiva venda de produtos e não do recrutamento de novos membros-

associados; enquanto na segunda, a principal fonte de renda do membro-associado está 

vinculada ao ingresso de novos integrantes273. 

O STJ expressou recentemente entendimento de que tais assuntos não se 

enquadram nos crimes contra o sistema financeiro, mas sim, contra a economia popular 

(Lei nº 1.521/51). Nessa ótica: 

 

[...] As operações denominadas de "pirâmide financeira", sob o disfarce de  
"marketing  multinível", caracterizam-se por oferecer a seus associados uma  

                                                           
271 Inq. 1.690/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min Carlos Velloso, julgado em 04/12/2003, DJ 30/04/2004. 
272 “As decisões citadas, além de ignorar a possibilidade da interpretação analógica expressamente 
prevista no parágrafo único do art. 1º da LCSFN, deixou na impunidade delitos de extrema gravidade, que 
causaram grandes prejuízos aos cofres públicos. Em minha posição, seria perfeitamente possível 
considerar o Estado-Membro como instituição financeira por equiparação, ou mesmo considerar que os 
agentes públicos teriam agido, em tese, em conluio com as instituições financeiras responsáveis pela 
colocação dos títulos, interpretação que melhor protegeria o bem jurídico em tais casos, uma vez que os 
títulos da dívida pública circulam no mercado, captando poupança popular, sendo o dever de probidade 
dos agentes públicos até maior que o exigido dos particulares”. BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. 
Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 609. 
273 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. 6º Boletim de Proteção do 
Consumidor/Investidor/CVM/Senacom: Marketing Multinível e Pirâmides Financeiras. 2013. Disponível 
em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/educacao-para-o-consumo/boletim-consumidor-
investidor/anexos/boletim_cvm_senacon_6.pdf>. Acesso em 01 set. 2016.   
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perspectiva de lucros, remuneração e benefícios futuros irreais, cujo  
pagamento depende do ingresso de novos investidores ou de aquisição de 
produtos para uso próprio, em vez de vendas para consumidores que não são 
participantes do esquema. 
2.  Nesse sentido, a captação de recursos decorrente de "pirâmide financeira" 
não se enquadra no conceito de "atividade financeira", para fins da incidência 
da Lei n. 7.492/1986, amoldando-se mais ao delito previsto no art. 2º, IX, da 
Lei 1.521/1951 (crime contra a economia popular). Precedentes.274 
 

d. Construtoras de imóveis 

 

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as construtoras de 

imóveis não vêm sendo equiparadas às instituições financeiras. Segundo esse Tribunal, 

essas empresas estão submetidas a Lei de Usura275. 

  

e. Agiota 

 

Trata-se da pessoa física ou jurídica que empresta dinheiro com seus próprios 

recursos, mediante cobrança de juros. “Tendo em vista que o traço distintivo essencial 

da instituição financeira para fins penais é a circunstância de operar com valores de 

terceiros, não será considerado instituição financeira o agiota, que empresta dinheiro 

com recursos próprios”276. Prevalece o entendimento de que estes devem ser 

enquadrados na Lei 1.521/51. 

Existe impasse na jurisprudência, todavia, quanto à equiparação do agiota à 

instituição financeira caso este utilize recursos de terceiros para emprestar277. 

                                                           
274 STJ. CC 146153 / SP, Rel. Reynaldo Soares Da Fonseca, 3ª Seção, julgado em 11/05/2016. 
275 Nesse sentido: “A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema 
Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece o 
patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% 
ao ano”. STJ. AgRg no REsp 761.275/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 
18/12/2008. 
276 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 607. 
277 Em sentido favorável à equiparação: “A pessoa jurídica que capte ou administre qualquer tipo de 
poupança ou recursos de terceiros equipara-se à instituição financeira de que trata a Lei nº 7.492/86, 
conforme o disposto no seu art. 1º, parágrafo único, inciso I. Competência da Justiça Federal. - Operação 
consistente em espécie de aplicação financeira típica de instituições financeiras: captação de recursos 
mediante oferta de rendimento percentual mensal a ser depositado, em termo previamente ajustado, na 
conta-corrente do investidor, o qual recebia, a título de garantia, cheques nos valores correspondentes ao 
que fora objeto de aplicação. - A sustação - por suposto extravio - de cheques que já haviam sido dados 
em garantia ao investidor, frustrando-lhe, de forma fraudulenta, o resgate do valor aplicado, e resultando 
em apropriação indevida do quantum captado e de que tinham os agentes a posse, configura a hipótese 
delitiva prevista no art. 5º da Lei nº 7.492/86”. TRF 2º. AC 20010201032332-6, 2ª T. Rel. Sergio Feltrin 
Correa, julgado em 19/11/2002. Em sentido contrário à equiparação: “[...]- A atividade fraudulenta de 
captação e aplicação de recursos de particulares, com promessa de rendimentos superiores aos oferecidos 
pelas instituições financeiras legalizadas e atuantes no mercado, não consubstancia operação financeira, 
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f. Outras situações pontuais 

 

Baltazar Júnior relaciona caso que fora submetido à apreciação do judiciário 

envolvendo empresa que atuava no mercado de venda de linha telefônica mediante 

financiamento, para entrega ao final do pagamento (TRF1, AC 20000100065512-6, Rel. 

Ítalo, 4ª T., julgado em 30.10.2007). Na situação em tela, a empresa não foi considerada 

instituição financeira278. 

Outro caso envolveu a discussão acerca da equiparação de correspondente 

bancário (TRF1, AP 200901000325814, Rel. Marcus Bastas, 2ª S.; julgado em 

17.08.2011). Na lide em questão, discutia-se a o enquadramento dos Correios, enquanto 

correspondente, como figura equiparada à instituição financeira. O entendimento 

expresso pelo Tribunal foi no sentido da não equiparação279.  

Assim, encerramos a presente análise das instituições financeiras e entidades 

equiparadas, ocasião em que propomos uma sistematização e organização dos diversos 

entes, a teor da previsão legal e do posicionamento doutrinário e jurisprudencial. 

É certo que a abrangência conceitual de instituição financeira prevista na Lei 

Penal que regula os Crimes contra o Sistema Financeiro impossibilita o exaurimento do 

assunto, porquanto diversas outras entidades podem vir a contemplar, ainda que 

eventualmente, algumas das condutas típicas daquelas instituições280; fato que também 

não garante a sua equiparação pelos Tribunais, para fins de aplicação da Lei 7.492/86, 

como vimos em alguns casos estudados.  

  

                                                                                                                                                                          
afetando, somente, o patrimônio das vítimas”. STJ. CC 23.123. 3ª S. Rel. Vicente Leal, julgado em 
10/03/1999. 
278 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 606. 
279 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 610. 
280 A título de exemplo, podemos relacionar algumas entidades auxiliares do SFN, que atuam na custódia, 
registro ou como plataforma para negociação de títulos, que não foram relacionadas neste estudo mais 
que exercem atividades previstas na Lei 7.492/86, a saber: as Bolsas de Valores e Bolsas de Mercadorias 
e Futuro; a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, atualmente Cetip S.A; a 
Centralizadora da Compensação de Cheques – Compe e a Companhia brasileira de Liquidação e Custodia 
– CBLC. 
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3. GESTÃO FRAUDULENTA NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONA L: 
reflexões acerca das especificidades da gestão fraudulenta previstas na Lei 
7.492/86 e as dificuldades de regulação de crimes de colarinho branco 

 

 

 Tendo examinado a tipologia bancária e das demais instituições financeiras, 

além das entidades equiparadas, oportunidade em que também foi possível distinguir as 

situações casuísticas em que os Tribunais admitem, ou não, a equiparação à instituição 

financeira, elemento basilar para enquadramento na Lei 7.492/86, convém examinar 

propriamente o que a referida lei penal estabelece para a gestão fraudulenta. 

 Inúmeras questões norteiam o estudo a ser realizado neste capítulo: quais os 

aspectos peculiares deste delito? Quem poderá figurar como sujeito ativo e passivo? 

Qual o bem jurídico tutelado? Quais os tipos objetivo e subjetivo que configuram a 

conduta? É possível a tentativa na gestão fraudulenta? E a consumação do delito por 

conduta omissiva? Em suma, quais as particularidades que norteiam o crime de gestão 

fraudulenta? 

Antes de esmiuçarmos a figura delituosa objeto da pesquisa, convém tecer 

breves considerações acerca da Lei penal que lhe constitui, observando o contexto em 

que fora promovida a sedimentação dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.  

 

3.1. Contexto brasileiro para criminalização de condutas prejudiciais ao SFN: 
entendendo as raízes da Lei 7.492/86 e os traços sociopolíticos para regulação dos 
crimes de colarinho branco 

 

A Lei nº 7.492/86 foi alicerçada em um período conturbado da história 

sociopolítica brasileira, contextualizada em período de grave crise econômica, declínio 

do governo militar, índices inflacionários exorbitantes, além de diversos escândalos 

financeiros. Ela Wiecko comenta que, no período compreendido entre 1974 e 1985, 

ocorreu uma sucessão de quebras de empresas e negócios mal explicados, citando como 

exemplo 16 casos que foram alvos de intervenção, liquidação extrajudicial ou 

falência281. 

                                                           
281 “A partir de 1974, uma sucessão de quebras e negócios mal-explicados escandalizou o país. Entre eles, 
tiveram grande repercussão os casos Halles, Áurea, Ipiranga, Lume, Tieppo, Delfin, Capemi, Coroa-
Brastel, Haspa, Letra, Grupo Sulbrasileiro, Habitausl, Brasilinvest, Comind, Auxiliar e Maisonnave”. 
CASTILHO, Ela Wiecko V. de Castilho. O controle Penal nos crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Belo horizonte: Del Rey, 1998, p. 125-126.  
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A regulação estatal à época – antes da edição da Lei 7.492/86 - não permitia o 

enquadramento adequado de condutas penais que se ajustassem as práticas dos gestores 

das instituições financeiras. “Os administradores não eram sancionados penalmente por 

que suas condutas não se enquadravam na definição de crimes ou a responsabilidade 

pessoal era de difícil comprovação, dissimulada em deliberações coletivas da 

empresa”282. Basicamente, as fraudes no sistema financeiro estavam submetidas as Lei 

1.521/51 e 6.024/74. 

A Lei 1.521/51, que regulamenta os Crimes contra Economia Popular, não 

especificava condutas que se enquadrassem perfeitamente às fraudes financeiras na 

gestão indevida do patrimônio de terceiros, sobremaneira em razão de surgimento de 

novas instituições que não estavam abrangidas no rol taxativo dessa Lei283, a exemplo 

das sociedades corretoras e distribuidoras do mercado mobiliário284. 

Já a Lei 6.024/74, que dispôs acerca da liquidação e intervenção das instituições 

financeiras, não se mostrava eficaz para mitigação das ocorrências de fraudes no setor 

financeiro. Havia um claro sentimento dos investidores de que haviam sido fraudados e 

vítimas de práticas delituosas, mas a tutela prevista no referido dispositivo legal apenas 

alcançava o patrimônio dos responsáveis pela fraude, não havendo a responsabilização 

criminal285. 

Como fora estudado no Capítulo 1, a partir de 1964 ocorreram mudanças 

significativas na estrutura do SFN, com a sedimentação de novos órgãos e instituições 

financeiras, de modo que a Lei dos Crimes Contra a Economia Popular, de 1951, não se 

adequava plenamente a esse novo cenário, exigindo a formulação de nova legislação 

que regulamentasse as novas entidades que foram constituídas. 

                                                           
282 CASTILHO, Ela Wiecko V. de Castilho. O controle Penal nos crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Belo horizonte: Del Rey, 1998, p. 126. 
283 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 57. 
284 A Lei 1.521/51 estabelecia o seguinte rol de instituições para o crime de gestão fraudulenta: 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. 
285 “Apesar do sentimento dos investidores de que haviam sido fraudados e de que haviam sido vítimas de 
crimes, os responsáveis submetiam-se apenas às regras da Lei 6.024/74, que alcançavam seus bens para 
penhora e posterior rateio líquido apurado entre os credores”. CASTILHO, Ela Wiecko V. de Castilho. O 
controle Penal nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Belo horizonte: Del Rey, 1998, p. 126. 



93 
 

Nesse contexto, surge o Projeto de Lei 273/1983, apresentado em 24/03/1983 

pelo Deputado Nilson Gibson, do Partido Democrático Social de Pernambuco, que irá 

culminar na Lei nº 7.492/86286. 

Havia um respaldo social para elaboração da Lei, em especial pelo sentimento 

geral da sociedade de impunidade, uma vez que os gestores das instituições financeiras, 

em regra, não sofriam as sanções penais por falta de tipificação penal expressa, ou pela 

difícil comprovação de condutas ilícitas, decorrentes de acobertamentos ou 

dissimulações corporativas. O próprio Projeto de Lei nº 273/1983 continha isso na sua 

justificativa:  

 

A grande dificuldade do enquadramento desses elementos inescrupulosos, 
que lidam fraudulentamente ou temerariamente, com valores do público, 
reside na inexistência de legislação específica para as irregularidades que 
surgiram com o advento de novas e múltiplas atividades no sistema 
financeiro nacional, especialmente após 1964. 
Em consequência, chega-se ao absurdo de processar-se e condenar um mero 
"ladrão de galinhas", deixando sem punição pessoas que furtaram bilhões não 
apenas do "vizinho", mas a nível nacional.287 
 

                                                           
286 FELDENS, Luciano. A estrutura material dos delitos de gestão fraudulenta e temerária de instituição 
financeira. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v.18, n. 86, p. 170-200, set/out. 2010. 
p.176-177. 
287 Interessante observar o interior teor da justificação do referido Projeto: “O presente projeto representa 
a velha aspiração das autoridades e do povo no sentido de reprimir com energia as constantes fraudes 
observadas no sistema financeiro nacional, especialmente no mercado de títulos e valores mobiliários. 
Os cofres públicos, em função da preocupação governamental de preservar a confiança no sistema, vêm 
sendo largamente onerados com verdadeiros escândalos financeiros sem que os respectivos culpados 
recebam a punição adequada, se é que chegam a recebê-la. A grande dificuldade do enquadramento 
desses elementos inescrupulosos, que lidam fraudulentamente ou temerariamente, com valores do 
público, reside na inexistência de legislação específica para as irregularidades que surgiram com o 
advento de novas e múltiplas atividades no sistema financeiro nacional, especialmente após 1964. Em 
consequência, chega-se ao absurdo de processar-se e condenar um mero "ladrão de galinhas", deixando 
sem punição pessoas que furtaram bilhões não apenas do "vizinho", mas a nível nacional. É oportuno 
citar, pela proximidade dos acontecimentos, o caso "Tieppo", amplamente divulgado na imprensa, onde 
se observa que, apesar do empenho das autoridades, a repressão às inúmeras irregularidades apuradas 
esbarra na ausência de instrumentos institucionais adequados. Daí submetermos à apreciação deste 
Congresso Nacional o presente projeto, onde, além de definir novos crimes resultantes das imposições 
circunstanciais, damos novo tratamento ao procedimento penal, tornando possível, na apuração dos 
crimes, a participação mais efetiva dos órgãos responsáveis pela gestão do sistema financeiro nacional, 
além de não permitir que nos crimes mais graves - pena de reclusão ou de detenção superior a dois anos – 
prevaleça o instituto da fiança e a apelação em liberdade exatamente para criminosos que mais possuem 
meios financeiros de se livrarem da prisão. No mais, a proposição segue a linha tradicional do Direito 
Penal vigente entre nós, não ensejando observações adicionais. Como a urgência e a gravidade do assunto 
são do conhecimento não apenas dos parlamentares mas do público em geral, julgamos desnecessárias. 
Maiores considerações sobre a necessidade de aprovação deste projeto, apenas registrando que muito nos 
honrará a habitual e oportuna crítica dos nobres pares, visando o seu aperfeiçoamento”. BRASIL. Câmara 
dos Deputados. Projeto de Lei nº 273/1983. Diário do Congresso Nacional p. 1018-1019.  Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=174219>. Acesso em 01 
set. 2016. 
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Considerando as alterações ocorridas no mercado financeiro na década de 60, há 

de se ressaltar que a edição de uma nova legislação penal, que se adequasse à nova 

realidade econômica-financeira, demorou mais de 20 anos. “A causa comumente 

apontada é a falta de vontade política. É uma forma de dizer que aos detentores do 

poder não interessa promover mudanças ou engajar-se em ações que representem um 

perigo à continuidade e extensão do exercício desse poder”288. Ela Castilho ressalta, 

ainda, que essa inércia legislativa não se dava apenas por um comportamento 

simplesmente omissivo, perfazendo-se, muitas vezes, por meio de posturas 

extremamente ativas, materializadas em grupos de pressão289. 

Oportuno fazer um breve parêntese para resgatar os estudos de Edwin 

Sutherland, quando analisa as dificuldades e particularidades que envolvem a regulação 

dos crimes de colarinho branco290.  

Sutherland menciona três características que permeiam o processo de regulação 

criminal de violações nessa área: i) status do homem de negócios; ii) tendência normal 

de estar longe de punições e iii) pouca comoção pública291.  

No que diz respeito à primeira característica, o autor argumenta que existe uma 

mescla de temor e admiração na relação dos responsáveis pela regulação legislativa 

criminal e os homens de negócios. “Aqueles que são os responsáveis pelo sistema de 

justiça criminal têm medo de enfrentar os empresários; dentre outras consequências, 

esse confronto pode resultar numa redução da arrecadação de dinheiro para campanhas 

nas próximas eleições”292. Além disso, pondera que os legisladores possuem certa 

admiração pelos homens de negócios, não os concebendo no estereótipo popular de 

                                                           
288 CASTILHO, Ela Wiecko V. de Castilho. O controle Penal nos crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Belo horizonte: Del Rey, 1998, p. 126-127. 
289 Nesse sentido, Jorge Dias e Manoel Andrade comentam: “a interpenetração de papéis entre a economia 
e a política (i. é, o poder legislativo e o consequente poder de criminalização e de descriminalização 
primárias) como uma das principais responsáveis pela escassa presença de delinquentes de white-collar 
nas estatísticas da criminalidade”. DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. 
Criminologia: o homem delinquente e a sociedade criminógena, 1984, p. 387 in CASTILHO, Ela Wiecko 
V. de Castilho. O controle Penal nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Belo horizonte: Del 
Rey, 1998, p. 127. 
290 A expressão crime de colarinho branco foi traduzida e empregada em diversos outros arcabouços 
teóricos que tratam do assunto, citando como exemplo as expressões: “criminalité em col blanc; 
Delincuencia del Cuello Blanco; Weisse-Kragen Kriminalität e Criminalitá in Colleti Bianchi o 
inguantigialli. Cf. VALIENGO, Thaméa Danelon. A tipificação dos crimes financeiros como forma de 
limitação do abuso do poder econômico. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007, p. 20. 
291 SUTHERLAND, Edwin H. Crime do colarinho branco: versão sem cortes. Tradução Clécio Lemos. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 100. 
292 SUTHERLAND, Edwin H. Crime do colarinho branco: versão sem cortes. Tradução Clécio Lemos. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 100. 
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“criminoso”293. Essa mescla de temor e admiração é um dos traços que marcam a 

diferenciação regulatória dos crimes comuns para os crimes de colarinho branco. 

A segunda característica diz respeito à tendência de se reduzir o uso do campo 

penal para punição de violações sociais, em especial na esfera dos crimes de colarinho 

branco, justificando essa manifestação por diversos fatores, a exemplo da constatação 

de certa ineficácia da criminalização como um fator dissuasório; evolução da 

psicologia; além de outras mudanças culturais, que desprestigiam o tratamento pelo 

âmbito penal294. 

Já em relação à terceira característica, Sutherland assevera que esses delitos 

provocam pouca comoção social, mormente por três aspectos: a) tratam-se de crimes 

complexos e com efeitos difusos295; b) o tratamento dado pelas agências públicas de 

comunicação não expressa sentimentos morais em relação aos crimes e nem os 

apresentam de maneira fácil, muito em razão por também terem violações 

semelhantes296 e c) esses crimes são relativamente recentes na história do Direito e bem 

específicos297. 

                                                           
293 SUTHERLAND, Edwin H. Crime do colarinho branco: versão sem cortes. Tradução Clécio Lemos. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 100. 
294 “Essa tendência avançou mais rapidamente na área dos crimes de colarinho branco do que em relação 
a outros crimes. Tornou-se comum a tendência por um quase completo abandono das penalidades 
extremas de morte e tortura física, assim como suplementar os métodos penais tradicionais com métodos 
não penais, tal como no desenvolvimento de políticas de trabalho e estudo dentro da prisão. Essas 
reduções nos métodos penais são explicadas por uma série de mudança sociais: o aumento do poder da 
classe socioeconômica mais baixa sobre a qual previamente recaía a maioria das punições; a inclusão 
dentro do escopo das leis penais de uma grande parte da classe econômica mais alta, como ilustrado pelas 
leis de trânsito; o crescimento da interação social entre as classes, a qual resultou num aumento da 
compreensão e simpatia entre elas; o fracasso dos métodos penais para produzir uma redução substancial 
nas taxas de criminalidade; e o despertar ocorrido entre os juristas e outros profissionais acerca da 
psicologia individualista e hedonista que punha ênfase no sofrimento como uma forma de controle de 
condutas humanas. Além dessas já mencionadas está o fato de que a punição, que até então era o principal 
método de controle em casa, na escola e na igreja, passou a desaparecer dessas instituições, deixando o 
Estado sem o suporte cultural para seus próprios métodos penais”. SUTHERLAND, Edwin H. Crime do 
colarinho branco: versão sem cortes. Tradução Clécio Lemos. Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 102-103. 
295 “As violações da lei praticadas pelos homens de negócio são complexas e seus efeitos são difusos. Elas 
não são simples e não decorrem de um ataque direto de uma pessoa contra a outra, como ocorre num 
assalto ou numa lesão corporal. Muitos dos crimes de colarinho branco só podem ser visualizados por 
pessoas que são especialistas na atividade onde ocorreu. É comum uma empresa violar uma lei por década 
ou mais antes que as agências estatais ou o público venha descobrir a violação. Os efeitos desses crimes 
podem ser difundidos por um longo período de tempo e talvez recaia sobre milhões de pessoas, mas não 
gera muito sofrimento para uma pessoa específica num momento específico”. SUTHERLAND, Edwin H. 
Crime do colarinho branco: versão sem cortes. Tradução Clécio Lemos. Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 
103. 
296 “As agências públicas de comunicação não expressam os sentimentos morais estruturados da 
comunidade com relação aos crimes de colarinho branco, em parte porque os crimes são complicados e 
não apresentados de forma fácil nos noticiários, mas provavelmente na maior parte das vezes porque 
essas agências de comunicação pertencem ou são controladas por homens de negócios e porque essas 
próprias agências estão envolvidas na violação de muitas dessas leis. A opinião pública em relação a 
batedores de carteira não seria tão estruturada se a maioria das informações referentes a estes crimes 
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Dos elementos ora trazidos, nota-se que a teoria criminal de Sutherland pode ser 

um prisma utilizado para tentar compreender com mais de detalhe a falta de interesse 

político em se alterar a regulação criminal do SFN, o que vai ao encontro do contexto 

desenhado por Ela de Castilho. 

Ainda nessa discussão, Castilho ressalta que a dificuldade para se estabelecer 

uma lei criminal adequada reside na interpretação sociopolítica do fenômeno legislativo, 

que significa, em outras palavras, o funcionamento do grupo específico que é dotado de 

poderes para estabelecer os crimes que devem ser coibidos. Desta feita, constata nítida 

resistência dos Poderes Legislativo e Executivo em produzir normas penais sobre 

criminalidade econômica. A autora ainda cita entrevista de Álvaro Augusto Ribeiro 

Costa, um dos subprocuradores-gerais responsáveis por apresentar emenda na Câmara 

de Deputados, em 1985, ao Projeto de Lei 273/83298, em que este assevera claramente 

                                                                                                                                                                          
viesse ao público diretamente dos próprios batedores de carteira”. SUTHERLAND, Edwin H. Crime do 
colarinho branco: versão sem cortes. Tradução Clécio Lemos. Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 103-104. 
297 “Essas leis para regulação do comércio pertencem a uma parte relativamente nova e especializada do 
ordenamento. Os velhos crimes da Common Law, que permanecem nos Códigos Penais atuais, estavam 
geralmente limitados a ataques de pessoa para pessoa, que podem ser cometidos por uma pessoa em 
qualquer sociedade. Na sociedade atual mais complexa, legisladores se sentiram compelidos a regular 
muitas atividades especiais e grupos específicos. O Código Penal da Califórnia, por exemplo, indica a 
existência de um índice de dispositivos penais que estão fora do próprio Código, que são destinadas a 
regular barbeiros, encanadores, agricultores, empresas e muitos outros grupos especiais. Esse índice 
ocupa 46 páginas, e o estatuto completo ao qual é feito referência ocuparia muitas centenas de páginas. 
Isto ilustra a grande expansão de tipos penais para além das simples previsões das sociedades mais 
antigas. Os professores de Direito Penal, os quais geralmente dão mais atenção para as previsões 
tradicionais do velho Código Penal, estão negligenciando uma larga parcela da lei penal do Estado 
moderno. De forma similar, o público em geral normalmente não está atento para muitos desses tipos 
penais especializados, e a comoção pública não é relevante”. SUTHERLAND, Edwin H. Crime do 
colarinho branco: versão sem cortes. Tradução Clécio Lemos. Rio de Janeiro: Revan, 2015, p. 104-105. 
298 O substitutivo que contemplava a emenda ao Projeto de Lei 273/83 evidenciou que todos os delitos da 
redação originária desse Projeto, com exceção do crime previsto no art. 10, já estavam previstos no 
Código Penal ou em leis especiais, com um detalhe: as penas estabelecidas no Projeto de Lei eram mais 
favoráveis aos criminosos. Segue trecho do substitutivo: “Na justificação apresentada com o Projeto de 
Lei nº 273, de 1983, afirma-se que o mesmo "representa velha aspiração das autoridades e do povo no 
sentido de reprimir com energia as constantes fraudes observadas no Sistema Financeiro Nacional, 
especialmente no mercado de títulos e valores mobiliários". Para que seja atendida a mencionada 
aspiração contudo, necessário se fazia que o projeto além de tipificar condutas até hoje não cogitadas 
como penalmente relevantes, desse às que atualmente se ajustam a figuras típicas em vigor, tratamento 
mais rigoroso no tocante às penas a elas cominadas. O exame analítico do Projeto, entretanto, revela que 
as condutas nele descritas já encontram, com exceção do crime de "prática de operação ou serviço vedado 
a instituições financeiras" (art. 10), correspondência em tipos definidos no Código Penal ou em leis 
especiais. Paradoxalmente, o confronto entre esses tipos evidencia, a despeito dos declarados objetivos do 
Projeto, tratamento mais favorável aos responsáveis pelos delitos em cogitação, do que o resultante das 
leis penais em vigor. Por outro lado, a omissão, no Projeto, de condutas fraudulentas engendradas pelo 
desenvolvimento e a crescente complexidade das operações financeiras e dos agentes nelas envolvidos 
compromete a eficácia da repressão alvitrada”. BRASIL. Projeto de Lei 273/83. Diário do Congresso 
Nacional de 30 de abril de 1985, p. 3584.  
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que o conteúdo originário do referido Projeto era, na verdade, demagógico, ao passo que 

favorecia a continuidade da impunidade, com imputações de penas menos severas299. 

Na mesma ótica, Rodolfo Tigre Maia registra o que considera uma crise de 

legitimidade das normas jurídicas, sobretudo as penais, vivenciadas no Estado 

brasileiro, onde há nítida discrepância no tratamento de delitos usualmente cometidos 

pelas classes populares e os cometidos pelas classes dominantes. Constata que esses 

crimes de colarinho branco, além de uma regulação jurídica defeituosa, as forças da 

ordem não apresentam uma atuação repreensiva suficiente, sendo, até mesmo 

coniventes com a situação300, enquanto que para os crimes predominantemente 

cometido pelas classes populares existem sanções exacerbadas e uma eficiente 

tecnologia de prevenção301. 

Em continuidade, e concluindo a análise histórica da Lei 7.492/86, a partir do 

momento em que o Projeto de Lei 273/1983 foi apresentado à Câmara, a sua conversão 

na referida Lei demorou aproximadamente 3 anos, em conturbado trâmite legislativo. 

Houve apressamento nas votações para que o Projeto fosse logo aprovado, porquanto 

havia também um caráter simbólico ali presente: significaria um rompimento com as 

práticas da ditadura militar para aquele regime democrático que ora se edificava302. 

Em 1986 a Lei foi sancionada, e por certo a sua materialização reforçou a tutela 

estatal na proteção do sistema financeiro e da coletividade a ele vinculada303, mas seu 

texto foi - e ainda é - sobremaneira criticado por grande parte dos juristas pela 

precariedade da técnica legislativa adotada, sobretudo na amplitude do bem jurídico 

tutelado304 e na caracterização vaga dos delitos305. 

                                                           
299CASTILHO, Ela Wiecko V. de Castilho. O controle Penal nos crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional. Belo horizonte: Del Rey, 1998, p. 133-136. 
300 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 11.  
301 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 10-11. 
302 Para aprofundamento em relação à tramitação do Projeto de Lei 273/1986, vide: PIMENTEL, Manoel 
Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 7.492/86, de 16.6.86. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 20 et seq.; CASTILHO, Ela Wiecko V. de Castilho. O controle 
Penal nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Belo horizonte: Del Rey, 1998, p. 131 et seq. 
303 “Aqui se percebe que a intervenção jurídico-penal se entabularia como um instrumento de reforço de 
tutela tendente a assegurar a normalidade do sistema financeiro, resguardando os interesses da 
coletividade (depositantes e demais usuários), sua destinatária por disposição constitucional”. FELDENS, 
Luciano. A estrutura material dos delitos de gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v.18, n. 86, p. 170-200, set/out. 2010, p. 177 
304 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 36. 
305 O Projeto de Lei em questão foi aprovado desconsiderando outros anteprojetos prévios desenvolvidos 
por comissões técnicas constituídas para tratar da criminalização no âmbito financeiro. Para saber mais, 
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Diogo Malan observa que a precariedade da técnica legislativa alicerçou 

dispositivos com imprecisões teóricas conceituais que ocasionam inegáveis prejuízos na 

concretização e interpretação dos preceitos legais306. Manoel Pedro Pimentel afirma que 

a Lei em comento “se ressente de confessados defeitos, de imperfeições manifestas, não 

tendo sido escoimados os erros apontados pela crítica oferecida pelos juristas que, a 

respeito, enviaram colaborações ao Congresso Nacional”307. Bitencourt menciona, ao 

comentar o delito de gestão fraudulenta, que a redação final do art. 4º da Lei 7.492/83 

“ignorou o Anteprojeto da Comissão de Reforma da Parte Especial do Código Penal, e 

respectivas emendas, preferindo, equivocadamente, uma redação concisa e sem 

elementares, consideravelmente pior do que o projeto referido que lhe antecedeu”308. Ao 

ponderar acerca da efetividade de Lei 7.492/86, Agapito Machado relaciona a 

ocorrência de diversas críticas que demonstram que o Brasil vem empobrecendo a luta 

contra os crimes de colarinho branco, porquanto os criminosos terminam sem a devida 

punição309. João Marcello de Araujo Junior ressalta o tratamento supraindividual do 

bem jurídico tutelado na Lei, a despeito de as lesões decorrentes dos crimes financeiros 

poderem atingir, especialmente, o patrimônio particular310. 

A teor deste último comentário, oportuno refletir sobre o objeto protegido por 

essa Lei. 

Luiz Regis Prado propugna que o bem jurídico resguardado é de natureza 

transindividual, constituído, fundamentalmente, pelo Sistema Financeiro Nacional, 

caracterizado “no conjunto de instituições (monetárias, bancárias e sociedades por 

ações) e do mercado financeiro (de capitais e valores mobiliários)”311. Na mesma linha, 

Sanctis aponta como objeto jurídico a proteção do SFN, com lastro em alguns 

                                                                                                                                                                          
vide: PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 13 et seq. 
306MALAN, Diogo. Bem jurídico tutelado pela Lei nº 7.492/1986. In BOTTINO, Thiago. Direito Penal e 
economia. Rio de Janeiro: Elsevier/GV, p. 37-58, 2012, p.38, 51 e 52. 
307 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 24. 
308 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 57. 
309MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 
1988, p. 82. 
310“A necessidade de um tratamento sério e amplo de tais delitos é manifesta, especialmente se atentarmos 
para o fato de que o nosso Direito Penal dispõe de escassas e, lamentavelmente, imperfeitas normas, 
numa legislação fragmentária, elitista e seletiva, que tem como consequência, a impunidade”. ARAUJO 
JUNIOR, João Marcello de. Dos Crimes contra a ordem econômica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995, p. 147.  
311 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 182. 
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posicionamentos jurisprudenciais, em especial do STF312. Manoel Pedro Pimentel 

sinaliza que o objeto tutelado é a boa execução da política do governo313, registrando 

que, frente aos evidentes defeitos e imprecisões que se apresentaram na Lei, o 

instrumento normativo não trará o resultado esperado, na luta contra os crimes de 

colarinho branco314. Rodolfo Tigre Maia indica que o objeto tutelado na Lei nº 7.492/86 

é o próprio SFN, o que abrange as instituições financeiras e o patrimônio dos 

investidores315. Ali Mazloum ressalta que a Lei objetiva tutelar vários aspectos do 

Sistema financeiro, que se entrelaçam e formam um todo harmônico, a saber: 

organização do mercado, regularidade de seus instrumentos, confiança e segurança nos 

negócios316. 

Percebemos um certo consenso na natureza supraindividual em relação ao bem 

jurídico tutelado, prevalecendo entendimento - não unânime -  que o bem jurídico se 

constitui no próprio SFN. Abordaremos a questão do bem jurídico tutelado com mais 

profundidade ainda neste capítulo, quando elucidarmos tal aspecto no delito de gestão 

fraudulenta. 

Arrolamos a pouco uma série de críticas exaradas pela doutrina em relação à 

técnica jurídica da Lei 7.492/86; agora, para fazer justiça ao lado contrário, faz-se 

indispensável apresentar o posicionamento de Sanctis, que classifica a Lei como 

satisfatória, em especial pela dificuldade em se identificar claramente os crimes de 

colarinho branco317. Esse autor ainda relaciona 8 traços característicos dos crimes de 

colarinho branco, que dificultam sua constatação e tratamento no âmbito judicial, sendo 

certo que algumas destas características também dificultaram o trabalho do legislador, 

quando da elaboração da Lei, a saber: i) a complexidade das condutas; ii) dificuldades 

da justiça no sancionamento das infrações; iii) conflito latente em vez de patente; iv) 

difusão da vitimização; v) dispersão da responsabilidade; vi) grande variedade de 

                                                           
312 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 18. 
313 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 50. 
314PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 31. 
315 “Assim, são criminalizadas aquelas ações ou omissões humanas, praticadas ou não por agentes 
institucionalmente ligados ao sistema, dirigidas a lesionar ou colocar em perigo o SFN, enquanto 
estrutura jurídico-econômica global valiosa para o Estado brasileiro, bem como as instituições que dele 
participam, e o patrimônio dos indivíduos que nele investem suas poupanças privadas”. MAIA, Rodolfo 
Tigre. Dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 15. 
316 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 44. 
317 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 17. 
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sanções e ambiguidade na classificação das condutas e vii) limitado papel 

desempenhado pela lei318. 

 

3.2. Tipologia da Gestão Fraudulenta: quando a fraude no sistema financeiro é relevante 
para o Direito Penal? 

 

 O crime de gestão fraudulenta, antes do tratamento previsto no art. 4º caput da 

Lei nº 7.492/86, já tinha sido estabelecido na Lei nº 1.521/51, ocasião em que foi 

positivado como conduta típica do art. 3º, inc. IX319. Logo, não se trata de uma novidade 

daquela Lei320. 

 A Lei nº 1.521/51 estabelecia duas elementares típicas para enquadramento da 

conduta de gestão fraudulenta ou temerária, qual seja: i) levar a falência ou insolvência, 

ou ii) descumprir cláusula contratual com prejuízo dos interessados. Ainda, relacionava 
                                                           
318 No que concerne à complexidade das condutas, constata-se que a apreciação dos casos exige 
conhecimentos específicos, que, em regra, não são facilmente percebidos, em especial nas infrações de 
natureza financeira ou fiscal. Já no que atine às dificuldades da justiça no sancionamento, Sanctis afirma 
que, por tratarem de questões muito específicas, as autoridades judiciárias sentem obstáculos na 
apreciação dos casos. Ainda sobre as dificuldades enfrentadas pelo Judiciário, o autor ressalta: os 
transtornos de se obter informações de operações financeiras que muitas vezes são transnacionais; a falta 
de cooperação internacional para combate de crimes financeiros; a influência do poder econômico ou 
político de grupos financeiros e obstáculos decorrentes do sigilo bancário, fiscal. Quanto à questão do 
conflito latente, Sanctis ressalta o aspecto de o criminoso do colarinho branco não necessitar, para o 
cometimento do crime, da utilização da violência. Tal característica tornam os crimes financeiros menos 
perceptíveis, dificultando o exame jurisprudencial. Em relação à difusão da vítima, tem-se a dificuldade 
de as vítimas dos crimes enfrentarem adequadamente o infrator. O fato de se constituir como um crime 
complexo, utilizando-se por vezes de ardis contábeis, além de não utilizar de medidas violentas, 
prejudicam a adoção de condutas adequadas para o combate aos infratores – e até mesmo na identificação 
de condutas infratoras. No que trata da dispersão de responsabilidade, o autor em comento retrata a 
racionalização do trabalho em diversas esteiras de atuação, em que cada funcionário atua em um setor, em 
uma tarefa específica, criando uma divisão de responsabilidades em diversas equipes pela entrega de um 
produto ou serviços. Essa divisão de tarefas dificulta a identificação do agente criminoso.   Além disso, 
tem-se a caracterização de condutas em que não há o dolo delituoso, ou seja, o sujeito alega inexistir 
intenção criminosa, havendo sim o descuido, a imprudência, mas não a intencionalidade do crime. No que 
concerne à variedade de sanções e ambiguidade na classificação das condutas, existem dificuldades para 
enquadrar a conduta criminosa por haver diversas disposições ambíguas. Já no que se relaciona ao papel 
limitado da lei, são ressaltadas as soluções informais e o controle interno da própria instituição como 
instrumento punitivos que acabam prevalecendo. SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica 
e financeira: colarinho branco, lavagem de dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p. 19-20. 
319 “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;[...] Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 10 (dez) anos, e multa, de vinte mil a 
cem mil cruzeiros.” Lei 1.521/51. 
320 Ressalta-se que o art. 3º, inc. IX da Lei 1.521/51 foi revogado pela Lei 7.492/86, por inteligência do 
disposto no art. 35 desta última, que ora citamos: “Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário”. 
Nesse sentido: PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à 
Lei 7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 50. 
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taxativamente quais instituições estavam abrangidas, a saber: 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 e sociedades de economia coletiva. 

 Por sua vez, a Lei nº 7.492/86 trouxe a seguinte redação mais “enxuta” para o 

delito de gestão fraudulenta, suprimindo várias elementares, tornando-a mais genérica: 

 

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.321 

 

 Pimentel322 e Bitencourt323 ressaltam que a disposição do artigo 4º, tal qual 

positivada: concisa e sem elementares, ignorou o Anteprojeto e suas respectivas 

emendas, da Comissão de Reforma da Parte Especial do Código Penal324. Ao retirar as 

elementares típicas da conduta delituosa, positivou-se um dispositivo genérico325, que 

                                                           
321 Art. 4º da Lei 7.492/86. 
322 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 47-48. 
323 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 57. 
324 O referido Anteprojeto contemplava a seguinte redação originária para o art. 391 do Código Penal: 
“Gerir, fraudulentamente instituição financeira ou entidade integrante do sistema de distribuição de títulos 
e valores mobiliários, levando-os à insolvência ou à liquidação extrajudicial, ou temerariamente, 
assumindo risco de fazê-lo: Pena – Reclusão, de dois a sete anos, e multa”. O Ministério da Fazenda 
apresentou a seguinte sugestão de emenda, que acabou não sendo acolhida pela Comissão de Reforma: 
“Art. 391 – Gerir, fraudulenta ou temerariamente, instituição financeira, entidade integrante do sistema de 
distribuição de títulos e valores mobiliários, seguradora ou qualquer outra que promova captação de 
poupança: Pena – Reclusão, de dois a sete anos”. Conforme Pimentel, “A Comissão de Reforma não 
acolheu a sugestão contida na emenda, conservando a redação originária do Anteprojeto, corrigindo 
apenas a concordância na expressão “levando-os” para “levando-as””. PIMENTEL, Manoel Pedro. 
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987, p. 48. 
325 Oportuno observar as críticas de Feldens em relação ao delito em estudo: “Gerir fraudulentamente 
instituição financeira. É assim que o art. 4º da Lei 7.492/1986 descreve, textualmente, uma conduta cujos 
limites objetivos e subjetivos, passados quase vinte e cinco anos da edição da Lei, ainda são imprecisos. E 
ainda são imprecisos sob diversas perspectivas. Exemplificativamente: (a) pela economicidade da 
redação, há muito já diagnosticada, cuja versão legislativa final recuou do intento de aglutinar à conduta 
algum resultado, real ou potencial (dano ou perigo), conforme previsto no projeto original; (b) pelas 
variadas adesões de sentido emprestadas ao verbo nuclear, quando analisado destacadamente, fora do 
contexto de incidência do tipo (é conhecida, por exemplo, a discussão sobre se um ato de gestão seria o 
bastante a efeitos de configuração típica); (c) pela singeleza como é aplicada a elementar 
fraudulentamente, a ensejar, em leitura descomprometida, a punição da fraude pela fraude, 
independentemente de qualquer evento externo dela decorrente; (d) pela abertura textual conferida à 
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em razão dessa amplitude conceitual, pode ser interpretado como aplicável 

concomitantemente a vários outros delitos da própria Lei nº 7.492/86, que se utilizam, 

de alguma forma, de subterfúgios fraudulentos, a exemplo dos crimes de apropriação 

indébita financeira (art. 5º); falsa informação sobre operação ou situação financeira (art. 

6º); falsidade em demonstrativos contábeis (art. 10); contabilidade paralela (art. 11); 

fazer operar instituição financeira ilegal (art. 16); conceder empréstimos ou 

adiantamento ilegais (art. 17); falsa identidade (art. 21) e evasão de divisas (art. 22)326.   

Esse delineamento conceitual sobremaneira abrangente escolhido pelo 

legislador, torna ainda mais desafiador o tratamento dogmático da conduta tipificada, 

porquanto em não havendo entendimento doutrinário e jurisprudencial bem 

sedimentado sobre a natureza da gestão fraudulenta – e da temerária, por consequência -

, permite-se a aplicação de toda sorte de interpretações327.  

Ao comparar o tratamento dado pelas Leis nº 1.521/51 e nº 7.492/86, Pimentel 

ressalta que a previsão da primeira é mais rica e expressiva, relacionando em detalhes as 

entidades passíveis de serem enquadradas328. Por isso, sugere que a interpretação do art. 

4º da Lei 7.492/86, até para manter respeito ao princípio da reserva legal, seja pautada 

no delineamento previsto na Lei nº 1.521/51329.  

                                                                                                                                                                          
elementar instituição financeira (art. 1º), revelando um descompasso com o marco regulatório específico 
(Lei 4.595/1964), que confere ao tipo sua razão de ser; (e) pela sentida ausência de critérios que balizem a 
identidade do tipo em relação às demais hipóteses da Lei 7.492/1986, gerando sobreposições normativas 
e, com isso, perplexidade na aplicação dos institutos do concurso real ou aparente de crimes”. FELDENS, 
Luciano. A estrutura material dos delitos de gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v.18, n. 86, p. 170-200, set/out. 2010, p. 171-172. 
326 Nesse sentido, Trauczynski corrobora a amplitude conceitual do art. 4º da Lei nº 7.492/86, ressaltando 
que “em virtude de sua generalidade, acaba por ser aparentemente aplicável de maneira concomitante a 
outros delitos, tais como os artigos 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 16, 17, 21 e 22, tendo em vista que estes tipos 
penais também se executam mediante atos fraudulentos, induzindo o intérprete a imaginar a possibilidade 
de um concurso formal ou material entre tais normas”. TRAUCZYNSKI, Nicole. Gestão Fraudulenta e 
concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. 2014. Dissertação (Mestrado 
em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014, p. 32. 
327 “[...] a inexistência de uma consolidação dogmática em torno ao tipo vem permitindo que sua 
aplicabilidade se dê, não raramente, mediante um juízo de tipicidade puramente formal. Um juízo 
deficitário de subsunção, adquirido a partir do somatório dos significados gramaticais de cada uma de 
suas elementares gerir + fradulentamente + instituição financeira. Um juízo, enfim, que dispensa uma 
análise de real ofensa ao bem jurídico em questão, passando longe das razões que justificariam a 
intervenção jurídico-penal no específico setor. Assim, gerir seria “a tomada de ato(s) de gerência”; 
fraudulentamente seria o próprio resultado formal da ação transitiva, e não o caminho que leva a um 
determinado resultado típico (perigo), o qual sequer é perquirido; e instituição financeira se definiria à luz 
da amplitude formal do art. 1º, independentemente de sua real vinculação ao sistema financeira nacional, 
à proteção do qual o tipo foi editado”. FELDENS, Luciano. A estrutura material dos delitos de gestão 
fraudulenta e temerária de instituição financeira. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 
v.18, n. 86, p. 170-200, set/out. 2010, p. 172. 
328  PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 47. 
329 Em comentários a Lei nº 1.521/51, Elias de Oliveira trouxe a seguinte definição para a gestão 
fraudulenta: “Por gestão fraudulenta deve entender-se todo ato de direção, administração ou gerência, 
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A tarefa do intérprete, relativamente à Lei de Economia Popular, é facilitada 
por que há referência às condições objetivas de punibilidade, que aludem à 
falência ou à insolvência, ou ao não cumprimento de cláusulas contratuais 
com prejuízo dos interessados. Ocorrendo estas condições, cria-se a condição 
para o exame da gestão, aferindo-se, então, a ocorrência ou não do 
comportamento fraudulento, ou a existência de prejuízo pelo não 
cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 
Agora, com a redação extremamente genérica do art. 4º e de seu parágrafo 
único em exame, torna-se demasiadamente subjetiva a pesquisa dos 
elementos do delito.330   

 

Posto a dimensão do problema interpretativo inerente ao delito em estudo, antes 

de adentrarmos nas minúcias e conjectura hermenêuticas para melhor interpretação do 

crime, convém destacar que existe nova redação em tramitação no Senado para a 

tipificação da crime de gestão fraudulenta, abrangida no Projeto de Lei 236/2012, que é 

a proposta de lei para o Novo Código Penal331. A teor da Emenda nº 1 do referido PL, o 

delito de gestão fraudulenta estará tipificado no art. 366 do Novo Código Penal nos 

seguintes termos: 

 

Art. 366. Praticar ato fraudulento na gestão de instituição financeira: 
Pena - prisão, de dois a oito anos. 
Gestão fraudulenta 
§1º Se a conduta for habitual: 
Pena - prisão, de três a dez anos. 
Fraude com prejuízo 
§2º Se da conduta decorrer prejuízos para terceiros: 
Pena - prisão, de quatro a doze anos. 
Fraude geradora de intervenção, liquidação ou falência 
§3º Se da conduta decorrer intervenção, liquidação extrajudicial ou falência 
da instituição financeira: 
Pena – prisão, de cinco a quatorze anos. 
§4º Se a fraude, ainda que reiterada, exaurir-se na gestão, sem 
outra potencialidade lesiva, fica por esta absorvida. 

 

Como se percebe, a amplitude dos tipos objetivo e subjetivo do delito 

continuarão - caso seja essa a redação final, e o Projeto seja aprovado - sofrendo da 

mesma abrangência conceitual. Não obstante, eximir-nos-emos de prestar maiores 

comentários neste trabalho, para não fugir do seu escopo. 

 

                                                                                                                                                                          
voluntariamente consciente, que traduza manobras ilícitas, com emprego de fraudes, ardis e enganos”. 
OLIVEIRA, Elias. Crimes contra a economia popular. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, p. 154. 
330  PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 49. 
331 Desde 15/09/2016, o Projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Secretaria de 
Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado Federal, conforme informações 
obtidas no seu site. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/106404>. Acesso em 06 out. 2016. 
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3.2.1 O bem jurídico tutelado no art. 4º caput da Lei 7.492/86: ponderações sobre 
pluriofensividade e supraindividualidade 

 

A definição do bem jurídico tutelado pela norma penal é de fundamental 

importância para a efetiva compreensão do tipo jurídico em análise, ao permitir a 

interpretação adequada da relação entre a conduta tipificada e os valores sociais que a 

norma pretende resguardar, auxiliando a aplicação da lei no caso in concretu332.  

Marcelo Ruivo comenta que o bem jurídico tutelado pelo art. 4º da Lei nº 

7.492/86 consiste em terreno nebuloso, não tratado devidamente pela doutrina, “no qual 

a tônica do rigorismo analítico fica mais por conta de estudos específicos, objeto da 

inteligência de pareceristas, que, propriamente, enfrentamentos científicos 

sistematizados dos limites materiais dos crimes”333.  

Esse autor ainda apresenta resumo do panorama de estudos doutrinários que 

versam acerca das múltiplas dimensões de compreensão do bem jurídico-penal, citando, 

em resumo, quatro modelos gregários, quais sejam: i) entendimento liberal-

individualista a partir da teoria monista pessoal; ii) entendimento aparentemente 

supraindividual com titularidade do Estado-Administração; iii) proposta de tutela penal 

de elementos insuficientemente precisos e iv) compreensão da lealdade informacional 

como valor tutelado334. 

O primeiro modelo está assentado na Teoria Monista do bem jurídico-penal335, 

em que a identificação dos titulares dos bens jurídicos tutelados deve ser pautada, 

estritamente, no fim da norma penal estabelecida, que pode tutelar a pessoa 

(considerada individualmente) ou o Estado. A coletividade – bens supraindividuais - só 

poderia ser tutelada com a necessária vinculação a bens jurídico individuais336. 

                                                           
332 “Criada no século XIX, com o objetivo de limitar o legislador penal, a doutrina do bem jurídico surge 
como um aspecto fundamental no estudo da teoria do delito. No mesmo sentido, buscam-se fixar – em 
concreto, supondo a relação entre bem jurídico e sanção penal – critérios para selecionar aqueles bens e 
valores fundamentais da sociedade, uma vez que somente estes devem ser objeto de atenção do construtor 
da lei penal”. ALMEIDA, Bruno Rotta. A Teoria do Bem Jurídico e a Proteção Penal dos Valores 
Supraindividuais. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 25, 2009, p. 306.  
333 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 90 
334 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 91 et seq. 
335 A teoria monista expõe o bem jurídico a partir de uma concepção individualizada, seja na figura do 
Estado, seja na própria pessoa. Cf. ALMEIDA, Bruno Rotta. A Teoria do Bem Jurídico e a Proteção 
Penal dos Valores Supraindividuais. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 25, 2009, p. 305-313. 
336 SOUZA, Paulo Vinícius Sporleder de. Bem Jurídico-penal e Engenharia Genética Humana. 
Contributo para a compreensão dos Bens Jurídicos Supra-Individuais. São Paulo. Revista dos Tribunais, 
2004, p. 289-290. 
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Nesse sentido, não haveria óbice para que o Direito Penal resguardasse valores 

maiores, coletivos, desde que tal proteção fosse para preservar concomitantemente bens 

jurídicos de caráter individual. “Em outras palavras, a legitimidade no reconhecimento 

pelo Direito Penal Secundário de bens jurídicos supraindividuais mediatos, dependeria 

da tutela de bens pessoais e individuais imediatos em primeiro plano”337. Por essa 

perspectiva, o bem tutelado seria o patrimônio individual. A coletividade seria 

resguardada por consequência da tutela individual de cada investidor. Em nenhum 

momento se confere titularidade à coletividade. Os efeitos difusos não poderiam ser, 

desta feita, característicos da ofensa, mas apenas consequências indiretas e secundárias, 

da violação ao bem jurídico individual338. 

O segundo modelo está assentado na perspectiva monista não pessoal, na qual a 

titularidade será apenas do Estado e da coletividade como um todo indivisível339. Essa 

concepção compreende que todo bem jurídico possui aspecto coletivo, constituindo-se 

como parte da comunidade e, como tal, possuindo “destacável valor social, de modo 

que, nesse entendimento, por maior que seja a individualidade aparentada pelo bem, em 

verdade, nunca deixaria de dizer respeito à coletividade como um todo”340. 

No paradigma em questão, conquanto aceite a titularidade supraindividual, em 

geral a titularidade recai sobre o Estado, sendo seguido pelos interesses particulares. É o 

que aconteceria com o Sistema Financeiro Nacional, que, em último grau, o Estado é o 

titular do bem jurídico, por consequência de seu dever de regulamentar e preservar o 

mercado341. 

No que concerne ao terceiro modelo, sua natureza em muito se assemelha ao 

modelo anterior, atribuindo titularidade primordialmente ao Estado, só que admitindo, 

também, titularidade a elementos imprecisos e genéricos, a exemplo da higidez da 

gestão das instituições financeiras; ordem econômica; boa execução da política 

                                                           
337 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 91. 
338 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 92. 
339 SOUZA, Paulo Vinícius Sporleder de. Bem Jurídico-penal e Engenharia Genética Humana. 
Contributo para a compreensão dos Bens Jurídicos Supra-Individuais. São Paulo. Revista dos Tribunais, 
2004, p.293. 
340 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 95. 
341 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 96. 
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econômica do governo federal; o equilíbrio ou a regularidade do sistema financeira, 

apenas para citar alguns exemplos342. 

O quarto modelo admite a lealdade informacional da empresa como valor 

tutelado. Nesse sentido, existem duas vertentes para se observar esse valor, a saber: i) 

como bem jurídico de titularidade dos proprietários do patrimônio social e 

investidores343 e ii) como bem jurídico supraindividual, cujos titulares seriam os 

usuários do sistema financeiro344.  

Ruivo argumenta que o art. 4º da Lei nº 7.492/86 tutela um bem jurídico dúplice 

supraindividual e de titularidade difusa, que são, de uma lado, a verdade e a 

transparência e, de outro, o patrimônio345. Nada obstante, ressalta que “os valores 

componentes do bem jurídico são merecedores de tutela penal apenas em situações nas 

quais se encontrem sob o raio de ação conduta ofensiva”346. Logo, nessa concepção, só 

haverá deslealdade se houver a prática que contrarie a transparência e a verdade. 

Bitencourt propugna, em razão da pluriofensividade do delito em comento, que 

tal previsão tem por escopo tutelar diversos bens jurídicos, sobremaneira, o próprio 

Sistema Financeiro Nacional. Reconhece também que a tutela penal resguarda as 

instituições financeiras, protegendo a lisura das operações realizadas, além de 

resguardar o patrimônio da coletividade, representada na figura dos investidores347. 

Pimentel, por sua vez, assevera que o objeto jurídico do art. 4º da Lei 7.492/86 é, 

primordialmente, a boa execução da política econômica do governo, reconhecendo 

                                                           
342 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 97-103. 
343 “Ocorre que a concepção do dever de lealdade como sendo a outra face do direito individual dos 
sócios à proteção do patrimônio social, não apresenta uma perfeita adequação para fins penais. Pelo 
contrário, careceria de melhor identificação e detalhamento acerca dos valores abrangidos na 
denominação dever de lealdade e, sendo assim, quando muito, poderiam ser recepcionados os interesses 
políticos-criminais de tutela desse espaço pelo Direito Penal Societário, e não, propriamente, o Direito 
Penal do sistema financeiro como se trata no presente caso”. RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade 
financeira: contribuição à compreensão da gestão fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, 
p. 104. 
344 Comparando as duas vertentes, Ruivo entende que a segunda, que reconhece titularidade 
supraindividual “parece um acertamento apropriado para o reconhecimento e o cumprimento da atividade 
categorial que se espera”. RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à 
compreensão da gestão fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 103. 
345 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 106-107. 
346 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 106-107. Na mesma linha, Sanctis se filia ao 
posicionamento de Ruivo, cf. SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: 
colarinho branco, lavagem de dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 52.  
347 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 57. 
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haver outros bem jurídicos secundários, por se tratar de crime pluriofensivo348. 

Entendimento ratificado por Agapito Machado349. Baltazar Júnior aborda que o bem 

jurídico se constitui no funcionamento do SFN350. José Carlos Tórtima aduz que o 

objeto principal da tutela jurídica do crime de gestão fraudenta é a estabilidade e a 

higidez do sistema financeiro, sustentáculo indispensável à boa execução da política 

econômica do governo. Secundariamente, tutela-se os interesses dos investidores e do 

próprio mercado financeiro351. Na mesma linha, Prado também vislumbra a higidez do 

SFN como objeto tutelado352. Ali Mazloum aduz que a tutela da Lei está relacionada à 

proteção do SFN e seus alicerces (organização do mercado, regularidade dos 

instrumentos, segurança nos negócios e confiança)353. Delmanto aponta que o objeto 

jurídico é o próprio Sistema financeiro Nacional354. 

Frente aos posicionamentos postos, inegável observar que estamos diante de um 

delito multiofensivo, de modo que o bem jurídico resguardado no art. 4º caput é de 

titularidade difusa, de fato, protegendo tanto investidores e instituições financeiras, 

quanto o próprio sistema financeiro - leia-se: Estado. Ocorre que na essência desse 

arcabouço protetivo, tutela-se, em último grau, o patrimônio investido. É a proteção do 

patrimônio que requer um sistema financeiro hígido, que anseia por transparência e 

verdade nas relações e operações financeiras, fortalecendo aspectos de governança 

corporativa. É o patrimônio devidamente resguardado, portanto, que possibilitará a boa 

execução da política econômica do Estado. 

Logo, em nossa concepção o bem jurídico de titularidade supraindividual 

protegido no art. 4º caput consiste essencialmente no patrimônio, seja público, seja 

privado, aplicado nas instituições financeiras e entidades equiparadas. O eventual risco 

de lesão a esse patrimônio é o que alicerça a formulação da tutela penal. 

 

                                                           
348  PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 50. 
349 MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 
1988, p. 31. 
350 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 621. 
351 TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2002, p. 30. 
352 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 193. 
353 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 63. 
354 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 32. 
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3.2.2.  Sobre o gestor fraudulento e a abrangência interpretativa para configuração do 
sujeito ativo 
 

A disposição legal prevista no art. 4º da Lei nº 7.492/86 permite inferir que os 

sujeitos ativos do crime de gestão fraudulenta são aqueles previstos no art. 25 da 

referida Lei, ou seja: os controladores e os administradores, tais como os diretores e os 

gerentes de instituições financeiras, além do interventor, o liquidante e o síndico355. 

Trata-se, conforme delimitação de grande parte da doutrina356, de crime 

próprio357, ao tornar necessária qualificação específica para enquadramento do delito, 

qual seja: o poder de gestão, conforme rol previsto no art. 25 da referida Lei. 

Segundo Breda, o poder de gestão deve ser entendido como aquele que confere 

capacidade autônoma e independente para praticar os atos específicos de uma 

instituição financeira (captar, intermediar ou negociar títulos ou valores mobiliários, ou 

ser responsável pelos serviços financeiros)358. Mazloum ressalta que ao sujeito ativo, 

além de ocupar os cargos previstos no art. 25, é necessário o efetivo exercício do poder 

de gestão. “Assim, v.g., não se poderá imputar a um controlador de instituição 

financeira o tipo penal sub examine senão quando demonstrado possuir ele poderes de 

gestão”359.   

                                                           
355 “Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de 
instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes (Vetado). § 1º Equiparam-se aos 
administradores de instituição financeira (Vetado) o interventor, o liqüidante [sic] ou o síndico”. Lei 
7.492/86. 
356 Nesse sentido: PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: 
Comentários à Lei 7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 50.; TÓRTIMA, José 
Carlos. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2002, p. 41; 
SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 51. BITENCOURT, Cezar Roberto; 
BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 73; PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 193; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. 
rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 621; MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e 
contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 1988, p. 31; MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho 
Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 61. 
357 Os crimes próprios são aqueles que só podem ser cometidos por pessoas com qualidades especificas. 
Ou seja, a Lei determina o perfil em que se enquadrará o sujeito ativo. “São próprios os crimes que 
exigem sujeito ativo especial ou qualificado, isto é, somente podem ser praticados por determinadas 
pessoas”. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016, p. 115. 
358 BREDA, Juliano. Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira e Dispositivos Processuais da Lei nº 
7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 67-68. 
359 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 61. 
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Em relação aos sujeitos listados no art. 25 do dispositivo legal em análise, 

convém refletir acerca da possibilidade de enquadramento da figura do mero gerente de 

agência no tipo penal. 

Nilo Batista diferencia a figura do gerente-administrador do gerente preposto, 

sendo o primeiro uma espécie de gerente–sócio ou sócio-gerente, enquanto o segundo é 

uma mero executador das linhas administrativas. Destaca esse autor que o tipo penal do 

art. 4º caput versa acerca do gerente-administrador e não do gerente preposto360. 

Bitencourt, por sua vez, afirma que o enquadramento de um simples gerente de agência 

beira a autêntica responsabilidade objetiva361; entretanto, admite a possibilidade de 

tipificação no delito em comento em situações específicas, propugnando que a conduta 

fraudulenta do gerente de agência só deve ser enquadrada no tipo penal em questão 

quando restar demonstrado que o mesmo detém poder decisório, independentemente 

dos parâmetros e orientações estabelecidas “pelo controle central da instituição 

financeira, e o fizer contrariando a boa práxis bancária, ou o uso corriqueiro dessas 

instituições, e principalmente, desobedecendo orientação superior, autodeterminando-se 

[...]” 362. 

Ruivo363 expressa entendimento que se coaduna com à possibilidade de 

enquadramento típico do gerente de agência, observando que: 

                                                           
360 BATISTA, Nilo. O Conceito Jurídico-penal de Gerente na Lei nº 7.492, de 16/06/86. In Fascículos de 
Ciência Penais. Ano 3, vol. 3, n.1, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 33 et seq. 
361 Convém trazer o comentário apresentado pelo autor: “Não se pode olvidar, em primeiro lugar, que 
agência, casa ou unidade, regra geral, representam uma minúscula célula, quase insignificante, nesse 
complexo mercado financeiro, cujo “centro nervoso” fica concentrado em suas matrizes, que elaboram as 
diretrizes que determinam o funcionamento de toda uma rede de agências. O setor gerencial, 
especialmente de agências ou de contas, fica com limitada ou quase nenhuma margem para decidir 
estratégias ou operações, e que são sempre as menos significativas, no emaranhado de negócios que são 
objetos da atividade-fim das instituições financeiras”. BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. 
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 58. 
362 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 58. 
363 Oportuno citar comentário de Ruivo acerca do enquadramento de agência bancária na delimitação 
conceitual de instituição financeira: “Outra questão pontual consiste em saber se o conceito de agência 
estaria abarcado pelo de instituição financeira referida expressamente no ilícito-típico. Segundo o que se 
argumenta o artigo 2º, anexo II, da Resolução do Banco Central nº 2.099 teria especificado o significado 
de agência apenas como a dependência da instituição onde se desempenha a atividade econômica 
determinada pelo plano de gestão da empresa. Sendo assim, a gestão dar-se-ia como projeto e 
determinação originária da matriz da instituição financeira, residindo nos seus limites à demarcação do 
espaço da gestão. 
Acredita-se, todavia, tratar de questão meramente interpretativa, inapta a proporcionar maiores problemas 
normativos. A técnica legislativa empregada, acertadamente como já foi visto, preferiu adotar a forma de 
uma cláusula geral definitória do conceito de instituição financeira para todo o diploma legal a delegar a 
singularidade de cada ilícito-típico a redação do rol específico e taxativo dos modelos empresariais 
submetidos ao respectivo crime. Se fosse outra maneira, sem sombra de dúvidas, estaria a lei, sem 
maiores cuidados em relação à adequação da norma à variedade de tipos de empreendimentos financeiros, 
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[...] eventuais problemas relacionados à autoria da conduta de gestão podem 
encontrar como contributo para a delimitação da responsabilidade penal – 
entre a gama de gerentes que, normalmente, constam no quadro de 
empregados de cada agência – a determinação prévia do âmbito de liberdade 
decisória, veiculada por meio de regulamento ou normativa interna da 
instituição financeira.364 

 

Prado, no mesmo diapasão, aduz: “é perfeitamente possível a caracterização do 

gerente como autor do delito em exame, uma vez que não é exigida qualquer 

participação na administração superior da instituição financeira”365. No mesmo pensar, 

Baltazar Júnior também expressa entendimento favorável ao enquadramento do gerente 

de agência, sobretudo porque um gerente de uma grande agência bancária pode causar 

danos maiores do que um administrador geral de casa de câmbio, por exemplo366. 

Nossa perspectiva em relação ao tema exige observar dois aspectos: a 

abrangência do termo gestão e a retomada da noção do bem jurídico tutelado. 

Começando pelo primeiro aspecto, a partir do momento em que o art. 25 delineia as 

figuras do administrador, do diretor ou do gerente, não fazendo gradação hierárquica, 

até porque existem várias configurações de hierarquias e cargos, a depender da 

instituição observada. 

                                                                                                                                                                          
entregue à ação desatualizadora proporcionada pelo fluir do tempo. Não se pode, portanto, concordar com 
a compreensão que pretende restringir em demasia a abrangência do ilícito do artigo 4º da Lei 7.492/86. 
Caso contrário, somente na matriz, sede ou agência central poderia ser cometido o crime, pois toda a 
representação bancária, nas mais diversas partes do território nacional, se dá por meio das agências. 
Afinal, a agência não é apenas a longa manus ou o representativo bancário da sede de uma instituição 
financeira localizada em uma grande cidade; para além disso, consiste no elemento por meio do qual os 
interessados têm acesso e vinculação à dinâmica de funcionamento e de operações oferecidas pela 
empresa. O conjunto de agências, aliás, é o meio pelo qual o banco é constituído, o que, por certo, indica 
o âmbito de atuação da atividade gerencial em cada unidade representativa do banco. E isso não quer 
dizer que as divisões burocráticas de apoio ou de assessoria logístico-estratégica com significativo 
distanciamento da atividade fim de manuseio com recursos financeiros sejam campos oportunos para a 
realização da gestão fraudulenta”. RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à 
compreensão da gestão fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 150-151. 
364 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 151. 
365 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 193. 
366 “[...] a discussão é se gerir é administrar a instituição financeira como um todo, ou apenas uma unidade 
descentralizada desta. A discussão é especialmente importante em face dos gerentes de agência bancárias. 
Para a posição dominante [...] o gerente de agência pode responder pelo crime em questão, uma vez que 
pratica atos de gestão, no âmbito daquela agência [...]. A gestão fraudulenta ou temerária praticada pelo 
gerente de uma grande agência bancária pode ser mais danosa ao sistema financeiro que aquela praticada 
pelo administrador geral de uma corretora ou casa de câmbio. Ademais, não se pode negar que 
especialmente em cidades menores, as práticas fraudulentas ou temerárias do gerente da agência local 
podem comprometer a credibilidade da comunidade na instituição ou no sistema financeiro como um 
todo. O mesmo vale para o gerente de produção”. BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 
10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 623. 
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A essência para compreensão da abrangência do sujeito ativo reside na 

autonomia para gerir, ou no poder de gestão, como ressalta Breda367 e Mazloum368. Se 

há autonomia de gestão, há a possibilidade de enquadramento do tipo. Logicamente que 

a autonomia de gestão não é estanque e semelhante para todos os cargos de gestão 

dentro de uma empresa, sendo dimensionada conforme a abrangência da função 

exercida e, consequentemente, do tamanho da unidade financeira gerida. O poder de 

gestão de um Diretor, por exemplo, abrange tanto uma delimitação territorial quanto de 

número de funcionários maior do que um gerente de agência, porém, ambos possuem 

autonomia de gestão até determinada alçada, cada qual circunscrita ao tamanho e 

característica de sua atribuição. Por conseguinte, se o cargo possui autonomia de gestão, 

entendemos possível o seu enquadramento no tipo em análise, mas para seu efetivo 

acoplamento no caso in concretu o crime deve ser cometido com lastro nesta autonomia, 

porquanto se o gerente de agência – a partir de agora também chamado na pesquisa de 

gerente intermediário - apenas seguia direcionamentos da governança maior da 

instituição financeira, estabelecidas no âmbitos de Superintendências ou Diretorias, é 

certo que não agiu no espaço de seu poder decisório, mas sim por determinação da 

empresa, de modo que não seria possível, neste caso, a configuração do gerente de 

agência como sujeito ativo do crime elencado no art. 4º da lei 7.492/86. 

Quanto ao bem jurídico, como já abordamos no tópico anterior, o patrimônio 

público ou privado investido nas instituições financeiras figura como bem jurídico 

tutelado pelo art. 4º da Lei 7.492/86, de modo que se um gestor põe em risco esse 

patrimônio em decorrência de conduta fraudulenta no seio de sua esfera de autonomia 

diretiva, parece mais do que sensato que este deva ser abarcado no referido tipo penal, 

sendo irrelevante se o cargo de gestão era de primeiro escalão diretivo ou de níveis 

intermediários.  

Ultrapassada tal questão, faz-se necessário sopesar a possibilidade de coautoria 

ou participação na consumação do delito, seja de funcionário de nível não gerencial da 

instituição financeira, seja de terceiros estranhos a sua administração. 

Sanctis defende a possibilidade de coautoria ou participação de quem pratica as 

fraudes em conjunto com os administradores. “Se restar demonstrado o conluio de um 

administrador, diretor ou gerente de instituição com os demais réus, mesmo que estes 

                                                           
367 BREDA, Juliano. Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira e Dispositivos Processuais da Lei nº 
7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 67-68. 
368 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 61. 
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não ostentem tal qualidade, podem participar da prática criminosa, caso tenham apoiado 

material ou moralmente sua execução”369, apoiando-se na prerrogativa do art. 29 do 

Código Penal370. Na mesma trilha, Bitencourt ressalta que, embora seja crime próprio, 

“nada impede a participação de terceiros, estranhos à administração de instituições 

financeiras ancorados pela previsão legal do art. 29 do CP”371. 

Frente a essa perspectiva, faz-se indispensável colacionar o entendimento de 

Delmanto que propugna posicionamento contrário, enunciando que a gestão fraudulenta 

não se configura como crime próprio. Defende este autor a interpretação de que o crime 

tipificado no art. 4º da Lei 7.492/86 trata-se, a bem da verdade, de crime de mão 

própria372, motivo pelo qual não é possível a coautoria por quem não estiver tipificado 

no art. 25 da Lei 7.492/86373. 

Nessa esteira dogmática, ou seja, entendendo que o tipo objetivo exige 

qualificação especial para o sujeito ativo, expandir a possibilidade de coautoria 

extrapolaria os limites da lei, violando por certo o princípio da reserva legal374. Nilo 

Batista, ao analisar os crimes especiais, revela também tal perspectiva, argumentado 

que, o terceiro não pode ser autor direto de crimes que contenham elementos que 

restringem o círculo de autores, apenas cúmplice, sendo certo que existe muita 

controvérsia na doutrina acerca do assunto375. 

                                                           
369 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 51. 
370 “Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída 
de um sexto a um terço. § 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á 
aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado 
mais grave”. Decreto-Lei 2.848/40. 
371 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 58. Nesse sentido cf. TÓRTIMA, José 
Carlos. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2002, p. 41; 
BREDA, Juliano. Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira e Dispositivos Processuais da Lei nº 
7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 80. 
372 Por crime de mão própria deve-se entender aquele que só pode ser cometido pelo próprio sujeito, 
pessoalmente, sem a possibilidade de coautoria. Nesse sentido, no que trata de concurso de pessoas 
somente admite a participação. É o caso do crime de falso testemunho ou falsa perícia (CP, art. 342). 
“Dentre os crimes próprios encontram-se, ainda, os crimes de mão própria, que exigem sujeito ativo 
qualificado, devendo este cometer direta e pessoalmente a conduta típica. Assim, neste último caso, não 
admitem coautoria, mas somente participação”. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 
16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 116. 
373 “De fato, difícil nos parece admitir coautoria de gestão fraudulenta ou temerária de terceiros que não 
possuam qualquer poder de gerência. A nosso ver, o delito do art. 4º, em face do núcleo gerir, é crime de 
mão própria. O seu autor deve possuir características personalíssimas, caso contrário, não há como ser 
realizado”. DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
33.    
374 ORTIZ, Mariana Tranchesi. Concurso de Agentes nos Delitos Especiais. 1. ed. São Paulo, IBCCRIM, 
2011, p. 207. 
375 BATISTA, Nilo. Concurso de Agentes. 3. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 145-147.  
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Particularmente essa também é a nossa percepção, o enquadramento típico na 

gestão fraudulenta é inerente àqueles que possuem poder de gestão no âmbito da 

instituição financeira e só pode ser praticado por estes. Expandir a qualificação 

estabelecida em lei para quem não atua nos mais diversos níveis de gestão da instituição 

financeira é uma afronta ao princípio da reserva legal, porquanto o poder diretivo 

reveste indissociavelmente o sujeito ativo – por inteligência do art. 25 da Lei em análise 

– característica que um não gestor obviamente não possui. Logo, a nosso ver o terceiro 

ou o funcionário de nível não gerencial podem, tão somente, ser partícipes do delito, 

mas não coautores. 

Tal assunto é controverso também no âmbito dos Tribunais, como será visto no 

Capítulo 5. Apenas para antecipar parte do debate jurisprudencial, observa-se que o 

último posicionamento do STF é no sentido de não admitir a imputação de crime de 

gestão fraudulenta ao agente que não era administrador de instituição financeira376; nada 

obstante, existe jurisprudência do próprio Supremo Tribunal em sentido contrário. 

Retomaremos tal embate no capítulo específico. 

Superado o impasse acima – conquanto sem a almejada pacificação 

interpretativa -, e considerando a hipótese de possibilidade de coautoria, seja na 

concepção mais ampla - em que se admite funcionário de nível não gerencial e terceiros 

- seja na interpretação mais restrita - no qual só se admite outros gestores -, importante 

observar se os coautores devem participar de todo o processo fraudulento, ou apenas 

parte do processo. Nesta temática, a análise casuística do Supremo Tribunal permite 

sedimentar o entendimento de que não é preciso, para a configuração da coautoria, a 

participação do agente em todo o processo fraudulento, em especial pela característica 

da atuação financeira, que é segregada em diversas esteiras de trabalho: 

 

Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e divisão 
de tarefa. Desnecessidade, para a configuração da coautoria delitiva, de que 
cada um dos agentes tenha praticado todos os atos fraudulentos que 
caracterizaram a gestão fraudulenta de instituição financeira. Pela divisão de 

                                                           
376 “HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO. Surge a adequação do habeas corpus com a articulação de 
prática de ato ilegal e a existência de órgão capaz de afastá-lo. DENÚNCIA - PARÂMETROS. Descabe 
falar em insubsistência da denúncia quando, na peça, são narrados os fatos que, em tese, consubstanciam 
crime, ficando, assim, viabilizada a defesa. CRIME FINANCEIRO - GESTÃO FRAUDULENTA - LEI 
Nº 7.492/86 - RELAÇÃO PENAL SUBJETIVA - TERCEIRO ESTRANHO AO ESTABELECIMENTO 
BANCÁRIO. A interpretação sistemática da Lei nº 7.492/86 afasta a possibilidade de haver gestão 
fraudulenta por terceiro estranho à administração do estabelecimento bancário”. STF - HC: 93553/MG, 
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03-09-2009 PUBLIC 04-09-2009 
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tarefas, cada coautor era incumbido da realização de determinadas condutas, 
cujo objetivo era a realização do delito.377 

 

Por fim, por tratarmos essencialmente de sujeito ativo, um fecho adequado 

suscita ponderarmos a outra ponta: o sujeito passivo. 

Pimentel argumenta que sempre será o Estado, por ser ameaçado na boa 

execução da política econômica do governo. Contudo, admite a existência de sujeitos 

passivos secundários, que serão os investidores e o próprio mercado de capitais. 

“Destarte, se não for eventualmente identificado um sujeito passivo secundário, no caso 

em concreto, ainda assim o Estado é considerado ofendido, motivo pelo qual este delito 

também se atribui a condição de múltipla subjetividade passiva378. Mesmo 

entendimento expresso por Tórtima379. Já Prado relaciona o Estado e o Mercado 

financeiro380. 

É certo que a delimitação do sujeito passivo decorre da interpretação dada ao 

bem jurídico tutelado. Nessa esteira, a despeito das várias acepções doutrinárias acerca 

do objeto resguardado, como visto no tópico anterior, a noção de que se está diante de 

um crime pluriofensivo, com característica supraindividual, encontra certo consenso, de 

modo que o sujeito passivo se configurará, inevitavelmente - e prioritariamente -, no 

Estado. 

 

3.2.3.  Gerir fraudulentamente: uma postura habitual? Reflexões para entendimento da 
essência do tipo-penal e da sua consumação 
 

O delito especificado no caput do art. 4º da Lei nº 7.492/86 se constitui na 

interpretação de três elementares i) gerir, ii) fraudulentamente e iii) instituição 

financeira, convindo analisar o que representa tais aspectos do crime. Com relação ao 

último elemento - instituição financeira -, tendo em vista que dedicamos um capítulo 

inteiro a tal aspecto, deixaremos de tecer maiores considerações a respeito. Posto isso, 

vamos aos outros dois aspectos. 

                                                           
377 STF – AP 470/MG, Min. Rel. Joaquim Barbosa. DJe 22/04/2013. 
378 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 51. 
379 TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2002, p. 41.; no mesmo sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional e contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 58.  
380 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 195. 
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No que concerne à conduta de gerir, Ruivo traz os seguintes significados: 

“comandar, ordenar, reger, administrar, dirigir, regular, ou seja, atos de deliberação que 

“ostentam carga decisória” e “certo grau de definitividade” sobre os negócios da 

empresa”381. Segundo Maia, gerir “é exercer as atividades de mando, é administrar, 

tomar decisões no âmbito da empresa, autorizado pelos poderes que são conferidos pela 

lei e pelo estatuto societário”382. Pimentel, por seu turno, afirma que gerir “significa 

administrar, dirigir, regular, comandar”383. Prado colaciona que gerir consiste em 

“administrar, dirigir, organizar, controlar, comandar”384. Bitencourt ensina: “Gerir 

significa dirigir, administrar, gerenciar, exercer a gestão de, no caso, instituição 

financeira. O gestor nada mais é do que aquele que gere, e, se gere bem, gera bons 

resultados, bons frutos”385. Mazloum no mesmo sentido comenta que gerir significa 

“administrar, reger, dirigir, gerenciar, comandar”386. 

Em geral, não há distanciamentos quanto ao sentido do termo “gerir”; todavia, 

existem controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais concernente à relação entre gestão 

e habitualidade. Nesse ponto, convém trazer a discussão se a gestão fraudulenta está 

configurada como crime habitual387 ou não388. Noutras palavras, o delito de gestão 

                                                           
381 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 147. No mesmo sentido: MAZLOUM, Ali. 
Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 66. 
382 MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 55 
383 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 51. 
384 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 195. 
385 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 61. 
386 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 62. 
387 Crimes habituais são aqueles em que há uma pluralidade de atos, que isoladamente não são puníveis 
em si, para a configuração do crime. Crime habitual “é aquele que somente se consuma através da prática 
reiterada e contínua de várias ações, traduzindo um estilo de vida indesejado pela Lei Penal. Logo, pune-
se o conjunto de condutas habitualmente desenvolvidas, e não somente uma delas, que é atípica. São 
requisitos para o seu reconhecimento: a) reiteração de vários fatos, b) identidade ou homogeneidade de 
tais fatos, c) nexo de habitualidade entre os fatos[...]. Deve-se, ainda, distinguir o crime habitual próprio 
do habitual impróprio. Aquele é o delito habitual propriamente dito (denominado de habitualidade 
constitutiva), que somente se tipifica apurando-se a reiteração de condutas do agente, de modo a 
configurar um estilo próprio de vida, enquanto o habitual impróprio (chamado de habitualidade delitiva) é 
a reiteração na prática de crimes instantâneos ou permanentes (ex. pessoa que vive do cometimento de 
furtos repetidamente realizados). Acrescente-se, também, a existência da habitualidade agravante, quando 
é inserida a reiteração da prática criminosa como causa de aumento da pena, embora o delito seja 
instantâneo ou permanente (ex.: o crime de lavagem de dinheiro reiteradamente provoca a elevação de um 
a dois terços, conforme disposto no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98)”. NUCCI, Guilherme de Souza. Código 
Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 122-123. 
388 Importante distinguir o crime habitual do crime permanente, bem como do crime instantâneo: “o delito 
permanente consuma-se numa única conduta e o resultado prolonga-se no tempo, enquanto o habitual 
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fraudulenta pode se consumar em um único ato ou só pela multiplicidade ou reiteração 

de condutas? 

Para contextualizar o debate, iniciaremos com citação de Bitencourt quando 

expõe que o termo gerir representa atuar ou exercer atos de gestão por um determinado 

tempo, envolvendo, portanto, uma pluralidade de atos, sendo incoerente circunscrever o 

crime em um ato isolado389.  

Mesmo entendimento defendido por Prado390, Tórtima391, Mazloum392, Baltazar 

Júnior393, Antônio Silva394 e Delmanto395. 

Tal perspectiva é reforçada, segundo argumento dessa corrente doutrinária, pelo 

fato de que o legislador quando desejou punir individualmente determinado ato 

fraudulento, sem a necessidade do exercício da gestão, o fez de forma individual e de 

maneira expressa, a exemplo do disposto nos arts. 6º; 7º; 9º e 10 da Lei 7.492/86. “Em 

                                                                                                                                                                          
exige a prática de várias condutas, analisadas em conjunto no momento da aplicação da lei penal, a fim de 
se verificar se houve ou não habitualidade. Logo, os crimes habituais, diferentemente dos permanentes, 
não admitem tentativa [...], nem tampouco suportam prisão em flagrante”. NUCCI, Guilherme de Souza. 
Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 122. Exemplo de 
crimes permanentes: sequestro e cárcere privado. Já o crime instantâneo é aquele cuja consumação se dá 
com uma única conduta, que não produz resultado prolongado no tempo. “Assim, ainda que a ação possa 
ser arrastada no tempo, o resultado é instantâneo (ex.: homicídio, furto e roubo). NUCCI, Guilherme de 
Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 117. 
389 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 61. 
390 Luiz Prado diz que a gestão fraudulenta “se trata de delito habitual, visto que a reiteração da prática 
delitiva é exigência do próprio tipo, estando a palavra fradulentamente a indicar a repetição”. PRADO, 
Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 198. 
391 Tórtima ressalta: “A nosso sentir, a caracterização dos crimes em análise, está a exigir a reiteração, 
pelo agente, dos atos fraudulentos ou temerário [...]. Com efeito, a lei não diz, simplesmente, praticar ato 
de gestão fraudulento (ou temerário), mas sim gerir fraudulentamente..., a indicar pluralidade de atos, 
pautando a conduta do agente em um determinado período de tempo”. TÓRTIMA, José Carlos. Crimes 
contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2002, p. 31-32. 
392 Ali Mazloum aponta que a gestão fraudulenta como crime permanente que não se consuma “com a 
prática de um único ato; exige, isso sim, certa habilidade e deve ser extraído do conjunto de atos que 
compõem a gestão de uma instituição financeira, considerada necessariamente dentro de um período 
razoável de tempo”. MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto 
Alegre: Síntese, 1999, p. 63. 
393 Baltazar Júnior comenta as três posições que tangenciam essa discussão, sendo a primeira em defesa 
da não habitualidade; a segunda propugna a não habitualidade desde que haja a falência ou a insolvência 
da instituição e a terceira sendo a que entende pela habitualidade. Assim, aduz: “para a terceira posição, 
que adoto, a utilização do verbo gerir dá ideia de que o crime só incide se houver um conjunto de atos 
espaçados no tempo, cuidando-se de crime que requer a habitualidade da fraude para sua configuração”. 
BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p. 624-625. 
394 Antônio Silva leciona que a essência nuclear do verbo gerir “é predicado verbal de natureza habitual, 
evidenciando condutas reiterativas, repetidas no tempo e no espaço”. SILVA, Antônio Carlos Rodrigues 
da. Crimes do colarinho branco. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 79. 
395 Delmanto afirma que o “núcleo do tipo é gerir, que significa conduzir, administrar, comandar, cuidar 
de um negócio, dirigir. Impossível, assim, haver gestão de um ato só, já que o núcleo exige certa 
habitualidade”. DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p. 33. 
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todas essas infrações, o crime consuma-se com a prática de um único ato fraudulento, ao 

contrário do art. 4º, que demanda um conjunto de atos fraudulentos que constituem a 

gestão irregular de uma instituição financeira”396. Conclui Bitencourt que a gestão 

fraudulenta deve ser classificada como um crime habitual, ainda que de característica 

imprópria397. 

Os posicionamentos acima colacionados exprimem, em essência, a percepção 

gregária de que o crime de gestão fraudulenta só se consuma com a realização de vários 

atos fraudulentos no decorrer de determinado lapso de tempo. A realização de um único 

ato fraudulento não seria passível de ajustamento no tipo previsto no art. 4º da Lei 

7.492/86. 

Em sentido contrário, mas partindo da premissa de que a gestão fraudulenta se 

esculpe como crime habitual impróprio, tem-se a posição de que cabe tanto a 

autorização para um único ato consumar o delito - mormente porque um único ato 

fraudulento pode trazer danos maiores do que várias fraudes menores - como também 

conformaria a multiplicidade de condutas fraudulentas. Nessa linha gregária, temos as 

percepções abaixo arroladas, encabeçadas por Rodolfo Maia. 

Este autor aduz que a gestão fraudulenta se configura como “crime habitual 

impróprio, ou acidentalmente habitual, em que uma única ação tem relevância para 

configurar o tipo, inobstante sua reiteração não configure pluralidade de crimes”398. 

Mesma percepção de Ruivo399 e Guilherme Nogueira e Abel Gomes400. 

Feldens401 e Sanctis402 também se filiam a essa corrente gregária. 

                                                           
396 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 61-62. 
397 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 63. 
398 MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 58.  
399 Ruivo argumenta no sentido de que não se justifica conceber a gestão fraudulenta como crime 
habitual, porquanto não há qualquer elemento especial na tipificação que leve a crer na necessidade de 
reiteração de condutas. Assim, em termos materiais “não resta dúvida: uma única conduta de gestão pode 
ser simultaneamente ofensiva aos valores verdade e transparência e ao patrimônio, a ponto de, até mesmo, 
ameaçar sensivelmente a confiança no Sistema Financeiro Nacional”. RUIVO, Marcelo Almeida. 
Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2011, p .149. 
400 Guilherme Nogueira e Abel Gomes defendem que a gestão fraudulenta se configura como habitual 
impróprio ou acidentalmente habitual, de modo que “a prática reiterada de condutas fraudulentas na 
gestão da instituição não configurará pluralidades de crimes, senão a própria gestão fraudulenta. Mas para 
a caracterização do crime, bastará a prática de um único ato fraudulento de gestão”. GAMA, Guilherme 
Calmon Nogueira da; GOMES, Abel Fernandes. Temas de direito penal e processo penal: em especial na 
justiça federal. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
401 Feldens, por seu turno, ressalta que exigir a multiplicidade de condutas excluiria o único ato 
fraudulento que materializa o resultado previsto em lei. “Essa interpretação afastaria dos domínios do tipo 
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Em nosso julgamento, essa segunda corrente é a mais adequada para atingimento 

dos propósitos da lei. É certo que um único ato de gestão fraudulento pode causar 

estragos financeiros de proporções gigantescas, não devendo tal conduta, por 

conseguinte, ser excluída da tipificação legal, mormente porque não há qualquer 

prescrição legal que assim permita inferir. Como bem salienta Ruivo, não há nada na lei 

que recomende a pluralidade de atos para a conformação do delito403. 

A matéria em análise encontra posicionamentos discrepantes na jurisprudência, 

como será visto na capitulação pertinente, ora tendendo para a habitualidade, ora para o 

sentido oposto – acidentalmente habitual. Nada obstante, existe movimento de 

fortalecimento desta última percepção no âmbito dos Tribunais Superiores404. 

Retomaremos tal discussão no Capítulo 5, quando cotejaremos o posicionamento mais 

recente dos Tribunais Federais com os das instâncias superiores. 

Em continuidade, devemos sopesar o segundo elemento do tipo: 

“fradulentamente”, convindo relacionar alguns entendimentos doutrinários acerca do 

assunto. 

Tórtima aponta que gerir fraudulentamente se configura em administração 

marcada pelo ardil, por manobras desleais, com o objetivo, em regra, de se obter 

benefícios para si ou para outrem, prejudicando terceiro de boa-fé405. Ruivo delineia 

conceitualmente a fraude como conduta destinada a turvar a transparência da gestão da 
                                                                                                                                                                          
uma ação gerencial fraudulenta pelo exclusivo fato de sua unicidade, a despeito de haver-se atingido, a 
partir dela, o resultado típico (perigo), o que não parece razoável”. FELDENS, Luciano. A estrutura 
material dos delitos de gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, São Paulo, v.18, n. 86, p. 170-200, set/out. 2010, p. 189; 
402 Sanctis alega que a prevalência do entendimento a favor da habitualidade “levaria a absurda admissão 
da possibilidade de o administrador cometer um único ato fraudulento ou temerário durante sua gestão e 
levar a instituição financeira à inadimplência, sem que nenhuma responsabilidade penal pudesse advir por 
tal conduta”. SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, 
lavagem de dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 57. 
403 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p .149. 
404 “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. GESTÃO 
FRAUDULENTA. CRIME PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO CRIME. 
COMUNICAÇÃO. PARTÍCIPE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE UM ÚNICO 
ATO, ATÍPICO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A denúncia descreveu suficientemente a 
participação do paciente na prática, em tese, do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. 2. 
As condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, comunicam-se aos co-autores e partícipes 
do crime. Artigo 30 do Código Penal. Precedentes. Irrelevância do fato de o paciente não ser gestor da 
instituição financeira envolvida. 3. O fato de a conduta do paciente ser, em tese, atípica - avalização de 
empréstimo - é irrelevante para efeitos de participação no crime. É possível que um único ato tenha 
relevância para consubstanciar o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, embora sua 
reiteração não configure pluralidade de delitos. Crime acidentalmente habitual. 4. Ordem denegada”. STF 
- HC: 89364/PR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 23/10/2007,  Segunda Turma, Data 
de Publicação: DJe DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008. 
405 TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2002, p. 33. 
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empresa, encobrindo a verdade e colocando em situação de significante perigo o 

patrimônio dos sócios, investidores e usuários do sistema financeiro406. Pimentel cita 

que gestão fraudulenta é “aquela em que há fraude, através de engano, manobra ardilosa 

ou engenhosa, maliciosa ou dolosa, com o fito de prejudicar alguém ou de obter 

indevida vantagem para o agente ou para outrem”407. Breda, por sua vez, aponta que a 

fraude consiste nas condutas e práticas aptas a iludir, enganar o sujeito passivo, 

causando lesão ou colocando em risco o bem jurídico tutelado408. Prado assevera que 

gerir fraudulentamente se enquadra no agir dissimulado “(fraudar significa ludibriar, 

enganar, levar a erro, mediante ardil)”409. Bitencourt, por sua vez, conceitua fraude 

como todo e qualquer meio enganos, “que tem a finalidade de ludibriar, de alterar a 

verdade de fatos ou a natureza das coisas, e deve ser interpretada como gênero, que 

pode apresentar-se sob várias espécies ou modalidades distintas, tais como artifício, 

ardil ou qualquer outro meio fraudulento”410. 

Maia aponta que a conduta fraudulenta é aquela decorrente da ação ou omissão: 

 

 [...] hábil a enganar, a ludibriar terceiros, levando-os a uma situação de erro, 
falsa representação da realidade ou ignorância desta, quer através do uso de 
ardil (“simples astúcia, sutileza, conversa enganosa, de aspecto meramente 
intelectual”), quer mediante artifício “...quando o agente se utiliza de um 
aparato que modifica, ao menos aparentemente, o aspecto material da coisa, 
figurando entre esses meios o documento falso ou outra falsificação qualquer, 
o disfarce, a modificação por aparelhos mecânicos ou elétricos, filmes efeitos 
de luz etc.”) quer por meio de simples mentira, quer ainda por intermédio de 
omissão da verdade, objetivando, em geral, a consecução de determinada 
vantagem.411 

 

                                                           
406 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 153. 
407 PIMENTEL, Manoel Pedro Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 51. 
408  BREDA, Juliano. Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira e Dispositivos Processuais da Lei nº 
7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 101. Nesse entendimento, “conduta fraudulenta, portanto, 
deve ser entendida como qualquer ação ou omissão humana hábil a enganar, a ludibriar a terceiro, 
levando-o a uma situação de erro, falsa representação da realidade ou ignorância desta por intermédio do 
uso de ardil, quer mediante artifício, por meio de simples mentira ou ainda por intermédio de omissão da 
verdade, objetivando, comumente, a consecução de determinada vantagem”. TRAUCZYNSKI, Nicole. 
Gestão Fraudulenta e concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014. 
409 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 196. 
410 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 64. 
411 MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 55. 
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A teor das acepções postas, é claro que o sentido de fraude não apresenta muito 

distanciamento entre os doutrinadores, a essência reside na conduta que, de alguma 

forma, altera a verdade dos fatos. As maneiras de se materializar as fraudes são 

inúmeras, sendo impossível até mesmo o próprio arrolamento e exaurimento das mais 

diversas formas, cabendo aos Tribunais o esforço de interpretar, no caso concreto, se a 

conduta em apreciação se amolda a uma prática, ou não, ludibriosa. 

Duas questões precisam ser refletidas em relação à consumação da conduta 

fraudulenta: a primeira consiste na possibilidade de consumação por conduta 

omissiva412; já a segunda avalia se a fraude exige a concretização de algum dano, ou 

seja, de resultado naturalístico413. 

No que se relaciona à pertinência da conduta omissiva, trazemos para começo de 

reflexão o já apontado entendimento de Rodolfo Maia, quando expressa a possibilidade 

de consumação do delito por omissão414, aceitando que uma conduta omissiva respalde 

a responsabilização penal. Pimentel ressalta que a execução de delito pode se dar por 

conduta omissiva relevante415. Baltazar Júnior entende possível a punição do 

administrador por omissão quando este era ciente das fraudes e tinha condições de fazê-

las cessar416. 

                                                           
412 “Os delitos comissivos são os cometidos por intermédio de uma ação (ex.: estupro); os omissivos são 
praticados através de uma abstenção (ex.: omissão de socorro); os comissivos por omissão são os delitos 
de ação, excepcionalmente praticado por omissão, restrita aos casos de quem tem o dever de impedir o 
resultado (art. 13, § 2º); os omissivos por comissão são os cometidos, normalmente, através de uma 
abstenção, mas que podem ser, excepcionalmente, praticados pela ação de alguém (ex.: é o caso do agente 
que impede outrem, pelo emprego da força física, de socorrer pessoa ferida)”. NUCCI, Guilherme de 
Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 119.  
413 Com relação ao resultado naturalístico, oportuno trazer as distinções dos crimes de atividade e de 
resultado: “chama-se delitos de atividade os que se contentam com a ação humana esgotando a descrição 
típica, havendo ou não resultado naturalístico. São chamados de formais ou de mera conduta. É o caso da 
prevaricação (art. 319). Contenta-se o tipo penal em prever punição para o agente que deixar de praticar 
ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, ainda que, efetivamente, nada ocorra no mundo 
naturalístico, ou seja, mesmo que a vítima não sofra prejuízo. Embora controversa, há quem estabeleça 
diferença entre os crimes de atividade, vislumbrando situações diversas quanto aos formais e aos de mera 
conduta. Os formais seriam os crimes de atividade que comportariam a ocorrência de um resultado 
naturalístico, embora não exista exigência (reportamo-nos ao exemplo da prevaricação). Os de mera 
conduta seriam os delitos de atividade que não comportariam a ocorrência de um resultado naturalístico, 
contentando-se unicamente em punir a conduta do agente [...]. Os crimes de resultado (matérias ou 
causais) são aqueles que somente se concretizam se atingirem um resultado naturalístico, isto é, uma 
efetiva modificação do mundo exterior”. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 119.  
414 MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 55. 
415 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 53 
416 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 624.   
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Em posicionamento oposto, Breda afirma que não deve ser admitida a conduta 

omissiva417. Bitencourt de plano afasta a possibilidade omissiva própria no crime do art. 

4º da Lei 7.492/86, em razão da ausência de previsão normativa. Assim, sendo certo que 

os crimes omissivos próprios são aqueles devidamente previstos em lei, não existindo 

delineamento legal, não há lastro para que a omissão própria seja admitida no crime de 

gestão fraudulenta. Ademais, ressalta o autor que a noção de gerir enseja a 

materialização de atos, de uma postura ativa em relação à fraude. No que tange à 

possibilidade de enquadramento na figura omissiva imprópria, a teor dos parâmetros do 

art. 13, parágrafo 2º do CP418, conclui esse autor que não vê “como possível a obrigação 

de o administrador, por omissão, responder por eventuais fraudes praticadas pelos 

diretores e administradores que efetivamente gerirem a instituição financeira [...]”419. 

Em recente controvérsia enfrentada pelo STJ, o referido Tribunal ao apreciar 

esse assunto defendeu, para o caso, a impossibilidade da conduta omissiva para o crime 

de gestão fraudulenta420. Contudo, trata-se de matéria ainda não pacificada. 

                                                           
417 “Essa interpretação serve, principalmente, para evitar uma responsabilidade objetiva do diretor da 
instituição. Até porque os crimes omissivos devem ainda estar estritamente vinculados ao princípio da 
legalidade. Para que fosse possível essa incriminação deveria haver uma tipificação autônoma da infração 
do dever de impedir práticas manipuladoras no mercado, como ocorre em Portugal, no crime do art. 379, 
n.3, do Código de Valores Mobiliários”. BREDA, Juliano. Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira 
e Dispositivos Processuais da Lei nº 7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 105. 
418 “Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. § 1º - A 
superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o 
resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. § 2º - A omissão é penalmente 
relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: 
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a 
responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência 
do resultado”. Decreto-lei 2.848/40. 
419 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 65-66. Oportuno trazer as justificativas 
do autor quando analisa a gestão fraudulenta à luz do art. 13, § 2º do CP. Apenas para contextualizar, esse 
parágrafo elenca três hipóteses: i) ter a obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância; ii) assumir de 
alguma forma a responsabilidade de evitar o resultado e iii) com seu comportamento, criou risco de 
ocorrência do resultado. Segundo Bitencourt, não se vislumbra, para a primeira hipótese, a existência de 
obrigação legal por parte do administrador como garantidor da conduta diária dos seus subalternos. 
Concernente à segunda hipótese, aduz que é de difícil ocorrência porquanto, na prática, o controlador ou 
administrador não possuem interesse em assumir tal responsabilidade. Já no que atine à terceira hipótese, 
afirma que também é de difícil ocorrência, porque raramente a materialização da fraude, decorrerá do 
comportamento anterior do administrador. 
420 “1. A fraude, no âmbito da compreensão do tipo penal previsto no art. 4º, da Lei n 7.492/86, 
compreende a ação realizada de má-fé, com intuito de enganar, iludir, produzindo resultado não amparado 
pelo ordenamento jurídico através de expedientes ardilosos. A gestão fraudulenta se configura pela ação 
do agente de praticar atos de direção, administração ou gerência, mediante o emprego de ardis e artifícios, 
com o intuito de obter vantagem indevida (HC 95.515/RJ, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, PRIMEIRA 
TURMA, DJe 30/9/2008). 2. O inquérito da Comissão de Valores Mobiliários, bem como seus 
esclarecimentos posteriores, imputam aos recorridos, como gerente e diretor responsável da Corretora 
Zaluski, de permitirem, por omissão dolosa, que se desenrolasse um esquema comandado pelo operador 
Ricardo Luiz Robini Pinto, no qual ocorria a "manipulação de preços" e o uso de "práticas não-
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Quanto à segunda questão suscitada para consumação do delito, que versa acerca 

da necessidade, ou não, da fraude gerar algum resultado, oportuno retomar o comentário 

de Pimentel, quando afirma que a fraude tem “o fito de prejudicar alguém ou de obter 

indevida vantagem para o agente ou para outrem a indevida vantagem para o agente ou 

terceiro”421. Nesse sentido, a fraude só se enquadraria no tipo em estudo se houvesse o 

perfazimento do dano para alguém ou da obtenção de vantagem para o agente ou para 

terceiro? 

O próprio Pimentel classifica o delito como formal, em que “a simples 

comprovação da conduta incriminada, constatada materialmente, ensejará o 

reconhecimento do crime consumado. [...] À consumação bastará o completo 

desenvolvimento da conduta típica”422. Entendimento ratificado por Bitencourt423, 

Maia424,  Mazloum425 e Delmanto426. Prado classifica o delito como de perigo abstrato e 

de mera atividade, consumando-se com a gestão fraudulenta independentemente de 

resultado427. Baltazar Júnior define o delito como formal e de perigo428, não exigindo a 

efetiva ocorrência de dano para consumação429, perspectiva também defendida por 

Sanctis430. Gama e Gomes argumentam, ao endossar a classificação formal e de perigo, 

que a gestão fraudenta: 

 

                                                                                                                                                                          
equitativas" em operações na Bolsa de Valores, que geraram prejuízos para investidores institucionais, 
notadamente para Fundos de Pensões. 3. As condutas imputadas aos réus não se enquadram na seara da 
prática de fraudes, ardis ou artifícios, em atos de gestão, administração ou gerência da instituição 
financeira, com potencial de prejudicar a saúde financeira da instituição”. STJ, REsp 717447 / RS, Rel. 
Nefi Cordeiro, 6ª T, julgado em 03/02/2015.  
421 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 51. 
422 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 53. 
423 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 69. 
424 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 58. 
425 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 63. 
426 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 34-35. 
427 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 199. 
428 Crime de perigo é aquele que se consuma com a mera situação de risco a que fica exposto o bem 
jurídico resguardado, logo não é necessário que haja a lesão.  Segundo Nucci: “os crimes de perigo são os 
que se contentam, para a consumação, com a mera probabilidade de haver dano”. NUCCI, Guilherme de 
Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 120. 
429 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 624. 
430 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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[...] não exige qualquer resultado naturalístico para consumar-se, 
diferentemente do que ocorria com a disposição legal que antes incriminava 
essa conduta, contida no art. 3º, IX, da Lei nº 1.521/51, o qual ainda previa o 
advento da insolvência, da falência ou o prejuízo de interessados, como 
consequência da gestão fraudulenta ou temerária. [...] Em virtude disso, 
estamos diante de um crime formal e de perigo”431. 

 

Ruivo, por seu turno, argumenta que a consumação da conduta fraudulenta, para 

fins penais, deve colocar em significante perigo o patrimônio dos sócios, correntistas, 

investidores e usuários do sistema financeiro. Ou seja, a fraude, se não colocar o em 

risco o bem jurídico tutelado, não possui “desvalor axiológico suficientemente 

expressivo para a caracterização do crime de gestão fraudulenta”432. 

A teor dos apontamentos relacionados, nota-se certo consenso doutrinário de que 

a consumação do delito se perfaz independentemente de qualquer resultado 

naturalístico, agrupando-se, essencialmente, nos crimes formais e de perigo. Filiamo-

nos também a essa classificação, ao passo que inexiste na Lei 7.492/86 qualquer 

evidenciação de consequência para caracterização do delito, bastando, tão somente, a 

exposição de risco ao patrimônio investido para que se materialize o crime. Aqui 

convém reforçar esta última afirmação. Não é qualquer fraude que assumirá o desvalor 

necessário ao tratamento penal, é necessário a concreta demonstração de perigo para o 

bem jurídico tutelado433. Nessa orientação, Delmanto aduz que “o crime do art. 4º, 

caput, não restará tipificado se não houver constatação de que a conduta tenha 

provocado concreto perigo de dano (que é muito mais do que a mera possibilidade 

abstrata da sua ocorrência) [...]”434. 

                                                           
431 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; GOMES, Abel Fernandes. Temas de direito penal e 
processo penal: em especial na justiça federal. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 212. 
432 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 153. 
433 Na temática, interessante observar as discussões acerca do princípio da insignificância. O STF teve já 
evidenciou alguns parâmetros, ainda que não consensuais, para a configuração fática adequada à 
aplicação desse princípio, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma 
periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) 
inexpressividade da lesão jurídica, cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. 
rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 166; cf.  BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes 
Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 626; CASTELLAR, João Carlos. Direito 
penal econômico versus direito penal convencional: a engenhosa arte de criminalizar os ricos para punir 
os pobres. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 180. 
434 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 34. 
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Oportuno mencionar que o STF manifestou entendimento de que a gestão 

fraudulenta se emoldura na classe de crime de perigo, portanto, sendo desnecessária 

para sua consumação a produção de resultado naturalístico435. 

A consumação do crime, portanto, se dá com a ocorrência de fraude na captação, 

aplicação, intermediação e administração de recursos financeiros, ou seja, nas atividades 

pertinentes às instituições financeiras, “ou ainda, na custódia, emissão, distribuição ou 

intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários”436. 

No que diz respeito à tentativa, Breda comenta que a gestão fraudulenta se 

configura como crime de perigo abstrato, e tal característica acabaria por inviabilizar a 

tentativa437. Bitencourt ressalta que a gestão fraudulenta é um crime formal, e como tal, 

teoricamente é admissível a tentativa, embora reconheça que deve ser de difícil 

comprovação no caso específico438. Pimentel, no mesmo sentido, aduz: “em se tratando 

de crime formal, a tentativa é teoricamente possível, mas dificilmente aferível na 

prática”439. Prado440 e Delmanto441 afirmam a impossibilidade da tentativa. 

                                                           
435 “[...]6. O tipo penal contido no art. 4, da Lei n 7.492/86, consiste em crime de perigo, não sendo 
necessária a produção de resultado naturalístico em razão da gestão fraudulenta. É relevante, para a 
verificação da adequação típica, que haja conduta fraudulenta do gestor da instituição financeira (ou a ela 
equiparada), eis que a objetividade jurídica do tipo se relaciona à proteção da transparência, da lisura, da 
honradez, da licitude na atividade de gestão das instituições financeiras. 7. Exige-se que o administrador 
cuide da higidez financeira da instituição financeira que, por sua vez, se encontra inserida no Sistema 
Financeiro Nacional, daí a preocupação em coibir e proibir a gestão fraudulenta, pois do contrário há 
sério risco de funcionamento de todo o sistema financeiro. Assim, o bem jurídico protegido pela norma 
contida no art. 4, da Lei n 7.492/86, é também a saúde financeira da instituição financeira. A repercussão 
da ruína de uma instituição financeira, de maneira negativa em relação às outras instituições, caracteriza o 
crime de perigo. 8. Em não se tratando de crime de dano, a figura típica da gestão fraudulenta de 
instituição financeira não exige a efetiva lesão ao Sistema Financeiro Nacional, sendo irrelevante se 
houve (ou não) repercussão concreta das operações realizadas na estabilidade do Sistema Financeiro 
Nacional. 9. A fraude, no âmbito da compreensão do tipo penal previsto no art. 4, da Lei n 7.492/86, 
compreende a ação realizada de má-fé, com intuito de enganar, iludir, produzindo resultado não amparado 
pelo ordenamento jurídico através de expedientes ardilosos. A gestão fraudulenta se configura pela ação 
do agente de praticar atos de direção, administração ou gerência, mediante o emprego de ardis e artifícios, 
com o intuito de obter vantagem indevida”. STF - HC: 95515 RJ, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data 
de Julgamento: 30/09/2008,  Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-202 DIVULG 23-10-2008 
PUBLIC 24-10-2008. 
436 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 67. 
437 Cf. BREDA, Juliano. Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira e Dispositivos Processuais da Lei 
nº 7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, ps. 58 e 123. 
438 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 68. 
439 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 53 
440 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 199 
441 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 35. 
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Há certo consenso dogmático quanto ao não reconhecimento da tentativa para o 

crime em questão, embora por linhas de argumentação distintas. Passemos agora a 

análise do tipo subjetivo para a materialização da conduta delitiva. 

O elemento subjetivo do crime de gestão fraudulenta se configura no dolo, ou 

seja, na vontade livre e consciente de o agente gerir por meio de fraudes a instituição 

financeira442.  

Há divergência doutrinária atinente à existência de elemento subjetivo especial 

do tipo. Pimentel propugna que existe o fito de prejudicar alguém ou de obter indevida 

vantagem443. Em sentido contrário, Bitencourt entende que não há qualquer elemento 

subjetivo especial no tipo444, mesma linha defendida por Delmanto445, Prado446, 

Mazloum447, Baltazar Júnior448 e Maia449. 

Não podemos negar que é acentuadamente complicado a demonstração de 

qualquer elemento subjetivo especial para a caracterização do delito, até porque a 

própria lei não faz qualquer referência a tal exigência. Por conseguinte, é mais do que 

plausível considerar, para enquadramento típico, o dolo no cometimento da fraude, tão 

somente, independentemente de qualquer outra intenção imbuída na conduta do 

criminoso. 

Pela natureza do delito, não há como se argumentar pela sua caracterização na 

modalidade culposa, visto a sua ausência de previsão legal. Inclusive, convém 

                                                           
442 “[...] o agente deve ter vontade e consciência de gerir, mediante fraude, instituição financeira. Essa é a 
representação subjetiva que deve abranger e orientar a ação do sujeito ativo descrita no tipo penal”. 
BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra 
o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 67. 
443 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 53.; em sentido contrário, Breda 
comenta que Pimentel “foi traído pelo conceito de fraude, que traz imanente a ideia de um ardil em 
benefício próprio ou alheio, pois, como se asseverou, dificilmente se pode conceber o emprego de 
manobra enganosa desprovido de qualquer intenção”. BREDA, Juliano. Gestão Fraudulenta de 
Instituição Financeira e Dispositivos Processuais da Lei nº 7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 
111. 
444 Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 67. 
445 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 34. 
446 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 198. 
447 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 63. 
448 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 630. 
449 “Crime doloso, a gestão fraudulenta não exige nenhum especial fim de agir (v.g., “obtenção de 
vantagem indevida”) e, ao contrário do artigo citado da Lei de Economia Popular, não prescinde de 
nenhum outro elemento do tipo à guisa de resultado [...] ou a necessidade de existência de prejuízo 
patrimonial da empresa ou acionistas/investidores”. MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 57. 
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mencionar que o art. 18 do Código Penal450 prevê, em seu parágrafo único, a necessária 

evidenciação legal para a modalidade culposa, exarando, por conseguinte, o princípio da 

excepcionalidade do crime culposo451. 

Desta feita, não havendo previsão legal expressa de forma culposa para a gestão 

fraudulenta, “a única conclusão possível, sucessivamente, é a de que a norma legal 

define somente o crime doloso, não prevendo a modalidade culposa”452. A sua 

modalidade culposa, pode-se dizer, está positivada na conduta da gestão temerária, que 

denota o sentido de gestão imprudente, negligente, conforme veremos no próximo 

tópico.  

 

3.2.4 Entre a fraude e a conduta temerária: delineamentos distintivos do art. 4º caput e 
seu parágrafo único. 

 

 Importante distinguirmos as naturezas dos crimes previstos no caput e no 

parágrafo único do artigo 4º, apresentando as particularidades da gestão fraudulenta 

para a gestão temerária. 

 Os mesmos problemas já discutidos em relação à abrangência da gestão 

fraudulenta, se aplica à gestão temerária. Ao consignar um termo demasiado abrangente, 

o legislador positivou uma conduta que abarcaria uma infinidade de situações, exigindo 

mais uma vez da doutrina, e suas refrações jurisprudências, a delimitação conceitual 

mais precisa para o significante “temerário”453. 

                                                           
450 “Art. 18 - Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo;II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como 
crime, senão quando o pratica dolosamente”. Decreto-lei 2.848/40.  
451 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 198. 
452 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 67. 
453 “Critica-se a expressão temerária, utilizada pelo legislador, pois, como não houve nenhuma distinção 
no caso de a gestão temerária trazer prejuízos ou benefícios, entende-se que é bastante sua ocorrência para 
que o delito reste configurado. Ao contrário, a Lei 1.521/1951 (art. 3º, IX) foi mais precisa, tendo em 
vista que a gestão apenas poderia ser considerada temerária (ou fraudulenta), quando causasse prejuízo 
para os interessados. É claro que, agindo dessa forma, o legislador de 1986 desrespeitou o princípio da 
legalidade, no aspecto da taxatividade ou determinação, e deixou para o julgador a delimitação exata 
desse conceito, ou seja, é o critério subjetivo que deve ser utilizado para precisá-lo”. PRADO, Luiz Regis. 
Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 197. Na mesma 
linha: “A imprevidência do legislador brasileiro, na tarefa de tipificar o crime de gestão temerária, obriga 
comentadores e doutrinadores a fazerem malabarismo hermenêuticos na tentativa de conceituarem ou 
definirem referida infração penal, dizendo mais quando querem menos, ou querendo mais quando dizem 
menos, mas pretendendo sempre – ainda que por vezes não consigam – precisar os limites entre crime 
doloso e crime culposo. Mas a culpa, certamente, não é dos que se esforçam nessa árdua tarefa, mas do 
legislador, que tipifica crime doloso com elementar normativa – temerário – que representa a essência do 
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 Antônio Silva aduz que o termo temerário remete a ideia de negligência, 

imprudência e imperícia do agente, habitualmente reconhecíveis no seu jeito de 

gerenciar454. Elias de Oliveira definiu, ao comentar a Lei de 1.521/51, que a gestão 

temerária se relaciona à noção de imprudência, na qual se assume “riscos audaciosos em 

transações perigosas ou inescrupulosamente arriscando o dinheiro alheio”455. 

Tórtima ressalta que a gestão temerária se relaciona ao dolo eventual, em que o 

agente assume o risco por resultado danoso, embora não o desejasse. Nada obstante, 

logo em seguida, destaca que a mera imprudência não configura o ilícito penal em 

discussão, por não haver a possibilidade de criminalização da conduta culposa, salvo 

quando houver expressa manifestação legal456. Delmanto também destaca que o 

significado de temerário extrapola os limites da imprudência, configurando-se mais 

adequadamente na ocorrência do dolo eventual457. Baltazar Júnior vincula o termo 

temerário à postura excessivamente arriscada458. Prado menciona que o tipo se 

caracteriza por uma postura arrojada, arriscada, perigosa, imprudente459. 

Bitencourt aduz que a positivação do termo genérico e impreciso – temerário – 

permite que a jurisprudência incrimine condutas e práticas que não foram alçadas à 

tutela do Direito Penal, trazendo grave afronta a garantia constitucional do nullun 

crimen, nulla poena sine lege. Sugere que a interpretação da gestão temerária do art. 4º 

da Lei 7.492/86 seja realizada em conjunto com o art. 3º, inc. IX da Lei 1.521/51. Nesse 

sentido, esse autor resgata a proposta hermenêutica de Pimentel para gestão fraudulenta, 

em que a gestão temerária deveria ser conjugada à falência, à insolvência da instituição 

                                                                                                                                                                          
crime culposo, na medida em que temerário, além de arriscado e perigoso, também significa imprudente, 
que, segundo nosso Código Penal, é uma das modalidades de culpa “stricto sensu” (art. 18, II)”. 
BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra 
o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 81; Antônio Silva comenta que: “Não se pode 
negar estar se permitindo, com esse tipo sem limites, a incriminação de condutas anteriormente não 
alcançadas pelo Direito Penal. Elevou-se à categoria de fraude penal simples ilícitos de natureza civil. 
Pode-se extrair como exemplo, dentre as condutas incriminadas nos julgados do Tribunal Regional 
Federal em que foi relator o juiz Tourinho Neto, algumas que não passam de simples ilícitos civis”. 
SILVA, Antônio Carlos Rodrigues da. Crimes do colarinho branco. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 
83. 
454 SILVA, Antônio Carlos Rodrigues da. Crimes do colarinho branco. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, 
p. 48. 
455 OLIVEIRA, Elias. Crimes contra a economia popular. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, p. 154. 
456TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2002, p. 34-36. 
457 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 37. 
458 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 636. 
459 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 198. 
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financeira ou ao não cumprimento de cláusulas contratuais com prejuízo dos 

interessados460. 

Maia aduz que a distinção primordial entre a gestão fraudulenta e a temerária 

reside na forma de execução. Em havendo a utilização e fraude, “haverá o afastamento 

da gestão temerária com a prevalência, pelo princípio da especialidade, da gestão 

fraudulenta. É que gerir fraudulentamente é, intrinsecamente, também temerário pelos 

riscos que traz a empresa”461.  

Logo, a essência da distinção entre a gestão fraudulenta e a temerária reside na 

intencionalidade, no animus do agente. Se na primeira há um dolo na realização dos atos 

fraudulentos na gestão, na segunda existe um dolo eventual, na assunção de riscos ao 

gerir com imprudência instituição financeira462. 

  

                                                           
460 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 83-84. No mesmo entender, cf. 
PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 197-198. 
461 MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 59. 
462 Nesse sentido comenta Leonardo Oliveira: “Os crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária em 
Instituição Financeira encerram conceitos efetivamente distintos, fulcrados principalmente no animus do 
agente – a busca de encobrir ou alcançar negócio ilícito, para o primeiro tipo penal, e a situação de 
aventurança com o dinheiro dos correntistas e investidores, para o segundo”. OLIVEIRA, Leonardo 
Henrique Mundim Moraes. Crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária em instituição financeira. 
Revista de informação legislativa, v. 36, n. 143, p. 47-51, jul./set., 1999. 
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4. GESTÃO FRAUDULENTA E OS DEMAIS CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL: problemas de um tipo penal aberto e a 
possibilidade de concurso entre a gestão fraudulenta e os demais crimes 
previstos na Lei 7.492/86 

 

 

Um delito positivado com a abrangência conceitual do patamar da gestão 

fraudulenta enseja a reflexão específica acerca da possibilidade de concurso com outros 

delitos previstos na própria lei 7.492/86, porque uma rápida leitura nos demais 

dispositivos legais provoca questões como: a gestão fraudulenta abrangerá a apropriação 

indébita (art. 5º) decorrente da fraude? Na mesma estirpe, a sonegação de informações 

as autoridades (art. 12) e o uso de informações indevidas nos balanços contábeis (art. 

10) também estariam abarcadas na gestão fraudulenta ou devem ser denunciadas em 

concurso de crimes? Ainda, na ocorrência de evasão de divisas (art. 22) decorrente de 

fraudes na gestão, há concurso de crimes? 

Aspectos desta natureza exigem a segregação capitular, ora proposta, para maior 

detalhamento da discussão, abrangendo o necessário cotejo da gestão fraudulenta com 

os demais crimes listados na Lei em comento, devidamente assentados nos lastros 

doutrinários que transpassam um tipo penal aberto e sua interação com as regras gerais 

do concurso delituoso. 

 

4.1. A amplitude de um tipo penal aberto e a possibilidade de concurso de normas: 
reflexões sobre a gestão fraudulenta 

 

Primeiramente convém relacionar neste tópico uma distinção basilar para 

compreensão do tema, qual seja: a diferença entre o tipo penal em aberto e a norma 

penal em branco.  

Remontando à literatura jurídica clássica, as normas penais em branco estariam 

abrangidas na classificação kelseniana de normas não-autônomas, ou seja, aquelas que 

dependem, em síntese, de outra norma que lhe constitua, complemente ou altere sua 

substância463. 

Já em Karl Larenz, as normas penais em branco estariam contempladas no 

conceito de proposições jurídicas incompletas, sendo aquelas utilizadas para aclarar ou 

restringir determinado conteúdo de outra norma, ou ainda para remeter o seu conteúdo a 

                                                           
463 Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Traduzido por João Baptista Machado. 8. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009, p. 60-65. 
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outro dispositivo normativo, completando, assim, seu significado. Nesse sentido, 

especifica Larenz que as proposições jurídicas incompletas são de três tipos: “as 

aclaratórias, as restritivas e as remissivas”464.  

Nucci, na mesma linha, comenta que as normas penais em branco465 são aquelas 

cujo preceito primário é indeterminado em relação ao seu conteúdo, sendo estabelecido 

em outra fonte legislativa extrapenal, previamente determinada e conhecida466. 

Pablo Alflen da Silva reforça que as leis penais em branco “não se equiparam 

aos tipos penais abertos, já que estes unicamente estão abertos à concretização, sendo 

que a sua ‘complementação’ o juiz a produz por meio de um juízo de valor ou de acordo 

com as circunstâncias” 467. 

Nesse sentido, Nucci define os tipos penais abertos como aqueles que possuem 

elementos normativos que dependem apenas da interpretação de quem julga, para que 

adquiram sentido e aplicação prática. Ressalta que o tipo aberto deve conter um núcleo 

basilar que seja compreensível em relação à proibição, cabendo ao juiz apenas 

complementá-lo468. 

Bitencourt comenta, na mesma esteira, que o tipo penal aberto se traduz em uma 

norma penal completa, no qual há a tipificação da conduta, mas não sua descrição – 

exemplo: gerir fraudulentamente – e que a aplicação no caso concreto não exija auxílio 

de outros dispositivos legais. Dito de outra maneira: a concretização do tipo penal 

aberto depende apenas da valoração do juiz ao caso submetido à sua apreciação, sem a 

necessidade de invocação de norma complementar ou subsidiária. Por outro lado, a 

norma penal em branco se constitui como aquela em que a tipicidade da lei só pode ser 

                                                           
464 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Traduzido por José Lamego. 3. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 360. 
465 Em análise à Lei 7.492/86, Isalino Giacomet Junior cita como exemplo de normas penais em branco o 
crime de Evasão de Divisas (art. 22) e o delito de contabilidade paralela (art. 11). GIACOMET JUNIOR, 
Isalino Antonio. Função normativa do sistema financeiro nacional nos crimes econômicos. 2012. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012, p. 99-112. 
466 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, p. 48. 
467 SILVA, Pablo Rodrigo Alflen da. Leis penais em branco e o direito penal do risco. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2004, p. 190. 
468 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 7. ed. rev., atual, e 
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 118 e 199. Oportuno trazer comentário do 
referido autor ao diferenciar as normas penais em branco do tipo penal aberto: “As normas penais em 
branco apenas conferem a órgão legislador extrapenal a possibilidade de precisar o seu conteúdo, 
fazendo-o, por inúmeras vezes, com maior rigor e mais detalhes do que os denominados tipos abertos, que 
dependem da imprecisa e subjetiva interpretação do juiz. Estes seriam, em tese, mais "imperfeitos" do que 
as normas em branco. Em suma, normas penais, especialmente os tipos incriminadores podem ser 
compostos de maneira complexa, mas nunca de modo imperfeito ou incompleto”. NUCCI, Guilherme de 
Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 7. ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 118 
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avaliada com o auxílio de outros dispositivos legais. Por essa característica, a norma 

penal em branco poderá ter seu conteúdo proibitivo alterado à medida em que houver 

alteração da norma complementadora469. 

André Callegari, ao comentar o tipo penal aberto, afirma que o Direito Penal 

moderno se utiliza cada vez menos deste tipo de redação abrangente, em que a conduta 

deve ser verificada ulteriormente quando da efetiva apreciação judicial470. Nesse 

sentido, expressa claras críticas à redação do art. 4º caput da Lei 7.492/86:  

 

Note-se, por exemplo, que ao tentar proteger o sistema financeiro através de 
um tipo penal como o inserto no art. 4.º, ou legislador olvidou-se de outros 
postulados básicos que servem de garantia ao cidadão, isto é, deixou de lado 
a garantia máxima de descrever de forma mais precisa possível a conduta que 
se está incriminando (taxatividade) e, por via reflexa, ferindo, também, a 
própria legalidade penal, preconizada na Constituição Federal (LGL\1988\3). 
O art. 4.º da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, busca 
coibir a gestão fraudulenta, muito embora não se diga mais nada a respeito do 
que seja dita gestão, sendo um tipo penal amplíssimo, que permite abarcar 
uma série de condutas. Porém, não só neste dispositivo encontramos esta 
falha na redação, pois, consideramos ainda pior a redação empregada no 
parágrafo único do art. 4.º, onde a conduta incriminada vem descrita pelo 
seguinte enunciado: "se a gestão é temerária", e segue a pena 
correspondente471. 
 

Tendo por compreensão que a norma discriminada no art. 4º caput trata-se de 

um tipo penal aberto472, de modo que pode ser aplicado ao caso concreto sem amparo 

em normativo complementar – de grau inferior ou de mesmo patamar -, são 

indiscutíveis as dificuldades de apreciação da gestão fraudulenta frente à possibilidade 

substancial de os atos fraudulentos praticados se configurarem em delitos específicos 

                                                           
469 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 94-95. 
470 CALLEGARI, André Luís. Legitimidade Constitucional do Direito Penal Econômico: uma crítica aos 
tipos penais abertos. Revistas dos Tribunais, vol. 851/2006, set/2006, p. 437. 
471 CALLEGARI, André Luís. Legitimidade Constitucional do Direito Penal Econômico: uma crítica aos 
tipos penais abertos. Revistas dos Tribunais, vol. 851/2006, set/2006, p. 437 
472 Segue crítica de Bitencourt quanto à confusão de se tratar os crimes do art. 4º como uma norma penal 
em branco: “Por essa razão, invocar a aplicação complementar de resolução do Banco Central ou do 
Conselho Monetário Nacional para delimitar os contornos típicos do crime de gestão temerária pressupõe, 
equivocadamente, o entendimento de que o art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.492/86, tem 
natureza de norma penal em branco, o que não corresponde à realidade normativa. Em outros termos, 
sustentar que o complemento do que dever ser entendido por gestão temerária é dado por normas 
administrativas que regulam determinadas operações financeiras viola os princípios mais comezinhos da 
dogmática penal. Essa orientação foi adotada, equivocadamente, em decisão de primeiro grau em que o 
julgador, no famoso “Caso Encol”, invocou proibição constante da Resolução/CMN n. 1.748/90, para 
considerar, com esses complemento, que estaria configurada gestão temerária, ignorando que, embora a 
tipificação de gestão temerária decorra de um tipo penal aberto, trata-se de norma penal completa, não 
necessitando e não admitindo complementação de nenhuma outra norma, penal ou extrapenal” 
BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra 
o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 94. 
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previstos na própria Lei 7.492/86, situação que potencializa um possível conflito 

aparente de normas. 

Ulrich Klug, ao observar os conflitos de normas, elenca a possibilidade de 

concurso aparente a partir de quatro critérios lógicos relacionais: heterogeneidade, 

identidade, subordinação e interferência473. 

O primeiro significa, em resumo, que não haverá concurso de crimes, visto que 

as normas comparadas possuem conteúdos que na prática se excluem, a exemplo do que 

ocorre com o crime de furto e a apropriação indébita474. Já o segundo critério - 

identidade, tratam de normas que são semelhantes, de modo que o conteúdo de uma 

abarca a outra e vice-versa, sendo, portanto, normas equivalentes ou idênticas475. Já o 

terceiro critério compreende a situação de que uma norma abrange a outra, mas o 

contrário não ocorre, em razão de subordinação de conteúdo476. Já o quarto critério 

envolve a interligação de conteúdos entre normas, que possuem elementos que se 

                                                           
473 KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: 
Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 62-63. 
474 “Se habla de heterogeneidade cuando um objeto que cae bajo el concepto A nunca cae bajo el 
concepto B y vice-versa; aqui no hay que enteder por objeto sólo um objeto temporo-espacial sino – en el 
sentido ontológico más amplio – todo objeto, es decir, tambiem los espirituales y de cualquier outro tipo. 
Cuando en tale conceptos se tra de tipos legales, entonces éstos son heterogêneos (dispares, 
inconciliables, separados) cuando ningún hecho puede ser simultaneamente submido bajo ambos, tal 
como es el caso el los tipos del hurto (§ 242 del Código Penal) y de la apropriación indebida (§246 del 
Código Penal). Para la heterogeneidade en tanto tal no es decisivo el que los conceptos respectivos se 
encuentren en uma oposición contraria o contradictoria”. KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la 
Pragmática del Derecho. Cidade do México: Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 62.  
475 “Como es sabido, estamos frente a la identidad (igualdad, coincidência) de los conceptos cuando cada 
objeto que cae bajo el concepto A cae também bajo el concepto B y vice-versa. Naturalmente, dentro de 
un sistema jurídico-penal no se dan tipos legales idênticos coincidentes, equipolente). En cambio, la 
identidad de tipos legales tiene su importância en el derecho penal comparado, en el derecho penal 
internacional e interlocal y en el derecho de extradición”. KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la 
Pragmática del Derecho. Cidade do México: Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 62. 
476 “Existe subordinación (inclusión) cuando cada objeto que cae bajo el concepto A también cae bajo el 
concepto B, sin que valga lo inverso. En la terminologia tradicional de la lógica, el concepto A es 
llamado subordinado (incluído) y el concepto B, el más general (superior, dominante, incluyente). Esta 
relacion de subordinación se da, por ejemplo, entre el asesinato (§211 del Código Penal) y el homicídio 
(§212 del Código Penal) ya que todo acto que cae bajo el concepto de homicídio mientras que lo inverso 
no vale. El homicídio, por conseguinte, es el concepto más general. Desde luego, esta constatcion no es 
otra cosa, por lo pronto, que la averiguación de la relación lógico-conceptual entre los dos tipos.  Com 
esto no se disse nada definitivo acerca de la discutida relación sistemática, que aqui no habrá de ser 
considerada com más detalle, relación que puede ser determinada no sólo mediante princípios lógicos-
conceptuales sino também tomando simultaneamente en cuenta puntos de vista teleológicos. Otro 
ejemplo jurídico-penal de la subordinación sería la que existe entre arresto (en el sentido del 1 párrafo 3 
del Código Penal) y pena (en el sentido del 2 párrafo 2 de la Sección I de la Parte I del Código Penal). 
Aquí el concepto de arresto es el subordinado”. KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la 
Pragmática del Derecho. Cidade do México: Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 62-63. 



133 
 

comunicam, que se cruzam, mas não na integralidade, de modo que também não há 

subordinação, muito menos heterogeneidade477. 

Desses critérios, Klug ressalta que os concursos decorrerão, sobremaneira, das 

lógicas: interferência e subordinação, uma vez que a identidade não seria de comum 

ocorrência em um mesmo ordenamento e a heterogeneidade implica em exclusão de 

uma norma por outra, não havendo, portanto, concurso. Nesse sentido: 

 

Como muestran las reflexines precedentes, del análisis lógic-conceptual 
resulta lo seguinte: 
a) Como resulta general: Los tipos legales de um derecho penal puden 
estar entre sí sólo en relación de interferencia o de subordinación o de 
heterogeneidad; y aquí puede estar en juego sólo una forma de ornación 
conceptual. El caso de la identidade tiene que ser considerado como 
eliminado debido al presupuesto tácito de que siempre tiene que tratarse 
evidentemente de tipos reciprocamente distintos, puesto que carecería de 
sentido formular tipos idénticos en um mismo sistema legal postivo. 
b) Como resultado especial para el concurso de leyes: Como en el caso 
del concurso de leyes no puede subyacer la heterogeneidad, ya que ella 
afirma que no es posible ningún concurso de los correspondientes tipos, sólo 
quedan como posibilidades para la estrutura lógico-conceptual la 
interferencia y a subordinación.478 

 

 Por essa perspectiva lógica-relacional normativa, assenta-se a base para 

interpretação e superação do eventual conflito aparente de normas usado neste trabalho, 

não se podendo olvidar de sopesar, quando da análise do conflito, o aspecto 

teleológico479 envolvido480.  

A teoria geral do Direito dispõe de princípios para enfretamento de situação de 

conflitos normativos, como veremos melhor adiante, e que a título de exemplo podemos 

                                                           
477 “Finalmente, se habla de interferencia (intersección, cruce) cuando com respecto a dos conceptos A y 
B cumplen la siguientes condiciones: por lo menos  um objeto que cae bajo el concepto A cae también 
bajo el concepto B y por lo menos un objeto que cae bajo el concepto A no cae al mismo tempo bajo el 
concept B. Además, vice-versa, tiene que valer lo mismo com respecto a los objetos que caen bajo el 
concepto B en relación con el concepto A. Cuando tal es el caso, los conceptos A y B son conceptos 
interferentes (que se cruzan, se intersectan). Es fácil compreender que, por ejemplo, dos tipos legales que 
no son heterogéneos, ni idénticos, ni subordinados, necessiamente tienen que ser interferentes. Esto vale, 
por ejemplo, com respecto a los tipos de la estafa (§263 del Código Penal) y el perjúrio (§154 del Código 
Penal). No son concebibles – y esto tiene decisiva importancia para el problema de concurso de leyes 
que aqui está en discusión – otras posibilidades de ordenación”. KLUG, Ulrich. Problemas de la 
Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 63. 
478 KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: 
Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 71. 
479 A teleologia ou finalismo trata-se da parte da filosofia que explica e analisa os objetos pela sua 
finalidade. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 6. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2012.  
480 HORTA, Frederico de Almeida. Do concurso Aparente de Normas Penais. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2007, p. 72; KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do 
México: Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 63. 
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destacar os princípios: especialidade, subsidiariedade e consunção481, que possibilitam a 

seleção da norma que irá prevalecer no caso in concretu, ora por considerar e aglutinar 

os tipos como condutas elementares de um único crime, ora por serem descartados pelo 

crime fim, impedindo a violação ao princípio do non bis in idem, que resguarda o réu de 

ser punido duplamente pelos mesmos fatos482. 

Mas antes de esmiuçarmos tais princípios, convém relacioná-los com as 

minúcias da teoria do concurso de normas e seus tipos, a saber: material e formal. O 

concurso material está erigido no art. 69 do CP483 e se constitui na pluralidade de 

condutas e pluralidade de resultados, devendo as penas dos diversos crimes serem 

somadas484. Já o concurso formal, previsto no art. 70 do CP485, se configura quando o 

mesmo ato viola diferentes bens jurídicos, ensejando resultados distintos decorrente da 

mesma conduta486. Nesse caso, a pena deverá ser exasperada, quando se enquadrar na 

primeira parte do art. 70, também conhecida como crime formal próprio. Todavia, se 

houver o concurso formal impróprio, que está na parte final do art. 70, haverá o 

acúmulo de penas, nos mesmos moldes do concurso material. O concurso formal 

próprio ou perfeito se dá quando o agente com um único comportamento e uma única 

vontade acaba por atingir diferentes resultados, ferindo bens jurídicos que não estavam 

abarcados no seu desejo inicial. Por outro lado, o concurso formal impróprio ou 

imperfeito se dá quando o agente, também com um único comportamento, mas com 

                                                           
481 Cf. EL HIRECHE, Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação 
Brasileira de Ciências Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006. 
482 RIOS, Rodrigo Sanchez; LAUFER, Daniel. Apontamentos a respeito do concurso de crimes e do 
conflito aparente de normas: a regra e pós-fato coapenado no âmbito dos delitos econômicos. In Direito 
Penal Econômico: questões atuais. São Paulo. RT, 2011, p. 147. 
483 “Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No 
caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. § 1º - Na 
hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por 
um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. § 2º - 
Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que 
forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais”. Decreto-Lei 2.848/40. 
484 EL HIRECHE, Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação Brasileira 
de Ciências Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006, p. 309. 
485 “Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos 
ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, 
em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação 
ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no 
artigo anterior. Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste 
Código”. Decreto-Lei 2.848/40. 
486 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, p . 532. 
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desejo de atingir diversos resultados, ou seja, com elementos subjetivos distintos, 

materializa-os na sua conduta487.   

Oportuno diferenciar o concurso formal e o conflito aparente de normas, 

porquanto este se configura quando uma mesma conduta encontra adequação típica em 

diferentes normas penais. “Neste caso, há tão somente uma ação típica, com um 

resultado lesivo a um bem jurídico e que, a despeito disso, encontra previsão legal em 

mais de um dispositivo”488. Frederico Horta comenta que o conflito aparente de normas 

se caracteriza pela particular situação em que os pressupostos de várias normas penais 

ensejam em unidade de crime, por força da coincidência, seja total, seja parcial, dos 

desvalores que atribuem ao substrato fático concreto489. 

Dito de outra maneira, e em síntese: o conflito aparente de normas se dá quando 

uma única conduta, que provoca um único resultado, atinge diferentes normas penais 

que tutelam o mesmo bem jurídico. Já no concurso formal: uma única conduta provoca 

mais de um resultado que atinge diferentes normas penais e bens jurídicos diversos490. 

Nas situações de conflito aparente de normas, deverá ser adotada a metodologia 

para escolha do crime que prevalecerá, porquanto, em concreto, apenas uma norma será 

aplicada em razão do princípio non bis in idem – por isso se diz conflito aparente. É 

comumente apresentado na doutrina penal quatro princípios para enfrentamento de tais 

questões: especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade491. Zaffaroni 

defende uma perspectiva tripartite, afirmando que a solução de conflitos deve decorrer 

dos três primeiros princípios: especialidade, subsidiariedade e da consunção492, 

                                                           
487 EL HIRECHE, Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação Brasileira 
de Ciências Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006, p. 313. 
488 EL HIRECHE, Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação Brasileira 
de Ciências Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006, p. 310. 
489 HORTA, Frederico de Almeida. Do concurso Aparente de Normas Penais. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2007, p. 173. 
490 “No concurso formal, o agente, através de uma só conduta, vulnera vários bens jurídicos, cometendo 
dois ou mais delitos. Assim, há várias tipicidades, porém um único fato (ex.: o agente desfere um tiro e 
mata duas pessoas). No concurso de normas penais, o agente afeta um único bem jurídico, havendo uma 
só tipificidade, embora haja a impressão de que teria praticado dois ou mais delitos (ex.: a mãe, que mata 
o filho recém-nascido, em estado puerperal, pratica infanticídio, embora fique a impressão de que 
cometeu também homicídio). NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. 
e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 94. 
491 KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: 
Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 58. 
492 La concurrencia impropia o aparente de tipos se despeja acudiendo a tres principios fundamentales, 
que son los aceptados por la mayoría de los autores: especialidad, subsidiatidad y consunción. La 
tradición agregaba a estos tres principios un cuarto, llamado de "alternatividad. Se decía, por ejemplo, 
que la "alternatividad existe cuando distintos preceptos jurídicos se comportan, en vista a la protección 
del mismo bien jurídico, como distintos médios para alcanzar el mismo fin. A la diferenciación de medios 
responde la imposibilidad de unir las características legales del tipo". Creemos que puede hoy 
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posicionamento que encontra ressonância na doutrina majoritária penalista493. Nada 

obstante, existem posicionamentos dos mais diversos. Klug, por exemplo, argumenta 

em favor de uma solução bipartite, amparada apenas na especialidade e na 

subsidiaridade, desprestigiando a consunção e a alternatividade como meios para 

superação de conflitos494. 

Nada obstante, convém esmiuçar o posicionamento tripartite, dominante na 

doutrina penalista brasileira495. 

A especialidade abrange a noção de que a norma especial prevalece em relação a 

norma geral, ou seja, lex especialis derogat legi generali496. “A norma especial possui 

todos os elementos da norma geral e ainda um plus diferenciador, um traço 

                                                                                                                                                                          
suscribirse la firmación de Schmitt, según el cual "no hav otra forma de concurrencia ideal impropia, 
que como especialidad, consunción y subsidiaridad", negándole jerarquía de tal a la "alternatividad, 
puesto que únicamente puede concebirse que dos tipos permanezcan paralelos y excluyentes como error 
o defecto legislativo, a cuyo respecto recuerda las palavras de Frank: "Las fallas del legislador no 
pueden ser tomadas como punto de partida de una teoría general". Fuera del error legiclativo, la 
alternatividad puede mostrarse en la forma de una subordinación con la misma estructura lógica de la 
especialidad". RÁUL ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de derecho penal. Parte General, t. IV. Buenos 
Aires: Eidar, 1999, p. 560. 
493 Pedro Costa relaciona as diversas posições existentes na doutrina penalista, a título de exemplo cita 
que Günther Jakobs, Ingeborg Puppe, Francesco Antolisei e Adolph Merkel defendem a aplicação apenas 
da especialidade como critério de solução de conflito. Marcelo Fortes Barbosa propugna apenas a 
aplicação da consunção – sendo estes autores, portanto, filiados à teoria monista de solução de conflitos. 
Andrei Zenkner Schmidt e Jomilson Oliveira defendem a utilização da especialidade e da consunção – 
propugnando a teoria bipartite. Para aprofundamentos nos mais diversos posicionamentos cf. COSTA, 
Pedro Jorge do Nascimento. A tutela plurinormativa de bens jurídicos: sobre a regra da consunção no 
direito penal brasileiro. 2009.  Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2009, p. 30 et seq.  
494 “En tanto formas especiales del concurso de leyes, los conceptos alternatividad y consunción son 
supérfluos: a) como se mostrado, a la alternatividad que en la especialidade. Constituye uma fala de la 
legislación que consiste en el hecho de que o bien se especializó con la simultânea cualificación y 
privilegización (por ejemplo, § 104 de la vieja versión del Código Penal) algo que, dentro del marco del 
mismo sistema jurídico-penal, constituye uma contradicción teleológica, o que con el efecto de 
privilegización se especializó allí donde del contexto teleológico resulta no que no puede haberse 
pensado en uma privilefización (por ejemplo, § 311 del Código Penal frente al § 5 de la Ley de 
explosivos). La expresión <alternatividad> puede, en todo caso, conservarse como caracterización de 
una tal relación defectuosa entre tipo legales [...]. Por ello, es más correcto eliminar totalmente de la 
teoría del concurso de leyes el término <alternativa> [...] b) Al igual que en el caso de la subsidiaridad, 
a la consunción subyace la relación conceptual de la interferencia. Sin mayores dificultades, puede ser 
entendida como subsidiaridad tácita y com ello resulta ser igualmente superflua en la teoría del concurso 
de leyes.[...]El  concepto de la consunción es prescindible, aun en el caso en que no se deba renunciar a 
la argumentación discutible analizada más arriba a partir de la forma típica de realización del delito, 
pues bajo este presupuesto se há la base de una tal conclusión y que la consunción así interpretada es un 
caso de la especialidad cuya especial consideración no es necessaria desde el punto de vista 
sistemático”. KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: 
Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 73. 
495 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Concurso Aparente de norma penais. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. São Paulo, n. 33, p. 67-100, jan/mar. 2001, p. 80. 
496 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
51. 



137 
 

especializante”497. Se uma tipificação exige os elementos A e B, já a segunda tipificação 

exige os mesmos elementos e mais o elemento C, sendo esta, portanto, especial em 

relação a primeira. Zaffaroni comenta que a especialidade se mostra pertinente quando 

um dos tipos “abarca las mismas características que el otro y, además, una 

característica complementaria, que toma en cuenta otro punto de vista. En este caso, el 

tipo con mayor número de características es especial respecto del otro, que es 

general”498. Há na especialidade uma nítida relação de subordinação499, em que a norma 

- considerada especial - contém todos os elementos de outra norma - tida por geral - e 

mais outras características que a torna específica500. Em uma representação gráfica, 

pode se afirmar que um círculo contém inteiramente o outro, mas não ocorre o 

contrário501. 

 A especialidade decorre da comparação de duas normas, tratando-se de um 

juízo relativo, porque uma norma tomada isoladamente nunca será tida por geral ou 

especial502. Pelo critério da especialidade, as normas são comparadas pelo seu traço 

normativo abstrato, ou seja, pelo seu aspecto conceitual503, diferentemente do que 

ocorre com a subsiedariedade e a consunção504, que são valoradas de acordo com o caso 

concreto.  

A subsidiariedade, por sua vez, ocorre quando uma norma menos grave fica em 

estado latência, só vindo a ser aplicada se o crime mais grave não for constituído505, ou 

                                                           
497 EL HIRECHE, Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação Brasileira 
de Ciências Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006, p. 312. 
498 RÁUL ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de derecho penal. Parte General, t. IV. Buenos Aires: Eidar, 
1999, p. 560. 
499 “Se trata de una relación de subordinación de los tipos generales respecto de los especiales, que 
responde al antiguo principio según el cual la ley especial deroga a la general. RÁUL ZAFFARONI, 
Eugenio. Tratado de derecho penal. Parte General, t. IV. Buenos Aires: Eidar, 1999, p. 560. 
500 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, p. 94. 
501 COSTA, Pedro Jorge do Nascimento. A tutela plurinormativa de bens jurídicos: sobre a regra da 
consunção no direito penal brasileiro. 2009.  Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife, 2009, p. 33. 
502 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Bases para uma teoria geral da parte especial do direito 
penal. Tese (Livre-docência em Direito) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 326.  
503 “En la especialidad, como el encierramento es conceptual, no puede concerbise la tipicidad especial 
sin que abarque la general”. RÁUL ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de derecho penal. Parte General, t. 
IV. Buenos Aires: Eidar, 1999, p. 561. 
504 A consunção “Se distingue claramente de la especialidad porque la relación no es conceptual: puede 
concebirse perfectamente la tipicidad que resulta aplicable sin que se dé en el caso el supuesto fáctico 
que resulta consumido”. RÁUL ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de derecho penal. Parte General, t. IV. 
Buenos Aires: Eidar, 1999, p. 561. 
505 “Para nosotros, la subsidiaridad es el fenómeno jurídico-valorativo que tiene lugar cuando la 
tipicidad correspondiente a una afectación más intensa del bien jurídico interfiere a la que abarcaba una 
afectación de menor intensidade. a) En líneas generales, nuestro concepto coincide con el de Honig, 
según el cual "existe subsidiaridad si diferentes preceptos jurídicos tutelan el mismo bien jurídico en 
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seja, lex primaria derogat legi subsidiariae506. “Neste caso, uma norma funciona como 

“soldado de reserva” – parafraseando a expressão de HUNGRIA – de uma outra”507. 

Nesta hipótese prevalecerá a norma que traz a tipificação mais grave, ou seja, a norma 

principal prevalece em relação a subsidiária508. Mariângela Gomes aduz que haverá 

subsidiariedade quando “houver diferentes graus de ofensa a um mesmo bem jurídico, 

de maneira que a ofensa maior absorve a menor e, por isso, a aplicabilidade desta está 

condicionada a não aplicação da primeira”509. Francisco Toledo510 e Nucci511 comentam 

que a subsidiariedade será expressa, decorrendo de menção expressa da lei, ou tácita, 

nos delitos que descrevem fase prévia, necessária ao cometimento do crime mais grave.  

 A consunção512 ou absorção se materializa quando o agente para atingir o crime-

fim realiza outros crimes (crime-meio), ou seja, lex consumens derogat legi 

cunsumptae513. Neste caso, a conduta típica final absorverá a conduta meio. “Aqui vale 

a máxima major absorbet minorem. Este princípio é muito usado no crime progressivo, 

na progressão criminosa e nos antefatos e pós-fatos não punidos”514. A consunção 

decorre de uma norma mais extensa ser consumada por intermédio de crimes de menor 
                                                                                                                                                                          
diferentes grados de afectación. La determinación penal subsidiaria no tiene aplicación después de la 
realización de la primaria, porque aquélla, pese a haber tenido lugar en forma necesaria, como grado 
menos peligroso de afectación, queda fuera de consideración como menos significativa". RÁUL 
ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de derecho penal. Parte General, t. IV. Buenos Aires: Eidar, 1999, p. 
563-564. 
506 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
51. 
507 EL HIRECHE, Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação Brasileira 
de Ciências Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006, p. 312.  
508 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
51. 
509 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Bases para uma teoria geral da parte especial do direito 
penal. Tese (Livre-docência em Direito) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 347.  
510 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
52.  
511 “Uma norma é considerada subsidiária a outra quando a conduta nela prevista integra  tipo da principal 
(lex primaria derogat legi subsidiariae), significando que a lei principal afasta a aplicação da lei 
secundária. A justificativa é que a lei principal afasta a aplicação de lei secundária. [...] Há duas formas de 
ocorrência: a) subsidiariedade explícita, quando a própria lei indica ser a norma subsidiária de outra (“se o 
fato não constitui crime mais grave”, “se o fato não constitui elemento de crime mais grave”, “se o fato 
não constitui elemento de outro crime”). Ex.: exposição a perigo (art. 312), subtração de incapazes (art. 
249), falsa identidade (art. 307), simulação de autoridade para celebrar casamentos (art. 238), simulação 
de casamento (art. 239); b) subsidiariedade implícita (tácita), quando o fato incriminado em uma norma 
entre como elemento componente ou agravante especial de outra norma. Ex.: estupro contendo o 
constrangimento ilegal; dano no furto qualificado pelo arrombamento”. NUCCI, Guilherme de Souza. 
Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 96. 
512 Exemplo de consunção pode ser observado na Súmula 17 do STJ, em que resta preceituado que o 
crime de falsidade de documentos quando uma etapa para o estelionato, será absorvido por este: “Súmula 
17 - Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.  
513 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
52. 
514 EL HIRECHE, Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação Brasileira 
de Ciências Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006, p. 313. 
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extensão, que na prática, constitui-se como um instrumento no perfazimento do delito 

mais extenso515. Zaffaroni comenta que a consunção se distingue claramente da 

especialidade porque a relação normativa observada na consunção não é de 

subordinação conceitual516.  

 Trazido estes conceitos, indispensável sopesar os critérios para aplicação de cada 

princípio no âmbito do conflito normativo, de modo que reste clara a melhor pertinência 

de suas aplicações. 

A aplicação da especialidade exige um certo grau de subordinação entre as 

normas, de modo que uma seja o gênero e a outra a espécie. Assim, tendo por lastro esta 

perspectiva, Klug comenta que a estrutura lógica dos normativos enseja haver uma 

relação de subordinação517. Constatando-se tal lógica relacional de gênero e espécie 

normativa, a especialidade se mostra a regra aconselhável, desde que satisfeito também 

o critério teleológico518. 

No que tange à subsidiariedade, as normas não estão em grau de subordinação, 

há um traço de interferência entre os dispositivos, mas não em decorrência da 

especialização519. Tratam-se de normas que tutelam bens jurídicos comuns, mas com 

gradação de ofensas distintas. Desta feita, a solução do conflito dependerá da percepção 

valorativa da gradação das ofensas ao bem jurídico resguardado. Klug comenta que, 

necessariamente, a subsidiariedade valorativa exigirá uma abordagem e justificativa 

                                                           
515 HORTA, Frederico de Almeida. Do concurso Aparente de Normas Penais. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2007, p. 89. Segundo Nucci, “quando o fato previsto por uma lei está previsto em outra de maior 
amplitude, aplica-se somente esta última (lex cosumens derogat consumptae). Em outras palavras, quando 
a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista 
em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última”. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal 
Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 96. 
516 “Se distingue claramente de la especialidad porque la relación no es conceptual: puede concebirse 
perfectamente la tipicidad que resulta aplicable sin que se dé en el caso el supuesto fáctico que resulta 
consumido. En la especialidad, como el encerramiento es conceptual, no puede concebirse la tipicidad 
especial sin que abarque la general”. RÁUL ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de derecho penal. Parte 
General, t. IV. Buenos Aires: Eidar, 1999, p. 560.  
517 “Como no es difícil de ver, la estructura lógico-conceptual de la especialidad es la subordinación”. 
KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: 
Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 64. 
518 KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: 
Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 63. 
519 “Relativamente simple, es, además, el análisis de la subsidiaridad en los tipos jurídico-penales. Hay 
interferencia ya que manifestamente coinciden el tipo de captación y el otro tipo que en cada caso está en 
juego. [...] La subordinación no puede ser aceptada como estructura de la subsidiaridad porque 
entonces, cada caso del tipo subsidiario sería, al mismo tempo, un caso del tipo de captación. De esta 
manera, el tipo subsidiario no se aplicaria nunca y sería, por conseguinte, supérfluo. KLUG, Ulrich. 
Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: Distribuiciones Fontamara, 
2002, p. 64-65. 
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teleológica que ampare a suposição de que a vontade legislativa prioriza uma norma em 

face da outra520. 

Já para a solução por meio da consunção, pressupõe que a norma consuntiva 

compreenda o conteúdo do injusto e o desvalor da norma consunta. Francisco Toledo 

menciona que existe na lei penal tipos mais abrangentes e tipos mais específicos que 

não se relacionam perfeitamente pela especialidade e nem por gradações de execução de 

um mesmo crime, porque tratam de bens jurídicos distintos521. Destarte, a norma 

consuntiva ampara a vontade do legislador em punir o delito principal, bem como os 

atos prévios e subsequente, que se configuram em delitos autônomos522. Ou seja, na 

consunção há a absorção de uma norma por outra, e não a exclusão523. Ademais, a 

consunção não se constata pela comparação normativa em seu sentido abstrato, faz-se 

indispensável sopesá-la cotejando o caso em concreto, de modo que a prevalência de 

uma norma sobre outra se dê por aspectos valorativos524. 

Klug propugna que a consunção, a exemplo da subsidiariedade, também se 

aplica na lógica relacional de interferência, caracterizado pela equivalência de tipicidade 

do delito almejado, ao passo que inexiste subordinação normativa. Aliás, critica a 

utilização da consunção porque seria um molde especial de subsidiariedade, uma 

subsidiariedade tácita de acordo com o sentido contextual. Desta feita, a consunção “sin 

mayores dificultades, puede ser entendida como subsidiaridad tácita y com ello resulta 

ser igualmente supérflua en la teoría del concurso de leyes”525. Portanto, podemos 

concluir que utilizaria a mesma técnica da subsidiariedade, ou seja, um preceito afasta, 

                                                           
520 KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: 
Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 73. 
521 “Todavia, há casos sem dúvida não abrangidos pela especialidade ou subsidiariedade (pós-fato 
impunível) que encontram solução com aplicação do princípio da consunção, motivo suficiente para sua 
aceitação doutrinária. Há na lei penal, tipos mais abrangentes e tipos mais específicos que, por visarem a 
proteção de bens jurídicos diferentes, não se situam numa perfeita relação de gênero para espécie 
(especialidade) nem se colocam numa posição de maior ou menor grau de execução do crime. Um 
exemplo disso temos na violação do domicílio (CP, art. 150), que lesa a liberdade da pessoa, e no furto 
(art. 155), lesivo ao patrimônio”. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 52-53. 
522 TRAUCZYNSKI, Nicole. Gestão Fraudulenta e concurso de normas na lei dos crimes contra o 
sistema financeiro nacional. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo, 2014, 
p. 70. 
523 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Concurso Aparente de norma penais. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. São Paulo, n. 33, p. 67-100, jan/mar. 2001, p. 85. 
524 GARCIA ALBERO, Ramón. “Non bis in idem material” e Concurso de Leys Penales. Barcelona: 
Cedecs, 1995, p. 383. 
525 KLUG, Ulrich. Problemas de la Filosofia y la Pragmática del Derecho. Cidade do México: 
Distribuiciones Fontamara, 2002, p. 74. 
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ou melhor, neste caso absorve o outro porque é capaz de valorar mais exaustivamente o 

conteúdo do injusto526. 

Sendo certas as dificuldades para permear a consunção de argumentos tangíveis, 

sobretudo por envolver normas que tutelam bens jurídicos diversos, torna-se 

indispensável demonstrar que a norma consuntiva abrange em sua inteireza de estrutura 

e significado valorativo o conteúdo da norma que será absorvida527, o que enseja, por 

recomendável, a percepção casuística quanto às relações de interferência. 

 Discussão doutrinária que permeia a consunção é se a norma consuntiva deve ter 

punição maior do que a norma consunta528. Estrella Aisa sustenta que a determinação do 

delito e da sanção a serem aplicáveis deve ser correspondente ao tipo que trata de 

maneira mais plena o conteúdo do injusto, o que não significa atrelamento ao preceito 

da norma mais grave529. Assim, nesta perspectiva a consunção não deve ser pautada 

pela norma que aplica a maior sanção, mas sim, por aquela que se amolde melhor à 

circunstância fática, sendo certo que esta é apenas umas das perspectivas que permeiam 

a consunção. 

 Assentado nas bases doutrinárias e principiológicas postas acima, é natural que a 

análise de eventual concurso da gestão fraudulenta, com os demais crimes do sistema 

financeiro nacional, amparado nos três princípios solucionadores de conflito 

necessitariam de elementos casuísticos que permitissem a melhor análise do conflito 

                                                           
526 Oportuno mencionar que a teoria de Klug é alvo de críticas por não avançar na distinção de entre 
concurso ideal e o concurso aparente de normas, além disso há críticas em relação ao seu posicionamento 
acerca da subsidiariedade e consunção. Nesse sentido, cf. COSTA, Pedro Jorge do Nascimento. A tutela 
plurinormativa de bens jurídicos: sobre a regra da consunção no direito penal brasileiro. 2009.  
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009, p. 95-96. 
527 MOUTINHO, José Lobo. Da unidade à pluralidade dos crimes no Direito Penal Português. Lisboa: 
Universidade Católica Editora, 2005, p. 109. 
528 Pedro Costa relaciona três grupos gregários com posicionamentos específicos acerca da consunção: i) 
propugna a aplicação da consunção quando um crime normal, autônomo acaba também acarretando o 
cometimento de outro, denominado como crime consumido de fato tipicamente dominante. Nessa 
corrente, em regra o crime mais grave absorve o crime menos o grave, mas o contrário também é 
possível. Incluem-se nessa perspectiva grande parte da doutrina alemã, a exemplo de Günther 
Stratenwerth e Lothar Kuhlen; ii) o segundo grupo abrange a perspectiva que entende a consunção nos 
casos em que um delito é meio para outro, de modo que as normas apresentam relação de continente e 
conteúdo, todavia, essa relação não seria passível de ser percebida em abstrato, apenas no caso concreto. 
Nessa corrente, há divergências sobre a necessidade de o crime consuntivo ter pena mais severa do que o 
crime consunto. Encontra-se nesse agrupamento Aníbal Bruno, Francisco de Assis Toledo, Oscar 
Stevenson, Giuseppe Maggiore; iii) a terceira corrente abrange doutrinadores que entendem ser possível a 
consunção na pluralidade de atos, ou seja, crimes de ocultação, mero aproveitamento ou asseguramento 
de outro crime não poderia ser punida desvinculada desse delito. COSTA, Pedro Jorge do Nascimento. A 
tutela plurinormativa de bens jurídicos: sobre a regra da consunção no direito penal brasileiro. 2009.  
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009, p. 104-111. 
529 ESCUCHURI AISA, Estrella. Los princípios de No bis in idem y de  Integra Valoracion del Hecho e 
el Marco del Concurso de Leyes. Revista dos Tribunais. Ciência Penais. Vol. 10, p. 57, jan 2009 DTR. 
2009, p. 15 
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aparente no caso em concreto. Por outro lado, a análise no plano abstrato conferiria de 

maior plausibilidade analítica a percepção de eventual especialidade, por estar assentada 

substancialmente na relação lógica-conceitual dos tipos, ocasião em que seria possível 

avaliar se eventual norma seria uma especificação da gestão fraudulenta. 

 É o que faremos, então, no próximo tópico. 

 Antes, porém, para finalizar o presente tópico, faz-se oportuno tecer breves 

considerações em relação ao crime continuado, encerrando as hipóteses de concurso de 

normas. No crime continuado tem-se a situação prevista no art. 71 do CP530, em que 

ocorrem diversas condutas delituosas da mesma espécie que são tratadas como se 

fossem um único delito, sendo todos englobados na pena de apenas um delito, caso 

cumpridos determinados critérios. Trata-se de uma ficção jurídica que abrange, de 

maneira conjunta e única, diversos delitos de mesma espécie. No Brasil, adotou-se o 

critério objetivo para formação da ficção, de modo que não se exige unicidade de 

critério subjetivo - unicidade de dolo - , basta a satisfação dos critérios a seguir: mais de 

uma ação ou omissão; ocorrência de crimes de mesma espécie531; circunstância 

temporal que não ultrapasse, em regra, 30 dias; circunstância de lugar: em que os crimes 

devem ser cometidos na mesma cidade, ou em cidades distintas, porém, conurbadas; e 

circunstância de modo: em que há semelhança no modus operandi do criminoso532.  

                                                           
530 “Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da 
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se 
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave 
ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, 
se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e 
do art. 75 deste Código.” Decreto-Lei 2.848/40. 
531 “Aqui está uma das maiores problemáticas do crime continuado: definir o que são crimes da mesma 
espécie. Parte da doutrina defende que crimes da mesma espécie são os previstos necessariamente no 
mesmo tipo penal, podendo, porém, haver continuidade delitiva entre o tipo simples e os derivados 
(qualificado e privilegiado). Não aceitamos tal tese, que na verdade confunde “crimes da mesma espécie” 
com crimes idênticos. No particular, seguimos a lição do Prof. Dr. PAULO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR, 
secundado por Prof. Dr. HELENO CLÁUDIO FRAGOSO e por PAULO QUEIROZ, que já encontra, 
inclusive, eco no Superior Tribunal de Justiça, em voto de lavra do então Ministro LUIZ VICENTE 
CERNICCHIARO (6a Turma). Para esta corrente, crimes da mesma espécie não são necessariamente 
previstos no mesmo tipo. São aqueles que, em verdade, lesionam bens semelhantes com condutas 
similares. Assim, LUIZ VICENTE CERNICCHIARO entendeu haver continuidade delitiva entre o roubo 
(art. 157) e a extorsão (art. 158), desde que respeitadas as condições do art. 71. No STF, porém, prevalece 
a tese de que crime continuado só pode haver se a previsão for do mesmo tipo penal.” EL HIRECHE, 
Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação Brasileira de Ciências 
Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006, p. 317-318. 
532 EL HIRECHE, Gamil Foppel. Teoria Geral do Concurso de Crimes. Revista da Associação Brasileira 
de Ciências Penais, v. 3, n. 5, p. 305-322, jul./dez. 2006, p . 315 et seq. 



143 
 

No crime continuado a punição considerará a pena de um só dos crimes – se 

idênticos – ou do mais grave – se distintos – aumentado-a de 1/6 a 2/3. Entretanto, caso 

os crimes tenham ocorridos de maneira dolosa contra várias vítimas, com utilização de 

violência ou grave ameaça, poderá o juiz, observando os critérios do art. 71, parágrafo 

único, majorar a pena até o triplo. 

Trazidas estas acepções doutrinárias, convém observar o conflito aparente das 

normas no âmbito da Gestão Fraudulenta e os demais delitos da Lei 7.492/86. 

 

4.2. Análise acerca da pertinência de aplicação do princípio da especialidade no conflito 
aparente de normas entre a gestão fraudulenta e os demais delitos da Lei 7.492/86 

  

Ao ser tipificado de maneira aberta, o crime de gestão fraudulenta potencializa a 

ocorrência de concurso com outros crimes contra o Sistema Financeira Nacional533, em 

especial, como será visto, porque muitas condutas também podem ser consumadas pela 

prática de fraudes, sugerindo a possibilidade de concursos ideal dessas disposições. 

 Nessa perspectiva, Pimentel destaca, ao abordar a potencialidade de conflito da 

gestão fraudulenta com outras normas, que este crime poderá concorrer com outros 

delitos, e mais: frequentemente será isso o que ocorrerá em razão da sua ampla 

abrangência534. 

Maia leciona que se a fraude aplicada na gestão também subsumir-se a outro tipo 

penal, a exemplo do estelionato e da sonegação fiscal, é o caso de concurso ideal de 

crimes, não sendo o caso de aplicar o princípio da consunção ou da subsidiariedade, 

porquanto distintas são as objetividades jurídicas e sujeitos passivos nos delitos535. Na 

                                                           
533 Nicole Trauzynki analisou em sua dissertação de mestrado as possibilidades de concursos entre os 
crimes previstos nos arts. 5º, 6º, 9º, 10, 11, 16, 17, 21 e 22 da Lei 7.492/86 e a gestão fraudulenta, cf. 
TRAUCZYNSKI, Nicole. Gestão Fraudulenta e concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema 
financeiro nacional. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014. 
534 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei  
7.492/86, de 16.6.86. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 53. 
535 “Se o meio fraudulento utilizado no ato de gestão subsumir-se a outro tipo penal (v.g., estelionato, 
sonegação fiscal) haverá concurso ideal entre crimes, não sendo de aplicar-se s princípios  da consunção 
(absorção pelo crime-fim do crime-meio, usualmente utilizado em sua prática, e que teve seu potencial 
lesivo exaurido na realização daquele, v. g. estelionado e falso) ou da subsidiariedade (absorção pelo 
crime-fim do crime-meio, etapa indispensável à realização  daquele, v.g. lesão corporal e homicídio), eis 
que distintas as objetividades jurídicas e os sujeitos passivos nos respectivos tipos.” MAIA, Rodolfo 
Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 7.492/86. São 
Paulo: Malheiros, 1996, p. 57. 
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mesma linha, propugna esse autor ser possível o ilícito em estudo estar em concurso 

com outros crimes contra o SFN536. 

Baltazar Júnior, por seu turno, aponta que a gestão fraudulenta deverá absorver 

os crimes dos arts. 6º; 7º; 9º; 10; 11 e 17, além do crime do art. 21, sempre que as 

fraudes tenham sido utilizadas na caracterização da gestão fraudulenta, sendo o caso de 

consunção537. Ademais, comenta haver divergência jurisprudencial sobre o concurso 

entre gestão fraudulenta e os arts. 4º parágrafo único; 5º; 16 e 22538. 

Delmanto indica que os delitos de falsidade material ou ideológica, se utilizados 

como crimes-meio para alcançar a gestão fraudulenta, deverão ser absorvidos por este 

delito. Aponta também o autor que o crime do art. 4º poderá absorver os delitos do art. 

5º e 9º, ressaltando, por outro lado, que poderá haver concurso de crimes, dando por 

exemplo a relação entre os art. 4º e 7º539. 

Sanctis, por sua vez, aborda o assunto citando julgados que discorrem acerca do 

concurso da gestão fraudulenta com o art. 16, em que demonstrou haver divergências 

nos Tribunais, ora entendendo pela possibilidade do concurso, ora o contrário. Também 

citou a não possibilidade de concurso da gestão fraudulenta com o art. 22, à luz do 

posicionamento expresso em julgado540 do TRF4º 541.  

Frente a estes posicionamentos, é certo que o postulado principiológico do non 

bis in idem veda a imputação de múltiplas punições pelo mesmo crime. Assim, faz-se 

relevante sopesar se os crimes contra o sistema financeiro não ensejariam conflitos 

aparente de normas com a gestão fraudulenta, podendo, portanto, subsimirem-se no 

delito de gestão fraudulenta, ou o contrário. 

Por tal razão iremos observar a possibilidade de concurso das normas em 

abstrato, a teor dos elementos interpretativos trazidos no tópico anterior, em que restou 

consignado que o concurso aparente de normas pode ser solucionado, em regra, pelos 

princípios da especialidade, subsidiariedade ou consunção. Elucidamos a perspectiva de 

lógicas relacionais de Klug, na qual a configuração de concurso decorre 

                                                           
536 MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 
7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 57. 
537 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 631. 
538 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 632-633. 
539 DELMANTO, Roberto et al. Leis penais especiais comentadas. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 34. 
540 ACR 2005.70.00.034205-1, 8ª T., Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, TRF 4, DE 10.03.2010. 
541 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 64. 
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fundamentalmente das relações de subordinação e interferência. Nas situações de 

interferência, a subsidiariedade e a consunção (que segundo Klug seria uma 

subsidiariedade especial) se mostram mais adequadas, sendo certo que estas só podem 

ser melhor avaliadas considerando a situação fática posta à apreciação do judiciário. Em 

havendo a relação de subordinação, o princípio da especialidade se mostra mais 

oportuno, inclusive, tal avaliação pode ser percebida pelo exame lógico-conceitual das 

normas em abstrato. 

Considerando que nosso exame será feito por meio das normas em abstrato, 

necessariamente buscaremos a caracterização da lógica relacional de subordinação de 

preceitos, que, caso seja constatada, recomendaria a utilização do princípio da 

especialidade para superar o eventual conflito, eliminando, por conseguinte, eventual 

concurso de normas.  

Em uma análise inicial dos 21 tipos relacionados na Lei 7.492/86, distintos da 

gestão fraudulenta ou temerária, identificamos 6 delitos que supostamente ensejariam 

certa relação de subordinação à gestão fraudulenta, pela possibilidade de imputação aos 

mesmos sujeitos ativos e pela utilização de conduta fraudulenta, a saber: i)  falsa 

informação de operação ou situação financeira (art. 6º); ii) falsidade ideológica 

financeira (art. 9º); iii) falsidade em demonstrativos contábeis (art. 10); iv) 

contabilidade paralela (art. 11); v) fazer operar instituição financeira ilegal (art. 16) e vi) 

concessão de empréstimo ou adiantamento ilegais (art. 17)542, convindo, portanto, 

observar em detalhe tais normas, ponderando se tal perspectiva relacional se confirma 

nos tipos em abstrato. 

Nos demais 15 delitos, não vislumbramos a possibilidade de interação pela 

subordinação, ora porque a conduta pode ser realizada sem a ocorrência de fraude, ora 

porque os sujeitos ativos não precisam corresponder aos do art. 4º caput, sendo 

inegável, porém, a possibilidade de haver concurso por relações de interferência, que 

imprescindem da casuística dos Tribunais para melhor análise, motivo pelo qual não 

teceremos comentários a estes delitos quanto à possibilidade de solução de conflito de 

normas. 

Sobre o eventual concurso da gestão fraudulenta com a gestão temerária, 

importante notar que este último tipo pode se materializar sem a utilização de elementos 

                                                           
542 Convém ressaltar que a denominação dos delitos adotados neste trabalho segue classificação proposta 
por Bitencourt. Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional e contra o Mercado de Capitais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 



146 
 

fraudulentos, motivo pelo qual também dispensaremos tecer maiores comentários neste 

trabalho. Interessante consignar, apenas, que o conflito entre esses dois delitos, a nosso 

ver, se dá por traços de heterogeneidade, de modo que a configuração de um crime 

rejeitaria, necessariamente, a do outro, não havendo, por conseguinte, possibilidade de 

concurso, não obstante, veremos no próximo capítulo entendimentos jurisprudenciais 

díspares em relação ao assunto. 

Desde logo, convém elucidar que o tratamento dos demais crimes da Lei 

7.492/86 não trará a profundidade de abordagem tipológica apresentada no Capítulo 3, 

quando esmiuçamos a natureza da gestão fraudulenta, relacionando várias perspectivas 

doutrinárias. Os crimes ora elencando terão definições mais sucintas, porém, suficientes 

para observarmos as interações e possibilidades de concurso com a gestão fraudulenta. 

Nesse sentido, passemos a análise dos delitos: 

a. Falsa informação de operação ou situação financeira (art. 6º) 
 

Art. 6º Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública 
competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe 
informação ou prestando-a falsamente: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

 

 Segundo Baltazar Júnior, embora a Lei não diga expressamente, trata-se de 

crime próprio, devendo ser praticado por algum dos sujeitos arrolados no art. 25 da Lei 

7.492/86543. Sanctis endossa esse entendimento, afirmando que somente o administrador 

de instituição financeira pode praticar, de maneira juridicamente relevante, a conduta 

tipificada544. Mesma linha defendida por Machado545.  Bitencourt, por outro lado, trata-

o como relativamente impróprio, porque embora o sujeito ativo devesse ser um daqueles 

elencados no art. 25, na prática não o é, podendo ser aplicado ao “contador, auditor ou 

algo que o valha, por exemplo, no exercício de sua função ou atividade [...]. E, nesta 

hipótese, não é necessária a corresponsabilidade de algum administrador ou 

controlador”546. Prado propugna que se trata de crime comum547, podendo ser pratica 

                                                           
543 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 648-649. 
544 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 70. 
545 MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 
1988, p. 34. 
546 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 117. 
547 “São considerados comuns os delitos que podem ser cometidos por qualquer pessoa (ex.: homicídio, 
roubo, falsificação)”. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 115.  
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por qualquer pessoa548. Filiamo-nos ao entendimento apresentado por Bitencourt, sendo 

certo que o sujeito ativo não se limita aos gestores de instituição financeira. 

Ademais, temos um crime formal, não havendo necessidade de comprovação de 

prejuízo, muito menos a obtenção de vantagem. O crime consuma-se com a prestação 

de informação falsa ou a oculta. O bem jurídico tutelado é a confiança inerente às 

relações jurídicas e negociais existentes entre as instituições financeiras, os investidores 

e os órgãos públicos. “O legislador intentou assegurar ao sócio, investidor ou à 

repartição pública competente o acesso às informações acerca dos aspectos 

operacionais e financeiro da instituição financeira”549. 

 Pelo delineamento ora posto, e já adentrando nas minucias de eventual conflito 

de normas: é possível a ocorrência de gestão fraudulenta por meio de falsa informação 

de operação e situação financeira? Vislumbramos que sim, a gestão fraudulenta pode se 

materializar por meio da conduta expressa no art. 6º da Lei 7.492/86. Logo, constata-se 

a priori que este delito possui traços de especificação da fraude na conduta de gestão, o 

que implicaria numa relação de subordinação, que recomendaria a utilização do 

princípio da especialidade para enfrentamento do conflito550.  

Todavia, alguns outros pontos precisam ser sopesados. O crime do art. 6º só 

pode ser praticado pelos mesmo agentes do art. 4º caput? Ou seja, só pode ser praticado 

por quem possui poder de gestão? Na verdade, não. A nosso ver, com esteio na doutrina 

de Bitencourt e Prado, o sujeito ativo do crime não se limita apenas aos sujeitos 

elencados no rol do art. 25 da Lei 7.492/86. Além disso, observando a relação lógica em 

sentido contrário, ou seja, toda falsa informação de operação de crédito ou de situação 

financeira se configura como um modo de gestão fraudulenta? É certo que não, até 

porque a falsa informação pode ter sido inserida por quem não tem qualquer poder de 

mando na empresa, materializando-se por meio de um técnico da área de contabilidade, 

por exemplo. 

Logo, o possível conflito de norma se configurará por laços de interferência, 

dependendo, desta feita, do caso prático posto em apreciação do judiciário para melhor 

análise. 

                                                           
548 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 204. 
549 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 68 e 70. 
550 No mesmo sentido, conclui Nicole Trauczynki. TRAUCZYNSKI, Nicole. Gestão Fraudulenta e 
concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. 2014. Dissertação (Mestrado 
em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014, p. 89. 
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Conquanto inicialmente tenhamos vislumbrado a possibilidade de uma relação 

de subordinação, de uma especificação da conduta de gestão fraudulenta, um olhar mais 

atento demonstra que não estamos diante de uma relação perfeita de gênero e espécie. 

Temos, na verdade, um delineamento de interferência, o que implicará a análise de 

eventual concurso pelos demais critérios principiológicos, requerendo para tanto a 

apreciação do caso concreto. 

Tanto é assim, que se fosse adotado o critério da especialidade teríamos a 

incoerência de não se punir a conduta da gestão fraudulenta (suposta norma-gênero), 

que é a tipificação mais grave, pela aplicação do delito do art. 6º (suposta norma-

espécie), que possui pena mais branda, o que não se mostra prudente e razoável por uma 

análise teleológica, até porque a falsa informação pode causar danos equivalentes ou 

maiores do que qualquer outro tipo de fraude. Assim, resta afastada a aplicação da 

especialidade em eventual conflito normativo entre o art. 4º caput e o art. 6º da Lei 

7.492/86551. 

 

b. Falsidade ideológica financeira (art. 9º) 
 

Art. 9º Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir, 
em documento comprobatório de investimento em títulos ou valores 
mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria constar: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

Existe divergência na doutrina se estamos diante de crime comum ou próprio. A 

título de exemplo, Baltazar Júnior defende que se trata de crime próprio552, enquanto 

Machado553 e Bitencourt554, em sentido contrário, aduzem que se trata de crime comum, 

que pode ser praticado por qualquer pessoa, opinião que ratificamos. 

Trata-se de crime formal, bastando a ocorrência da fraude pela inserção de 

declaração falsa ou diversa da que deveria constar, independente de prejuízo. Oportuno 

                                                           
551 No mesmo sentido, conclui Nicole Trauczynki. TRAUCZYNSKI, Nicole. Gestão Fraudulenta e 
concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. 2014. Dissertação (Mestrado 
em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014, p. 89-91. 
552 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 659. No mesmo sentido: SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: 
colarinho branco, lavagem de dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 79. 
553 MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 
1988, p. 37. 
554 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 147. No mesmo sentido: PRADO, 
Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 217. 
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diferenciar os termos “inserir” e “fazer inserir”, no primeiro: o sujeito ativo realiza a 

conduta diretamente, no segundo: o sujeito ativo ordena que terceiro a faça555. 

Com relação à expressão “declaração diversa da que deveria constar”, Bitencourt 

aduz que não se trata de documentação falsa, mas sim de declaração inoportuna, 

impertinente e inútil, uma vez que colocada fora de contexto556.  O referido dispositivo 

encontra ressonância no crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código 

Penal557, diferenciando-se daquele por ocasião da especificidade, ou seja, o art. 9º da 

Lei 7.492/86 traz uma forma especial de falsidade ideológica, recaindo sobre 

documentos que comprovem investimentos em títulos ou valores mobiliários. Se a 

fraude ocorrer em outros documentos, não cabe a aplicação do art. 9º558. 

Adentrando nas minucias de eventual conflito desta norma com a gestão 

fraudulenta: é possível a ocorrência de gestão fraudulenta por meio do crime previsto no 

art. 9º da Lei 7.492/86? Vislumbramos que sim, a gestão fraudulenta pode se 

materializar por meio dessa conduta. Logo, também se constata que este delito possui 

traços que sugeririam uma especificação da fraude na conduta de gestão, o que 

implicaria numa relação de subordinação, recomendando a utilização do princípio da 

especialidade para enfrentamento do conflito. 

Todavia, é necessário reiterar alguns pontos elencados quando da análise do art. 

6º. Primeiro em relação ao sujeito ativo. O crime do art. 9º só pode ser praticado pelos 

mesmo agentes do art. 4º caput? A nosso ver existem duas situações distintas: a conduta 

de inserir trata-se de crime comum, portanto, não se limita apenas aos sujeitos elencados 

no rol do art. 25 da Lei 7.492/86. Já a conduta de fazer inserir traz a noção de ordenar 

alguém a fazer algo, logo, existe implícito na conduta um poder de mando, de gestão. 

Logo, para esta última conduta, os sujeitos ativos são equivalentes, ou seja, aqueles 

elencados no rol do art. 25 da Lei 7.492/86. Apenas na segunda conduta há 

coincidências de sujeitos, o que inviabiliza a lógica relacional por subordinação. 

                                                           
555 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 217-218. 
556 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 83. 
557 “Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a 
cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é 
particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do 
cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta 
parte.” 
558 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 82. 
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Ainda, quanto à relação de subordinação em sentido contrário, ou seja, toda 

falsidade ideológica financeira se configura como um modo de gestão fraudulenta? É 

crível que não, como vimos: o tipo contém duas condutas, e uma delas – inserir a falsa 

informação - pode ser consumada por quem não detém qualquer poder de mando na 

empresa, materializando-se por meio de um técnico de área específica que prestou a 

informação indevida. Ademais, também se pode argumentar que as normas (art. 4º e art. 

9º) tutelam bens jurídicos distintos, embora tal argumento dependa da perspectiva de 

bem jurídico que se compreenda. Logo, o possível conflito de normas se configura por 

laços de interferência, dependendo do caso prático posto para uma análise adequada. 

Conquanto inicialmente tenhamos vislumbrado a possibilidade de uma relação 

de subordinação, de uma especificação da conduta de gestão fraudulenta, um olhar mais 

atento demonstra que também não estamos diante de uma relação perfeita de gênero e 

espécie. Desta feita, resta afastada a aplicação da especialidade em eventual conflito 

normativo entre o art. 4º caput e o art. 9º da Lei 7.492/86. 

 

c. Falsidade em demonstrativos contábeis (art. 10) 
 

Art. 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela 
legislação, em demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora 
ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de valores 
mobiliários: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

  

 Prado diz que se trata de um crime comum, na conduta “fazer inserir”, e próprio, 

na conduta “omitir”, devendo esta última ser praticada por quem tem o dever de fazer o 

que a lei ordena559. Baltazar Júnior560 e Sanctis afirmam que o crime previsto no art. 10 

é próprio: deve ser realizado por aqueles sujeitos listados no art. 25 da Lei 7.492/86561. 

Bitencourt562 e Machado563, por sua vez, entendem o delito como crime comum. A 

nosso ver, o delito trata-se de crime próprio em relação à primeira conduta - fazer inserir 

                                                           
559 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 221. 
560 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 660. 
561 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 85. 
562 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 156. 
563 MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 
1988, p. 38. 



151 
 

- e comum no que se relaciona à segunda conduta - omitir – eis que pode ser praticado 

por funcionário de nível não gerencial, a exemplo do contador. 

Ao contrário do disposto no art. 9º, em que restou expresso o termo “inserir”, o 

art. 10 não o fez. Nesse sentido, por mais absurdo que se apresente, a conduta de inserir 

diretamente informação falsa no demonstrativo contábil não é tipificada neste 

dispositivo, enquanto a conduta de ordenar alguém fazer o é564. 

Segundo Prado, o bem jurídico tutelado é a veracidade dos demonstrativos 

contábeis565, enquanto Bitencourt relaciona a inviolabilidade e credibilidade do sistema 

financeiro566. A consumação do crime ocorre com a inserção de elemento falso ou a 

omissão de informação exigida em lei, nos demonstrativos contábeis. Interessante 

comentar que as informações falsas ou omitidas devem ter relevância para alterar 

substancialmente os demonstrativos contábeis, apresentando resultados financeiros de 

maneira artificial, não devendo ser abrangidas na tipificação ora em comento meras 

irregularidades567. 

 Quanto aos demonstrativos contábeis das instituições financeiras, oportuno 

ressaltar que a Circular BACEN nº 1.273/87 regulamenta o Plano Contábil das 

Instituições Financeiras - COSIF, documento que parametriza e uniformiza os registros 

contábeis das instituições subordinadas ao BACEN, objetivando conferir maior 

fidedignidade e clareza à real situação econômica e financeira dos conglomerados e 

entes financeiros568. Interessante mencionar que a escrituração adequada de operações 

                                                           
564 “[...] pela esdrúxula redação utilizada no texto legal, ficou excluída da criminalização a realização 
direta da conduta ou, em outros termos, se o agente, por si mesmo, inserir elemento falso em 
demonstrativos contábeis de instituição financeira, não praticará o crime aqui descrito ante os sagrados 
princípios da reserva legal e da taxatividade da tipicidade estrita. Não era outro o magistério de Pimentel, 
que, na década de oitenta, pontificou: ‘a opção do legislador não incluiu o verbo inserir e, com isso, 
provocou consequências relevantes. A redação do dispositivo, excluindo a forma direta de agir, provocou 
a esse título – inserir – a atipicidade do fato’. Estamos diante de um dos paradoxos jurídicos mais 
absurdos: Inserir elemento falso não é crime, mas fazer inserir o é, ou seja, mandar fazer constitui crime, 
mas fazê-la, pessoalmente, não o é. Em outros termos, o desvalor da ação não estar em praticar falsidade 
ideológica, mas em mandar alguém praticá-la ou, em linguagem mais clara, em se utilizar de interposta 
pessoa para falsificar demonstrativos contábeis de instituição financeira”. BITENCOURT, Cezar 
Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o Mercado de 
Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 135-136. 
565 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 221. 
566 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 156. 
567 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 86. 
568 Para saber mais, vide: BRASIL. Banco Central do Brasil. Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional (COSIF). Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/htms/cosif/default.asp>. Acesso 
em 25 ago. 2016. 
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irregulares não se enquadraria na tipificação desse artigo, porquanto a ilegalidade reside 

nas operações irregulares, e não na demonstração contábil569. 

Adentrando nas minucias de eventual conflito de normas com a gestão 

fraudulenta: é possível a ocorrência de gestão fraudulenta por meio do crime previsto no 

art. 10 da Lei 7.492/86? Vislumbramos que sim, a gestão fraudulenta pode se 

materializar por meio dessa conduta. Logo, constata-se que este delito possui traços que 

sugeririam uma especificação da fraude na conduta de gestão, o que implicaria numa 

relação de subordinação, recomendando a utilização do princípio da especialidade para 

enfrentamento do conflito. 

Quanto aos demais pontos de coincidências, vamos observar primeiramente o 

sujeito ativo. O crime do art. 10 só pode ser praticado pelos mesmo agentes do art. 4º 

caput? Entendemos que não, eis que o tipo comporta a conduta “omitir”, que pode ser 

realizada por qualquer indivíduo, e a não coincidência de sujeitos ativos torna inviável a 

lógica relacional por subordinação.  

Observando o conflito em sentido contrário, toda falsificação em demonstrativo 

contábil se configura como um modo de gestão fraudulenta? Também é crível que não, 

porquanto pode ser praticada por quem não detém poderes de gestão. No que concerne 

ao bem jurídico, pode-se argumentar que os delitos tutelam bem jurídicos distintos, 

embora tal argumento dependa da perspectiva de bem jurídico que se admita. Logo, o 

possível conflito de normas se configura por laços de interferência, dependendo do caso 

prático posto para uma análise adequada. 

Conquanto inicialmente tenhamos vislumbrado a possibilidade de uma relação 

de subordinação, de uma especificação da conduta de gestão fraudulenta, um olhar mais 

atento demonstra que não estamos diante de uma relação perfeita de gênero e espécie. 

Desta feita, resta afastada a aplicação da especialidade em eventual conflito normativo 

entre o art. 4º caput e o art. 10 da Lei 7.492/86. 

 

d. Contabilidade paralela (art. 11) 
 

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. 

                                                           
569 “O crime consuma-se com a inserção de elemento falso ou com a omissão do elemento exigido pela 
legislação em demonstrativos contábeis. O elemento falso deve ser declarado no demonstrativo 
financeiro, não estando inserida nesse tipo a conduta de escriturar operações já irregulares nos 
demonstrativos contábeis”. SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: 
colarinho branco, lavagem de dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 86. 
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  A doutrina diverge se a tipificação acima é própria570 - apenas consumada pelos 

sujeitos arrolados no art. 25 da Lei em estudo -  ou comum571. Filiamo-nos a esta última 

percepção, eis que a conduta pode ser realizada por quem não detém cargo ou poder de 

gestão. 

Trata-se de crime de mera conduta, cabendo apenas a manutenção ou a 

movimentação em contabilidade paralela para sua consumação572.  O bem jurídico 

tutelado neste artigo, segundo Prado, é a fé pública e o bem dos investidores573. 

Bitencourt defende a tutela ao sistema financeiro e tributário574. 

Adentrando nas minucias de eventual conflito de normas com a gestão 

fraudulenta: é possível a ocorrência de gestão fraudulenta por meio do crime previsto no 

art. 11 da Lei 7.492/86? Vislumbramos que sim, a gestão fraudulenta pode se 

materializar por meio dessa conduta. Logo, constata-se que este delito possui traços que 

sugeririam uma especificação da fraude na conduta de gestão, o que implicaria numa 

relação de subordinação, recomendando a utilização do princípio da especialidade para 

enfrentamento do conflito575. 

Quanto aos demais pontos de coincidências, vamos observar primeiramente o 

sujeito ativo. O crime do art. 11 só pode ser praticado pelos mesmo agentes do art. 4º 

caput? Entendemos que não, com lastro na percepção de Bitencourt. É certo que a 

manutenção ou movimentação de dinheiro em conta paralela não se restringe aos 

sujeitos ativos elencados no rol do art. 25 da Lei 7.492/86, trata-se de crime comum, 

podendo ser praticado por qualquer um, a exemplo do contador da empresa. 

                                                           
570 Cf. BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 662; PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016; p. 223; SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho 
branco, lavagem de dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 89. MACHADO, 
Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 1988, p. 38-39. 
Nesse sentido: “Afigura-se incabível, na espécie, a condenação dos corréus pelo delito de manter 
contabilidade paralela (art. 11 da Lei 7.492/1986) porquanto não eram responsáveis pela administração da 
empresa”. (ACR 2005.04.01.0466447-3, 8ª T., Élcio Pinheiro de Castro, DE 08/01/2009. 
571 Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 165. 
572 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 664. 
573 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016; p. 223. 
574 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 164. 
575 No mesmo sentido, conclui Nicole Trauczynki. TRAUCZYNSKI, Nicole. Gestão Fraudulenta e 
concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. 2014. Dissertação (Mestrado 
em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014, p. 89. 



154 
 

Observando a lógica relacional em sentido contrário: toda movimentação em 

contabilidade paralela se configura como um modo de gestão fraudulenta? Também é 

crível que não, ao passo que a movimentação pode ser realizada por quem não exerce 

função de gestão. Logo, em nosso entender, apenas por esses argumentos já seria 

suficiente para perceber que o possível conflito de norma se configura por laços de 

interferência, dependendo do caso prático posto para uma análise adequada. 

Assim, conquanto inicialmente tenhamos vislumbrado a possibilidade de uma 

relação de subordinação, de uma especificação da conduta de gestão fraudulenta, um 

olhar mais atento demonstra que não estamos diante de uma relação perfeita de gênero e 

espécie. Temos, na verdade, um delineamento de interferência, o que implicará a análise 

de eventual concurso pelos demais critérios principiológicos, requerendo para tanto a 

apreciação do caso concreto. Assim, resta afastada a aplicação da especialidade em 

eventual conflito normativo entre o art. 4º caput e o art. 11 da Lei 7.492/86. 

  

e. Fazer operar instituição financeira ilegal (art. 16) 
 

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização 
obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de 
distribuição de valores mobiliários ou de câmbio: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

Mais uma vez tem-se impasse doutrinário em relação à classificação do delito.  

Bitencourt defende que se trata de crime comum, de modo que o sujeito ativo será 

qualquer pessoa que faça operar instituição financeira irregular576, posicionamento 

endossado por Baltazar Júnior577. Já Pimentel578 e Machado579 entendem que a natureza 

do delito enseja o vínculo a dirigentes, diretores e administradores de instituição 

financeira, sendo, portanto, crime próprio, o que excluiria dessa tipificação a pessoa não 

juridicamente responsável por instituição financeira ou pessoa física que exerça a 

agiotagem, ou ainda, pessoa jurídica que, não sendo instituição financeira, praticou atos 

                                                           
576 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 204-205. 
577 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 670. 
578 PIMENTEL, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: Comentários à Lei 7.492/86, de 16.6.86. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 124. 
579 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 96. 
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privativos desta. Na mesma linha, Prado também entende o delito como próprio580. 

Mazloum aduz que se trata de crime comum, embora seja necessário que o agente tenha 

o mesmo poder de gestão ou administração das pessoas tipificada no art. 25 da Lei 

7492/86581. Filiamo-nos ao entendimento de que o crime é próprio, sendo certo que, na 

prática, só será enquadrado como sujeito ativo quem for gestor ou administrador da 

instituição financeira equiparada, visto que não formalmente constituída. Portanto, trata-

se de crime próprio, porém, vinculado à instituição financeira equiparada, por ser 

irregular. 

Em relação à agiotagem, Machado582 argumenta que o sujeito apenas responde 

por crime de usura, em consonância com a Lei 1.521/51, de modo o ato apenas atinge a 

economia popular e não o sistema financeiro. Existe jurisprudência do STJ nesse 

sentido583. 

Interessante notar que o funcionamento de instituição financeira deve, 

necessariamente, passar por autorização do Banco Central. Nesse caso, a consumação 

do crime se dá por fazer operar, ou seja, praticar atos de natureza financeira sem 

autorização do órgão regulador. Tórtima ressalta que o tipo exige que o agente faça 

operar instituição financeira, o que é muito diferente de realizar operações financeiras, 

como se instituição financeira fosse584. Maia585 classifica a conduta como crime habitual 

                                                           
580 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 240. 
581 MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 95. 
582 MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 51. 
583 CC 98.062/SP, 3ª S., Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 06/09/2010. CC 99.305/PR, 3ª S. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, DJe 20/02/2009; CC 31.072/RJ, 3ª S. Rel. Min. Hamilton Carvalhido; DJ 18/02/2002. 
584 TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2002, p. 104-105. 
585 “Desde logo, aponte-se o pouco cuidado que se evidencia na utilização da expressão “inclusive de 
distribuição de valões mobiliários ou de câmbio”, mera tautologia diante do conceito expresso no art. 1º 
da Lei de Regência. É incriminada pelo dispositivo a ação de “fazer operar instituição financeira”. O 
núcleo verbal permite duas aproximações exegéticas, que conduzem a diferentes patamares de aplicação 
da norma: 
a) A primeira aponta para a necessidade da criação de uma estrutura organizacional análoga à de uma 
instituição financeira regular, própria ou equiparada, quer efetivamente realizando atividades financeiras 
sem objetivar precipuamente lesar seus usuários, quer simulando-as ou distorcendo-as, como meio para 
lograr incautos que busquem seus serviços. Em resumo, nesta perspectiva o tipo exigiria, para além do 
mero exercício de atividade financeira, a presença de um simulacro, da fachada de uma instituição 
financeira legítima ou, mesmo, de uma ramificação não autorizada de instituição financeira legalmente 
habilitada a funcionar. [...] b) a segunda abordagem concentra-se na identificação da presença de 
“atividade financeira própria ou por equiparação”, bastando o reconhecimento do exercício desautorizado 
de qualquer ato negocial característico de tais instituições [...] independente de a mesma se dar no âmbito 
ou não de um arcabouço estrutural/funcional similar ao usado por esta ou de ser reiteradamente praticada, 
aos moldes da primeira enunciação.[...] Qual a melhor exegese? Estamos que é a fornecida pela segunda 
posição. A uma porque o tipo objetivo é inequívoco: trata-se não de criar, ou de organizar, ou de realizar 
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impróprio, entendimento corroborado por Sanctis586, sendo que apenas um ato já 

apresenta elementos suficientes para enquadramento na tipificação acima. Além disso, 

trata-se de mera conduta, ao não se exigir o resultado naturalístico587. 

 O bem jurídico tutelado é o Sistema Financeiro Nacional como um todo, 

resguardando o patrimônio dos investidores. Oportuno detalhar que só conduta de criar 

ou organizar não implica no enquadramento da tipificação588. 

O dispositivo em comento em muito se aproxima do art. 27-E da Lei 

6.358/76589, que regula o mercado de valores mobiliários. No entanto, existe um fator 

que os distinguem, a saber: “[...] no tipo do art. 16 da Lei 7.492/1986 o sujeito ativo 

atua no mercado financeiro, de câmbio e de valores mobiliários, enquanto o tipo 

previsto no art. 27-E da lei retrocitada fica adstrito ao mercado de valores 

mobiliários”590. 

Adentrando nas minucias de eventual conflito de normas com a gestão 

fraudulenta: é possível a ocorrência de gestão fraudulenta por meio do funcionamento 

de instituição ilegal, conforme tipificação do art. 16 da Lei 7.492/86? Vislumbramos 

que sim, a gestão fraudulenta pode se materializar por meio dessa conduta. Logo, 

constata-se que este delito possui traços que sugeririam uma especificação da fraude na 

conduta de gestão, o que implicaria numa relação de subordinação, recomendando a 

utilização do princípio da especialidade para enfrentamento do conflito. 

                                                                                                                                                                          
múltiplas operações, mas de fazer operar, qual seja, pôr em funcionamento, atuar no mercado como 
instituição financeira. [...] A duas, porque a Lei de Regência, em sua art. 1º, parágrafo único, I, estende 
sua incidência às atividades financeiras eventualmente realizadas por pessoas físicas, equiparando-as às 
instituições financeiras, deixando manifesto que considera relevante para fins de repressão tais espécies 
de condutas. Finalmente, a criação de uma instituição financeira como mera “fachada” para lograr 
terceiros, sem que se realizem efetivamente operações financeiras, ao menos por equiparação (v.g. 
consórcio, seguros etc.) configuraria estelionato e não crime contra o SFN. [...] Não há necessidade da 
causação de prejuízo a terceiros ou de reiteração da prática de atividades financeiras, configurando-se 
delito habitual impróprio de perigo abstrato”. MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 107-109.   
586 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 98. 
587 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016, p. 241. 
588 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 96. 
589 “Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição 
integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo 
de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer 
qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à 
autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” Lei 6.385/76. 
590 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 100. 
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Quanto aos demais pontos de coincidências, vamos observar primeiramente o 

sujeito ativo. O crime do art. 16 só pode ser praticado pelos mesmo agentes do art. 4º 

caput? Também entendemos que sim, com lastro na doutrina de Pimentel, Machado e 

Prado, logo, restringe-se aos sujeitos ativos elencados no rol do art. 25 da Lei 7.492/86. 

Observando a lógica relacional em sentido contrário: todo funcionamento 

irregular de instituição financeira se configura como um modo de gestão fraudulenta? 

Também é crível que sim. Nesse ponto, convém citar Ruivo quando especifica o termo 

fraude: “conduta destinada a turvar a transparência da gestão da empresa de modo a 

encobrir a verdade e colocar em situação de significante perigo o patrimônio dos sócios, 

correntistas, investidores e usuários do sistema financeiro”591. Atuar no segmento 

financeiro como instituição financeira sem autorização ou com autorização falsa é 

manifestação típica desta conduta. 

No que concerne ao bem jurídico, pode-se argumentar que existem semelhanças 

de bens jurídicos entre os artigos art. 4º e art. 16? Acreditamos que sim. Tanto o art. 4º 

quanto o art. 16 tendem a resguardar o patrimônio dos investidores e a higidez do 

sistema financeiro, ainda que em graus diferentes. Nada obstante, sabemos que esse 

ponto da análise é sobremaneira subjetivo, dependendo da perspectiva de bem jurídico 

que se admita. 

Por esses argumentos notamos que o possível conflito de norma se configura por 

laços de subordinação, de modo que, se a gestão fraudulenta se constitui no 

funcionamento de instituição financeira de maneira irregular, entendemos que a 

utilização do princípio da especialidade deveria prevalecer. Obviamente deve-se 

ressaltar que o cotejamento das normas em abstrato aponta que a fraude se resumiu a 

operar instituição financeira sem as autorizações devidas, além disso, tal constatação 

não repele eventual concurso com outros crimes do sistema financeiro, apenas evidencia 

laços de subordinação latentes entre o art. 4º caput e o art. 16.  

Assim, confirmamos a relação de subordinação entre o art. 4º caput e o art. 16, 

em que a primeira seria gênero e a segunda espécie, o que recomendaria a análise de 

eventual concurso pelo critério da especialidade, com a prevalência do último tipo592. 

                                                           
591 RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão 
fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 153. 
592 Em sentido contrário, conclui Nicole Trauczynki que a gestão fraudulenta e o crime do art. 16 são 
heterogêneas, não existindo relação de subordinação, embora concorde, com isso, que entre as duas não 
caberá concurso de crimes. Desta feita, ou se aplica a gestão fraudulenta ou se aplica o crime do art. 16. 
TRAUCZYNSKI, Nicole. Gestão Fraudulenta e concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema 
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 f. Concessão de empréstimo ou adiantamento ilegais (art. 17) 
 

Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta 
lei, direta ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento, ou deferi-lo a 
controlador, a administrador, a membro de conselho estatutário, aos 
respectivos cônjuges, aos ascendentes ou descendentes, a parentes na linha 
colateral até o 2º grau, consangüíneos [sic] ou afins, ou a sociedade cujo 
controle seja por ela exercido, direta ou indiretamente, ou por qualquer 
dessas pessoas: 
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: 
I - em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da 
sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, 
salário ou qualquer outro pagamento, nas condições referidas neste artigo; 
II - de forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de 
instituição financeira. 

 

 A doutrina majoritária593 propugna o entendimento de que se trata de crime 

próprio. Nada obstante, o STF594 se manifestou no sentido de que se trata de crime 

comum. Particularmente, entendemos, em estrita interpretação legal, que se trata de 

crime próprio, eis que a Lei 7.492/86 é taxativa na relação de quaisquer pessoas do art. 

25. 

 Também fora classificado como crime de mera conduta a teor do entendimento 

do STJ595, não havendo a necessidade de ocorrência de prejuízo596. A consumação do 

                                                                                                                                                                          
financeiro nacional. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014, p. 93 et 
seq. 
593 Nesse sentido: MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco e contrabando/descaminho. São 
Paulo: Malheiros, 1988, p. 55; MAZLOUM, Ali. Crimes de Colarinho Branco: objeto jurídico, provas 
ilícitas. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 103; PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 7. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 243; MAIA, Rodolfo Tigre.  Dos crimes contra o 
Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal nº 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 111; 
BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, 
p. 678; BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional 
e contra o Mercado de Capitais. 3. ed.  São Paulo: Saraiva, 2014, p. 221. 
594 "A capitulação feita na denúncia imputa ao paciente o crime descrito no art. 17 da Lei 7.492/1986. (...) 
Efetivamente, parece-me claro que o crime supostamente praticado pelo paciente é classificado como 
'próprio quanto ao sujeito ativo', porque exige deste uma especial qualidade, consistente, por remissão 
expressa ao art. 25 da mesma lei, em ser controlador, administrador, diretor ou gerente de instituição 
financeira. (...) a especial qualidade do sujeito ativo é circunstância elementar do crime do art. 17 da Lei 
dos Crimes contra o sistema financeiro. A consequência disso encontra-se no art. 30 do CP (...) Em 
síntese, apesar de não ser o paciente controlador, administrador, diretor ou gerente de instituição 
financeira, essa qualidade, de índole subjetiva, lhe é comunicada por expressa previsão legal. (...) Nesses 
termos, entendo que a condição pessoal de ser controlador, administrador, diretor ou gerente de 
instituição financeira constitui elementar do delito descrito no art. 17 da Lei 7.492/1986. Em 
consequência, aplicável ao caso o art. 30 do CP." STF. HC 84.238, voto do rel. min. Joaquim Barbosa, 
julgamento em 10-8-2004, Segunda Turma, DJ de 10-9-2004. 
595 “Esta Corte Federal Superior firmou já entendimento no sentido de que o delito tipificado no artigo 17 
da Lei nº 7.492/86 é de mera conduta, restando configurado ainda que os recursos transferidos à empresa 
coligada sejam exclusivamente de propriedade da própria administradora, sem prejuízo aos 
consorciados.” STJ. REsp 331.393/SP, 6ª T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 02/02/2004. 
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crime se dá, conforme o caput, com as condutas de - direta ou indiretamente – tomar ou 

receber empréstimo ou adiantamento de instituição financeira na qual o sujeito ativo 

seja o controlador, administradores, diretores ou gerentes. Ainda no caput é relacionada 

a conduta de deferir empréstimo ou adiantamento, sendo listados os beneficiários: i) 

controlador; ii) administrador; iii) membro de conselho estatutário; iv) respectivos 

cônjuges; v) ascendentes ou descentes; vi) parentes em linha colateral até 2º grau, 

consanguíneos ou afins e vii) sociedades em que o controle seja exercida pelos 

deferidores ou quaisquer dos beneficiários acima listados. 

No parágrafo primeiro, é expressa a ação de conceder ou receber adiantamento 

de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento em nome próprio; 

enquanto no parágrafo segundo, evidencia-se a conduta de promover a distribuição ou 

receber lucros de maneira disfarçada. 

Sanctis afirma que não “cabe distinguir em atos típicos e atípicos – basta que 

haja captação, intermediação ou aplicação”597. Quanto à origem dos recursos – se 

próprios ou de terceiros – não existe pacificação jurisprudencial em relação ao primeiro, 

prevalecendo, porém, a tese de que independe a origem dos recursos para tipificação do 

crime598. Em relação ao segundo, está pacificado o entendimento de que se aplica à 

tipificação. 

A conduta em questão pode ser realizada por meio de simulação, com o uso de 

pessoas interpostas. Situação que está em discussão judicial envolvendo o Banco 

Santos, o Excel Econômico e o Banco Crefisa599. Conforme denúncia: 

                                                                                                                                                                          
596 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 101. 
597 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 101. 
598 “RECURSO ESPECIAL. CRIME DO COLARINHO BRANCO (LEI 7.492/86). ART. 17. 
EMPRÉSTIMO VEDADO A COLIGADA. CRIME DE MERA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE 
RECURSO DE TERCEIROS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR A HIPÓTESE TÍPICA. 
OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DE EXCLUSAO DA CULPA QUE DEPENDEM DA PROVA. 
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, o crime tipificado no art. 17 da Lei 7.492/86 se conforma 
com a mera conduta do agente, isto é, se aperfeiçoa com o simples empréstimo realizado por instituição 
financeira a empresa coligada do mesmo grupo econômico, razão por que a assertiva de utilização de 
recursos próprios não afasta a indicação delitiva, podendo servir, ao contrário, para a análise da 
culpabilidade em momento próprio. Inexistindo elementos seguros de constatação da exclusão da culpa, é 
de se reconhecer a inviabilidade do trancamento da ação por meio da via estreita do habeas corpus. 
Recurso provido para que se dê sequência à ação penal”. REsp 466.168/SP, 6ª T., Rel. Min. Maria 
Thereza de Assis Moura, por maioria, DJ 17/12/2009. 
599 Conforme acordão no processo 0001587-51.2002.4.03.6181, 2ª T., Relator Contrim Guimarães 
(Processo de origem nº 2002.61.81.001587-9, 6ª vara Federal Criminal de São Paulo), D.E. 10/12/2010, 
“[...]O tipo capitulado no artigo 17 da Lei nº 7.492/86 criminaliza a concessão de empréstimos ou 
adiantamentos para empresas coligadas à instituição financeira concedente ou integrantes do mesmo 
conglomerado econômico. Ao contrário do que alegado nos embargos, não há meio predefinido para a 
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[...] no dia 2 de julho de 1997, o BANCO SANTOS S/A, cujo principal 
acionista era o denunciado Rivaldo Ferreira de Souza e Silva, celebrou um 
“contrato de limite de crédito – conta garantida”, no valor de R$ 
2.000.000,00, com a empresa EXCEL ADMINISTRADORA DE CARTÕES 
S/A ( de cujo capital participa o Banco Excel Econômico), como se vê nas 
fls. 182 a 192. Este contrato foi aditado em 26 de setembro, 3 de novembro, 
11 de novembro de 1997 e 26 de dezembro de 1997, sendo totalmente 
liquidado na data prevista, 05/01/1998 (fls. 192 e 194 a 196). Paralelamente, 
em 7 de julho de 1997 o Banco Excel Econômico concedeu uma abertura de 
crédito, no valor de R$ 2.000.000,00, à SANTOS SEGURADORA S/A 
(controlada pelo Banco Santos, conforme fls. 197 a 199), sendo o contrato 
renovado no dia 30 de setembro de 1997 e aditado aos 11 de novembro de 
1997 (mesma data do aditamento do contrato do Banco Santos com a Excel 
Administradora, e com a mesma taxa de juros), consoante fls. 200 a 205. Este 
último contrato foi liquidado em 05 de janeiro de 1998 (fls. 195 e 214).600 
 

  Como se percebeu na descrição da denúncia, há fortes indícios de uma 

simulação para concessão de crédito, a despeito de a defesa dos denunciados asseverar 

que não houve concessão de empréstimo ou adiantamento de valores. A defesa 

propugna que ocorreu, a bem da verdade, a transferência de valores sem 

autoconcentração de risco601. Portanto, solicitam os denunciados o reconhecimento de 

atipicidade do delito602. 

 A conduta tipificada no art. 17 da Lei 7.492/86 é próxima da conduta 

estabelecida no art. 177, §1º, III e IV do Código Penal603, todavia, a matéria tratada no 

art. 17 é específica para as instituições financeiras. 

                                                                                                                                                                          
efetivação da operação de empréstimo, que poderá se realizar de forma direta ou indireta (por meio de 
interpostas pessoas). E nem haveria de ser diferente, pois que a razoabilidade restaria severamente 
abalada se o preceito primário abarcasse apenas hipóteses de adiantamento ou empréstimo direto, 
permitindo-se que o mesmo fim fosse alcançado pelo agente através do emprego de artifício ou 
simulação. 7. Os depósitos interfinanceiros, que visam a possibilitar a troca de reservas entre instituições 
financeiras dentro dos estritos termos da legislação de regência e sob a supervisão do Banco Central, não 
se confundem com os empréstimos entre instituições coligadas, modalidade de mútuo vedada pelo 
ordenamento jurídico pátrio. 8. O emprego de simulação para a prática do delito em tela não constitui 
circunstância inerente ao tipo. Isso porque é perfeitamente possível que o agente pratique o ilícito penal 
sem recorrer a qualquer artifício que oculte a operação o que lhe confira ares de licitude. Assim, configura 
critério legítimo de exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria penal. 9. Igualmente, o 
agente que desempenha atuação destacada, exercendo papel central, e não meramente figurativa, denota 
uma culpabilidade mais intensa em sua conduta, merecendo punição mais rigorosa. TRF-3 - ACR: 1587 
SP 2002.61.81.001587-9, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de 
Julgamento: 30/11/2010,  SEGUNDA TURMA, D.E. 10/12/2010. 
600 Disponível em: SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, 
lavagem de dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 102 
601 SANCTIS, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de 
dinheiro, mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 103  
602 O processo encontra-se suspenso desde 07/04/2016. Existe Agravo de Instrumento pendente de 
julgamento no STJ, processo nº 0016485-70.2011.4.03.0000. Min. Antonio Saldanha Palheiro. 6ª T. 
Consulta em 13/09/2016. 
603 “Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação 
ao público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando 
fraudulentamente fato a ela relativo: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui 
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Adentrando nas minucias de eventual conflito de normas com a gestão 

fraudulenta: é possível a ocorrência de gestão fraudulenta por meio da concessão de 

empréstimo ou adiantamento ilegais, conforme tipificação do art. 17 da Lei 7.492/86? 

Vislumbramos que sim, a gestão fraudulenta pode se materializar por meio dessa 

conduta. Logo, constata-se que este delito possui traços que sugeririam uma 

especificação da fraude na conduta de gestão, o que implicaria numa relação de 

subordinação, recomendando a utilização do princípio da especialidade para 

enfrentamento do conflito. 

Quanto aos demais pontos de coincidências, vamos observar primeiramente o 

sujeito ativo. O crime do art. 17 só pode ser praticado pelos mesmos agentes do art. 4º 

caput? Também entendemos que sim, com lastro na doutrina majoritária que trata da 

matéria, logo, restringe-se aos sujeitos ativos elencados no rol do art. 25 da Lei 

7.492/86. 

Observando a lógica relacional em sentido contrário: toda concessão de 

empréstimo ou adiantamento ilegais feita pelos administradores se configura como um 

modo de gestão fraudulenta? É certo que não. A realização de empréstimos em 

parâmetros vedados em lei para favorecimento pessoal, familiar ou de outros gestores e 

seus familiares pode ser realizada sem qualquer ardil ou subterfúgio fraudulento, sendo 

possível de ser realizada às claras, com ausência de recursos fraudulentos. 

Assim, tal característica demonstra que o possível conflito de norma não se 

configuraria por laços diretos de subordinação. Do exposto, resta afastada a aplicação da 

especialidade em eventual conflito de normas entre o art. 4º e o art. 17. 

 Desta feita concluímos o estudo proposto neste Capítulo, em que, frente a 

amplitude do delito de gestão fraudulenta, buscamos avaliar e propor elementos 

hermenêuticos que auxiliassem na elucidação de um eventual conflito de normas com os 

outros delitos da Lei 7.492/86. Para tanto, analisamos os tipos em abstrato, buscando 

identificar interações por vínculos de subordinação, que recomendariam a aplicação do 

princípio da especialidade para mitigar o conflito aparente de norma. 

 Dos 21 delitos previstos em Lei, além da gestão fraudulenta e temerária, 

notamos que em 6 crimes existiam fortes indícios de existir uma interação por laços de 

                                                                                                                                                                          
crime contra a economia popular. § 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a 
economia popular: 
[...] III - o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de 
terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da assembleia geral; IV - o diretor ou o 
gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o 
permite”. Decreto-Lei 2.848/40. 
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subordinação com a gestão fraudulenta. Já nos outros 15 delitos não percebemos essa 

interação, em razão de que poderiam ser consumados sem a prática de fraude ou 

poderiam ser praticados por agentes que não se limitavam aos sujeitos ativos do crime 

previsto no art. 4º caput. Além disso, registramos que a gestão fraudulenta se relaciona 

com a gestão temerária por laços de heterogeneidade, por isso, este último delito e mais 

os outros 15 foram excluídos de uma análise mais minuciosa. 

 Já em relação aos seis delitos com fortes indícios de subordinação, a saber: i)  

falsa informação de operação ou situação financeira (art. 6º); ii) falsidade ideológica 

financeira (art. 9º); iii) falsidade em demonstrativos contábeis (art. 10); iv) 

contabilidade paralela (art. 11); v) fazer operar instituição financeira ilegal (art. 16) e vi) 

conceder empréstimos ou adiantamentos ilegais (art. 17), chegamos à conclusão que 

apenas um possuía, de fato, laços de subordinação com a gestão fraudulenta, a saber: o 

art. 16 - fazer operar instituição financeira ilegal. 
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5. LEI 7.492/86 E SUAS REFRAÇÕES JURISPRUDENCIAIS: alcance 
interpretativo dado ao delito de gestão fraudulenta à luz dos julgados dos 
Tribunais Regionais Federais 

 

  

No presente capítulo serão abordados os julgados dos Tribunais Regionais 

Federais, buscando observar o entendimento mais atual do judiciário no que diz respeito 

ao crime de gestão fraudulenta, sobretudo em relação as matérias de grande divergência 

doutrinária, a exemplo da abrangência do tipo para enquadramento de gerentes de nível 

intermediário; a possibilidade de o crime se consumar com um único ato; a admissão ou 

não de concurso da gestão fraudulenta com os demais crimes da Lei 7.492/86; a 

possibilidade de terceiro alheio à instituição financeira ser denunciado e condenado no 

tipo penal do art. 4º caput. 

Além disso, observar-se-á o perfil dos denunciados, bem como os tipos de 

instituições financeiras envolvidas nos delitos. Também serão identificados os 

principais recorrentes das decisões em primeira instância e o posicionamento dos 

Tribunais Regionais Federais em relação às sentenças que lhes foram submetidas, qual 

seja: mantendo-as ou reformando-as? Em reformando, foi para majorar ou minorar a 

pena? Oportunidade em que também será observado o fenômeno da prescrição dos 

delitos. 

Ainda, buscar-se-á a identificação dos doutrinadores citados nos acórdãos 

federais, objetivando mensurar qual o esteio teórico mais presente nos julgamentos, 

ocasião que permitirá ver claramente a perspectiva que mais influencia o judiciário 

federal no que atine à matéria. Serão analisadas também algumas condutas que foram 

tipificadas na gestão fraudulenta para compreensão dos atos que foram denunciados 

pelo Ministério Público. 

É de bom alvitre evidenciar, de pronto, que a Lei 7.492/86 afirma a competência 

da Justiça Federal (art. 26)604 para condução dos crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional, reforçando a disposição do art. 109, inc. VI da Constituição Federal605. 

                                                           
604 “Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, 
perante a Justiça Federal. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 268 do Código de Processo 
Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será admitida a assistência da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade 
sujeita à disciplina e à fiscalização dessa Autarquia, e do Banco Central do Brasil quando, fora daquela 
hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização”. Lei 
7.492/86. 
605 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...]VI - os crimes contra a organização do 
trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira”. 
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 Sem mais delongas, passemos a explicação da metodologia utilizada.  

Para desenvolvimento das análises, definimos por metodologia agrupar as 

análises em 5 blocos principais: 

i) abrangência interpretativa: em que será observada a amplitude das 

interpretações dada à gestão fraudulenta pelo Judiciário, bem como o seu 

respectivo esteio doutrinário. 

ii)  perfil dos denunciados, das instituições financeiras e da atuação do órgão 

regulador: identificação da característica dos denunciados e das 

instituições financeiras relacionadas. Além disso, investiga se houve 

atuação do órgão regulador no caso; 

iii)  apelantes e resultados dos acórdãos: constatação de quem é o apelante e 

análise do resultado dos acórdãos em relação à sentença e à condenação; 

iv) concurso de crimes: análise quanto à admissibilidade de concurso de 

crimes envolvendo a gestão fraudulenta e outros delitos contra o Sistema 

Financeiro Nacional; 

v) condutas denunciadas: análise das práticas que motivaram o 

oferecimento da denúncia. 

Alguns blocos possuem particularidades quanto ao critério de análise que serão 

detalhadas oportunamente assim que esmiuçadas as informações de cada grupo. Além 

da análise quantitativa, também serão tecidas considerações acerca dos julgados sob o 

prisma qualitativo, ocasião em que se promoverá uma apreciação crítica dos elementos 

que estão sendo discutidos pela jurisprudência, e sempre que possível fazendo 

correlação com o posicionamento dos Tribunais Superiores. 

O estudo deste capítulo envolve os acórdãos em apelações criminais julgados 

nos Tribunais Federais da 1º Região, da 2º Região, da 3º Região, da 4º Região e da 5º 

Região606, entre 01/01/2015 a 30/06/2016. Por esse corte temporal, foram identificados 

no filtro inicial 75 acórdãos passíveis de análise. Após exame individualizado de cada 

                                                                                                                                                                          
Constituição Federal 1988. Nesse sentido: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 
COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E A ORDEM ECONÔMICO-
FINANCEIRA. C.F., art. 109, VI. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS VEDADOS: Lei 4.595/64, art. 
34, I, § 1º. I. - A competência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos crimes contra o sistema 
financeiro e a ordem econômico-financeira encontra-se fixada no art. 109, VI, da Constituição Federal. 
Esta é a norma matriz da competência da Justiça Federal, tratando-se de crimes contra o sistema 
financeiro e a ordem econômico-financeira, que afasta disposições outras para o fim de estabelecer a 
competência do Juízo Federal, como, por exemplo, a inscrita no inc. IV do art. 109, C.F. II. - R.E. não 
conhecido.” STF - RE: 198488 SP, Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 05/11/1996,  
Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 11-12-1998. 
606 Os critérios de busca em cada Tribunal encontram-se pormenorizados no Apêndice II deste trabalho. 
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registro, consideramos como válidas 56 ocorrências607, que foram utilizadas para o 

compor a estatística ora demonstrada. Para facilitar a evidenciação dos acórdãos que 

estão relacionados a cada estatística apresentadas neste capítulo, cada processo foi 

enumerado em um conjunto que vai do 1 até 56, conforme tabela constante no Apêndice 

I deste trabalho. Desta feita, quando for apontado em nota de rodapé os processos que 

compõe cada agrupamento – exemplo: casos 1, 2, 3, 40, 50 etc. -  estar-se-á fazendo 

referência a classificação adotada neste Apêndice608. 

Ademais, oportuno elucidar desde logo que em alguns poucos casos não há 

informações completas, e não foi possível levantá-las porque os processos correm em 

segredo de justiça, de modo que serão retratados nos tópicos como “Análise 

Prejudicada. Segredo de Justiça”. Esse número de casos prejudicados pode oscilar de 

um item para ou outro, porque, embora tramite em segredo de justiça, algumas 

informações estavam contempladas na ementa do julgado. 

 

5.1. Sobre a abrangência interpretativa da gestão fraudulenta: investigações acerca da 
habitualidade, do sujeito ativo e da doutrina que ampara os Tribunais Federais 

 

Neste item buscar-se-á ponderar o grau de amplitude de interpretação do crime 

de gestão fraudulenta na opinião dos desembargadores federais. Para identificação desse 

item, dispõe-se dos seguintes critérios objetivos: 

i) habitualidade: avalia se os desembargadores entendem que o crime de gestão 

fraudulenta se configura com a reiteração e a prática de múltiplos atos ou se a 

prática de um único ato é suficiente para enquadramento no tipo penal; 

ii) gerência intermediária: avalia se o crime de gestão fraudulenta foi imputado a 

gestores intermediários de instituição financeira, a exemplo de gerente de 

                                                           
607  Em relação ao número de 56 processos selecionados como válidos para a pesquisa, oportuno ressaltar 
a dificuldade para identificação de julgados relacionados à gestão fraudulenta no judiciário brasileiro. 
Nesse sentido, Gauthama de Paula em pesquisa que analisava os julgados do TRF 3º Região no período 
compreendido entre 2001 e 2010, identificou 41 acórdãos como público-alvo de sua pesquisa (PAULA, 
Gauthama Carlos Colagrande Fornaciari de. Crimes Financeiros e Política Criminal: Estudo de acórdãos 
do TRF 3º Região sobre os crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária no período de 2001 e 2010. 
2011. Dissertação (Mestrado em Direito) - Fundação Getúlio Vargas, 2011). Na mesma linha, Nicole 
Trauczynki em pesquisa que analisava os julgados também do TRF 3º Região no período compreendido 
entre 01/01/2003 e 21/12/2013, identificou inicialmente 66 casos, e após saneamento dos dados 
disponibilizados no Tribunal restaram 40 casos válidos para análise (TRAUCZYNSKI, Nicole. Gestão 
Fraudulenta e concurso de normas na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, 2014). 
608 A título de exemplo, e em consonância com o Apêndice I, o caso 1 trata-se do processo nº 0006085-
74.1999.4.01.3200. TRF1º. Rel. I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES. 4 Tª. Julgado em 24/11/2015. 
Já o caso 2 trata-se do processo nº 0028343-55.2002.4.01.3400. TRF1º. Rel. I'TALO FIORAVANTI 
SABO MENDES. 4 Tª. Julgado em 01/09/2015, e assim por diante. 
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agência, gerentes de contas. Ou seja, não abrange os níveis diretivos de primeiro 

escalão; 

iii) funcionário de nível não gerencial e terceiro denunciado: mensura se 

funcionários de instituição financeira que não exerciam cargos de gestão e 

terceiros alheios à administração da instituição financeira foram enquadrados no 

crime de gestão fraudulenta; 

iv) esteio doutrinário: identifica os principais doutrinadores citados pelos 

Desembargadores Federais. 

Destarte, analisar-se-á cada um destes itens, a começar pela habitualidade. Ao 

final, serão arrolados os doutrinadores mais citados nos julgados dos Tribunais Federais.  

 

a) habitualidade 
 

Trata este item da divergência de entendimentos sobre a natureza do crime de 

gestão fraudulenta, em que de um lado está assentado o entendimento de que a sua 

configuração se dá como crime habitual, no qual a sua consumação ocorre mediante a 

prática de vários atos, e do outro lado está o posicionamento de que a gestão fraudulenta 

é um crime habitual impróprio ou acidentalmente habitual, no qual um único ato 

fraudulento é passível de consumar o delito. 

Em análise aos acórdãos identificamos os seguintes resultados: 

 

Gráfico 6 – Habitualidade na concepção dos Tribunais Federais609

 
Fonte: o autor 

                                                           
609 Acordão Omisso - Casos: 1; 5; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 
29; 30; 31; 32; 36; 38; 40; 43; 44; 45; 46; 49; 51; 53; 54; 55 e 56. Várias condutas - Casos: 2, 3, 23, 34, 
35, 37, 39, 41,42 e 47. Conduta única - Casos: 4, 6, 7, 33, 48, 50 e 52. Análise prejudicada. Segredo de 
Justiça - Caso: 10. 
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No bloco habitualidade, em 68% dos julgados não houve menção expressa 

acerca da necessidade, ou não, de a conduta ser habitual para enquadramento no tipo 

penal. Já em 18% dos julgados, os Tribunais Federais foram taxativos na necessidade de 

a gestão fraudulenta se configurar por uma série de atos indevidos. Uma única conduta 

fraudulenta não seria suficiente para configurá-la no crime de gestão fraudulenta. 

Observamos tal posicionamento em julgados dos seguintes Tribunais: TRF 1º Região, 

TRF 2º Região, TRF 4º Região e TRF 5º Região. 

Em 12% dos julgados, os Desembargadores Federais evidenciaram a 

possibilidade de o delito de gestão fraudulenta se consumar com a realização de um 

único ato fraudulento, não havendo necessidade, portanto, de múltiplos atos para a 

imputação delitiva. Nesse sentido, houve julgados dos seguintes Tribunais: TRF 1º 

Região, TRF 2º Região, TRF 3º Região e TRF 4º Região.  

Nota-se que os Tribunais da 1º Região, 2º Região e 4º Região apresentam 

entendimentos não consensuais quanto à matéria. A depender da turma e relatoria que 

avalia o caso, a intepretação acerca da habitualidade diverge. 

Em análise a esse confronto de posicionamentos, segue citações de alguns 

julgados que manifestam os discrepantes entendimentos postos, a começar pelos que 

propugnam pela habitualidade da conduta: 

 

[...] Quando os administradores da instituição financeira cometem atos 
isolados de natureza fraudulenta estará incurso em tipos penais 
específicos. Contudo, se tais atos fraudulentos refletem uma prática que se 
estende ao longo do tempo, caracterizando uma forma de gestão da 
instituição financeira, o crime praticado passa a ser o de gestão fraudulenta 
somente.610 (g.n.) 

 

No mesmo sentido: 

 

O crime contra o Sistema Financeiro Nacional, hospedado no art. 4º, caput, 
da Lei 7.492, é, por natureza, formal e de perigo de dano. Na visão do art. 25 
da mencionada Lei (controlador e administradores de instituição financeira, 
assim considerados diretores e gerentes), a ação do agente implica no gerir, 
de modo temerário, as operações financeiras da instituição por ele 
administrada, mas, precisamente, caracterizada pela habitualidade de 
seus atos, não se consumando, portanto, numa única conduta. Para a 
configuração do ilícito, além da legitimidade, deve existir prova de ter o 
agente praticado o ato mediante ardil, astúcia ou artifícios, de riscos 
desmedidos, de sorte a constituir verdadeira aventura a administração do 
patrimônio da instituição financeira, no intuito de dissimular a obtenção de 

                                                           
610 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 47. 
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vantagem sabidamente indevida, por meio da fraude engendrada, de ludibriar 
as autoridades monetárias. Nessa perspectiva, compreende-se o dolo como 
elemento subjetivo, sendo a modalidade culposa inadmissível.611 (g.n.) 
 

Em sentido oposto: 

 

[...] Não houve a prática de apenas uma única conduta, mas sim de uma série 
de operações fraudulentas ao longo dos meses, a caracterizar o crime de 
gestão fraudulenta. De qualquer sorte, basta para a caracterização do delito 
a perpetração de única conduta, considerando sua natureza habitual 
imprópria .612 (g.n.) 

 

Ainda: 

 

A gestão fraudulenta de instituição financeira é crime pluriofensivo. Objetiva 
tutelar, de um lado, o sistema financeiro nacional e, de outro, o patrimônio de 
investidores, clientes e outros, possivelmente lesados pela gestão fraudulenta. 
O crime do art. 4º, caput, sob minha percepção, é acidentalmente habitual. 
Um único ato de gestão fraudulenta ostenta aptidão a configurar o delito 
em sua plenitude, mas a diversidade de atos de gestão de potencialidade 
manifestamente ruinosa igualmente implicará consumação de um único 
delito.613 (g.n.) 

  

Tal assunto foi discutido no âmbito do STJ, ocasião em que prevaleceu a 

compreensão de que a gestão fraudulenta pode se consumar com a realização de um 

único ato, por entender que se trata de um crime habitual impróprio. Nesse sentido, tem-

se o julgado de 2016: 

 

GESTÃO FRAUDULENTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA 
DE HABITUALIDADE. SUFICIÊNCIA DE UMA SÓ AÇÃO PARA A 
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. CRIME HABITUAL IMPRÓPRIO. 
COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 
1. Pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o crime 
de gestão fraudulenta classifica-se como habitual impróprio, bastando 
uma única ação para que se configure. Precedentes do STJ e do STF. 
2. Ainda que o paciente tenha aprovado uma única operação de crédito - 
afirmação que não encontra respaldo na denúncia e na sentença condenatória, 
que lhe atribuem a prática de diversos atos irregulares - tal conduta já se 
revela suficiente para caracterizar o ilícito pelo qual restou condenado, 
motivo pelo qual é impossível o trancamento da ação penal como 
pretendido.614 (g.n.) 

 

                                                           
611 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 39. 
612 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 48. 
613 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 33. 
614 HC 284546 / SP. Rel. Jorge Mussi. 5ª T. STJ., julgado em 01/03/2016. 
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Esse posicionamento predomina nos últimos julgados do STJ615, o que revela 

certa pacificação desse Tribunal Superior quanto ao tema. Nada obstante, interessante 

pontuar que em 2010 esse Tribunal exarou entendimento em sentido diverso, 

considerando a necessidade da habitualidade delitiva para consumação da prática de 

gestão, especificamente em relação ao crime de gestão temerária: 

 

PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE GESTÃO TEMERÁRIA DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. 
AUSÊNCIA. TRANCAMENTO.POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. 
CONCESSÃO. 
1. Embora exista controvérsia, com entendimentos doutrinários e 
jurisprudenciais em sentido contrário, a tese mais plausível é de que o crime 
do art. 4º, parágrafo único da Lei nº 7.492/1986 (gestão temerária) exige para 
a sua consumação a existência de habitualidade, ou seja, de uma sequência de 
atos, na direção da instituição financeira, perpetrados com desmedido arrojo. 
2. A descrição de um só ato, isolado no tempo, não legitima denúncia 
pelo delito de gestão temerária.616 (g.n.) 

 

No âmbito do STF, em 2007 o Supremo Tribunal expressou julgamento no 

sentido da habitualidade imprópria ou acidental: 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. 
INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. GESTÃO FRAUDULENTA. CRIME 
PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO CRIME. 
COMUNICAÇÃO. PARTÍCIPE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
EXECUÇÃO DE UM ÚNICO ATO, ATÍPICO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM 
DENEGADA. 1. A denúncia descreveu suficientemente a participação do 
paciente na prática, em tese, do crime de gestão fraudulenta de instituição 
financeira. 2. As condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, 
comunicam-se aos co-autores e partícipes do crime. Artigo 30 do Código 
Penal. Precedentes. Irrelevância do fato de o paciente não ser gestor da 
instituição financeira envolvida. 3. O fato de a conduta do paciente ser, em 
tese, atípica - avalização de empréstimo - é irrelevante para efeitos de 
participação no crime. É possível que um único ato tenha relevância para 
consubstanciar o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, 
embora sua reiteração não configure pluralidade de delitos. Crime 
acidentalmente habitual. 4. Ordem denegada.617 (g.n.) 
 

Em 2012, o STF voltou a tratar da gestão fraudulenta, não evidenciando 

claramente a habitualidade imprópria em seu julgado, mas deixando explícito que na 

configuração do delito o sujeito ativo não precisa participar de todas as etapas do crime: 

                                                           
615 Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados em 2015, não havendo identificação de julgamento em 
sentido contrário no período: AgRg no AREsp 608646 / ES. Rel. Sebastião Reis Junior, 6ª T., julgado em 
20/10/2015; REsp 1520203 / SP, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., julgado em 15/09/2015; 
AgRg no REsp 1398829 / SC, Rel. Jorge Mussi, 5ª T., julgado em 25/03/2015.  
616 HC 97357 / GO. Rel. Maria Thereza de Assis Moura. 6ª T., julgado em 28/09/2010. 
617 HC 89364. Rel. Joaquim Barbosa, 2ª T. STF., julgado em 23/10/2007. 
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[...] O crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei 
7.492/1986) configurou-se com a simulação de empréstimos bancários e a 
utilização de diversos mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter 
simulado dessas operações de crédito, tais como: (1) rolagem da suposta 
dívida mediante, por exemplo, sucessivas renovações desses empréstimos 
fictícios, com incorporação de encargos e realização de estornos de valores 
relativos aos encargos financeiros devidos, de modo a impedir que essas 
operações apresentassem atrasos; (2) incorreta classificação do risco dessas 
operações; (3) desconsideração da manifesta insuficiência financeira dos 
mutuários e das garantias por ele ofertadas e aceitas pelo banco; e (4) não 
observância tanto de normas aplicáveis à espécie, quanto de análises da área 
técnica e jurídica do próprio Banco Rural S/A. Ilícitos esses que também 
foram identificados por perícias do Instituto Nacional de Criminalística e 
pelo Banco Central do Brasil. Crime praticado em concurso de pessoas, com 
unidade de desígnios e divisão de tarefas. Desnecessidade, para a 
configuração da co-autoria delitiva, de que cada um dos agentes tenha 
praticado todos os atos fraudulentos que caracterizaram a gestão 
fraudulenta de instituição financeira. Pela divisão de tarefas, cada co-
autor era incumbido da realização de determinadas condutas, cujo 
objetivo era a realização do delito.618 (g.n.) 

 

Esse viés de padronização nos Tribunais Superiores quanto ao entendimento de 

habitualidade imprópria tende a reverberar nos julgados dos Tribunais Federais, embora, 

na prática, tenhamos constatado a persistência de posicionamentos díspares. 

 

b) gerência intermediária 
 

No que diz respeito ao item gerência intermediária, como já mecionado, 

utilizamos essa classificação para observar se as gerências médias, ou seja, os gestores 

que não ocupam o primeiro nível diretivo ou a alta gestão da instituição financeira, 

identificados nas pessoas do gerente de agência bancária, do gerente de contas e 

equivalentes - que não possuem poderes para definir os rumos da instituição financeira - 

estão sendo enquadrados nos crimes de gestão fraudulenta.  

Posto isto, temos o seguinte panorama nos julgados avaliados: 

                                                           
618 AP 470 / MG. Rel. Joaquim Barbosa. Pleno STF, julgado em 17/12/2012. 
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Gráfico 7 – Gerência intermediária619

 
Fonte: o autor 

 

Em 80% dos processos, o denunciado não era gestor médio da instituição 

financeira. Em 16% dos casos avaliados, os Tribunais Federais entenderam ser possível 

o enquadramento da gerência intermediária no crime de gestão fraudulenta. Observamos 

julgados nessa linha nos seguintes Tribunais: TRF 1º Região, TRF 3º Região, TRF 4º 

Região e TRF 5º Região. 

Em 4% dos julgados, os desembargadores federais se manifestaram pela 

impossibilidade de imputar o delito de gestão fraudulenta à gerência intermediária, por 

entender que a função não se enquadra na tipificação expressa pelo legislador. Nesse 

paradigma, têm-se julgados dos TRF 1º Região e TRF 2º Região. 

Embora ainda exista divergência, existe uma preponderância jurisprudencial em 

admitir a gerência intermediária como sujeito ativo do delito de gestão fraudulenta, 

evidenciando uma interpretação mais ampla do texto legal. Nesse sentido, convém 

ilustrar o cenário posto com alguns dos julgados analisados, iniciando pelos que 

entendem pela possibilidade de gestores intermediários serem tipificados na conduta de 

gestão fraudulenta: 

 

[...] Gerente de agência bancária pode ser considerado sujeito ativo do 
delito de gestão fraudulenta devido à larga margem de autonomia e 
discricionariedade que possui no âmbito de sua agência. Precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.620 (g.n.) 
 

 Na mesma toada: 
                                                           
619 Gerência Média - Não denunciada – Casos: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 35; 36; 39; 41; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 55 e 56. 
Admite como Sujeito Ativo - Casos: 1; 23; 32; 34; 37; 38; 40; 51 e 52. Inadmite como Sujeito Ativo -  
Casos: 42 e 46. 
620 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 51. 
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[...] O crime de gestão fraudulenta pressupõe a prática reiterada de atos 
fraudulentos por agentes com reais poderes de gestão na instituição 
financeira. 
4. Comete o delito de gestão fraudulenta aquele que, valendo-se de sua 
condição de gerente, defere contratos de empréstimos irregulares, 
mediante fraude e em desrespeito às normativas da instituição 
financeira.621 (g.n.) 
 

Em sentido contrário: 

 

[...] Para a tipificação do crime de gestão fraudulenta (artigo 4º da Lei 
7492/86), necessário se faz que o agente seja responsável pela condução 
da instituição financeira tal como preconiza o artigo 25 da Lei 7492/86. 
No caso, embora os apelados figurassem como representantes do banco na 
formalização dos contratos, não tinham eles qualquer ingerência quanto aos 
termos acordados por seus superiores.622 
 

Ainda: 

 

Os “atos de gestão, típicos do mercado financeiro e da atividade bancária, 
[...] muitas vezes exige arrojo da diretoria da instituição, sem que, 
necessariamente, importem desejo de geri-la de forma temerária.” (TRF 1ª 
Região, ACR 2001.32.00.010253-9/AM.) “O descumprimento de normas 
internas da agência bancária, relativas à empréstimos e financiamentos, 
não legitima a acusação de gerente pelo delito de gestão fraudulenta se os 
atos não chegaram a compreender o núcleo contido no verbo ‘gerir’, pelo 
qual se tem real comprometimento da administração da instituição.” 
(STJ, RESP 897864.) Em suma, a concessão de um simples aumento de 
limite de cheque especial de R$3.000,00 para R$20.000,00, ainda que em 
“descumprimento de normas internas da agência bancária”, não caracteriza o 
delito de gestão temerária.623 (g.n.) 

 

Nota-se neste último julgado que há referência à jurisprudência do STJ. Nesse 

ponto convém detalhar o que o Tribunal Superior vem decidindo acerca da matéria. 

Em regra, prevalece no STJ o entendimento de que é possível o gerente de 

agência configurar como sujeito ativo no delito em questão. Em 2015, por exemplo, o 

STJ tratou do tema vinculando a possibilidade, em tese, de atos praticados pelos 

gerentes bancários serem enquadrados no tipo penal da gestão fraudulenta. Nesse 

sentido: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA. PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL. LEI N. 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

                                                           
621 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 23. 
622 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 46. 
623 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 42. 
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In casu, os gerentes, ora interessados, da agência do Banco Mercantil do 
Brasil, procederam a descontos indevidos nas contas correntes de clientes da 
entidade financeira durante o período compreendido entre 1982 e 1998. As 
autorizações forjadas eram feitas através de papéis assinados em branco pelos 
correntistas, obtidos quando da abertura de contas ou contratação de 
empréstimos. 
A atividade investigada está relacionada à gestão, controle e 
administração de instituição financeira, situando-se o fato, em tese, na 
moldura do art. 4º da Lei n. 7.492/86. 
Encontrando-se a conduta em apuração tipificada, ainda que em tese, 
em dispositivo da Lei n. 7.492/86, cabe à Justiça Federal o processamento e 
julgamento do caso dos autos, consoante o disposto 
no art. 26 da aludida legislação. Agravo Regimental desprovidos.624 (g.n.) 

 

Anteriormente, especificamente em 2014 e 2011, o STJ tratou do tema 

evidenciando expressamente a possibilidade de o gerente de agência figurar como 

sujeito ativo do delito. Nada obstante, em julgado de 2010 entendeu pela 

impossibilidade de imputação do crime se o gerente não participava diretamente da 

gestão da instituição financeira – esse foi o julgado, inclusive, citado acima na Apelação 

Criminal vinculada ao Caso 42 (AC nº 2004.31.00.001931-5 / AP, Rel. Olindo 

Menezes, 4ª T., TRF 1ª Região, julgado em 14/06/2016). Seguem os três julgados: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.CRIME CONTRA 
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GERENTE BANCÁRIO. 
SUJEITO ATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA 
PENA-BASE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DO 
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO 
RECURSAL.IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 
1. O gerente de agência bancária pode ser sujeito ativo do crime do art. 
4º, da Lei nº 7.492/86, que se trata de crime próprio, quando tiver 
poderes reais de gestão. Precedentes.625 (g.n.) 
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO. ART. 25 DA LEI N. 7.492/1986. NUMERUS 
1200183. GESTÃO TEMERÁRIA. GERENTE DE AGÊNCIA BANCÁRIA. 
AGENTE ATIVO. ADEQUAÇÃO LEGAL. 
1. Gerente de agência bancária é passível de imputação de gestão 
fraudulenta de instituição financeira, nos termos da Lei n. 7.492/1986, 
que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 
2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas 
na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na 
decisão agravada. 
3. Agravo regimental improvido.626 (g.n.) 
 

                                                           
624 AgRg no CC 128601 / MG, Rel. Ericson Maranho, 3ª Seção, julgado em 08/04/2015. 
625 AgRg no REsp 1323502 / PR, Rel. Moura Ribeiro, 5ª T., julgado em 07/08/2014. 
626 AgRg no REsp 917333 / MS, Rel. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., julgado em 01/09/2011. No mesmo 
sentido, AgRg no REsp 1104007 / PR, Rel. Laurita Vaz, 5ª T., julgado em 19/05/2011.  
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PENAL E PROCESSUAL. CRIME. GESTÃO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. GERENTE. VÍCIOS EM CONTRATOS DE 
EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º, CAPUT, DA 
LEI 7.492/86. FATOS QUE NÃO COMPROVARAM QUALQUER ATO 
DE GESTÃO. EXAME DE PROVA. 
O descumprimento de normas internas da agência bancária, relativas à 
empréstimos e financiamentos, não legitima a acusação de gerente pelo 
delito de gestão fraudulenta se os atos não chegaram a compreender o 
núcleo contido no verbo "gerir", pelo qual se tem real comprometimento 
da administração da instituição. 
No mais, afastado, pela instância de origem, qualquer ingerência de monta na 
gestão da instituição financeira, resta a questão acomodada 
no exame fático-probatório, defeso nesta via especial. Recurso não 
conhecido.627 (g.n.) 

  

Fato é que tal assunto, embora caminhe para uma padronização, ainda é 

controvertido na jurisprudência. Nada obstante, é possível constatar que o entendimento 

majoritário é pela admissão de gestor intermediário ser sujeito ativo do delito. Importa 

consignar que não identificamos jurisprudência do STF a respeito da questão. 

 

c)  funcionário de nível não gerencial e terceiro denunciado 
 

Quanto à possibilidade de funcionário de nível não gerencial ser enquadrado 

como sujeito ativo do crime de gestão fraudulenta, constatamos o seguinte panorama: 

 

Gráfico 8 – Funcionário de nível não gerencial628

 
Fonte: o autor 

 

Em 89% dos casos, não houve denúncia de funcionário de nível não gerencial. 

Em 4% dos casos os Tribunais entenderam ser possível o enquadramento de funcionário 

                                                           
627 REsp 897864 / PR, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, julgado em 04/11/2010. 
628 Funcionário - Não Denunciado – Casos: 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55 e 56. Absolvido - Casos: 15; 33; 34 e 42. Condenado - Gestão Fraudulenta -  Casos: 4 e 7. 
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de nível não gerencial como sujeito ativo do crime de gestão fraudulenta. Observou-se 

tal posicionamento nos seguintes Tribunais: TRF 1º Região e TRF 3º Região. Em 7% 

dos casos, os funcionários foram absolvidos, mas não houve menção expressa quanto à 

impossibilidade de o funcionário ser tipificado no crime em estudo, o que leva a 

entender que o entendimento prevalente nos Tribunais é no sentido de se admitir 

funcionário de nível não gerencial como sujeito ativo, como coautor da gestão 

fraudulenta. 

 Por fim, no que concerne ao terceiro estranho à administração da instituição 

financeira, notamos os seguintes resultados: 

 

Gráfico 9 – Terceiro estranho à gestão da instituição financeira629

 
Fonte: o autor 

 

 Em 77% dos julgados, não houve denúncia de terceiro. Já em 7% dos julgados, o 

terceiro denunciado foi condenado na Lei 7.492/86, porém, em delito diferente de 

gestão fraudulenta, a saber: art. 5º (apropriação indébita financeira); art. 16 (fazer operar 

instituição financeira ilegal); art. 17 (concessão de empréstimos ou adiantamento 

ilegais); art. 19 (financiamento mediante fraude) e art. 22 (evasão de divisas). 

 Em 5% dos casos o terceiro foi tipificado por conduta delitiva prevista no 

Código Penal, a saber: art. 299 (falsidade ideológica) e art. 312 (peculato). No mesmo 

                                                           
629 Funcionário - Não Denunciado – Casos: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 38; 41; 43; 44; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54 e 56. Punido 
em tipificação da lei 7.492/86 diferente de gestão fraudulenta - Casos: 22; 23; 34 e 35. Punido em 
tipificação do código penal - Casos: 39; 40 e 55. Absolvido - Casos: 33; 42 e 46. Punido no delito de 
gestão fraudulenta – Casos: 4 e 6. Análise prejudicada. Segredo de justiça - Caso: 49.  
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patamar de 5% dos casos, o terceiro foi absolvido, não sendo evidenciada a 

impossibilidade de terceiro ser enquadrado no crime de gestão fraudulenta. 

 Em 4% o terceiro foi condenado pelo crime de gestão fraudulenta, a teor das 

manifestações dos seguintes Tribunais: TRF 1º Região e TRF 2º Região. 

 Nesse item, observa-se o posicionamento prevalente de os Tribunais enquadrar o 

terceiro em tipo diverso da gestão fraudulenta, de modo que, mesmo contribuindo com a 

fraude, aquele que é estranho a instituição financeira foi enquadrado em tipo penal mais 

específico do que a gestão fraudulenta, a exemplo da falsidade ideológica e da 

apropriação indébita, o que evidencia, neste quesito, uma interpretação mais restritiva 

do tipo penal. 

 Nada obstante, mais uma vez o posicionamento não é pacificado. Vejamos dois 

julgados recentes que expressam a possibilidade de terceiro ser enquadrado no crime de 

gestão fraudulenta: 

 

Embora classificado pela doutrina como crime próprio, ou ainda, de mão 
própria, conforme precedente do STF, a questão não é pacífica. Tenho me 
manifestado no sentido de que os crimes identificados como próprios na Lei 
7.492/86 são aqueles nos quais se faz referência expressa ao art. 25 (arts. 5º e 
17) ou quando a condição de administrador constitui decorrência lógica da 
estrutura do tipo. 
No caso dos autos, SAMIR ASSAD e EDUARDO CASSEB podem ser 
sujeitos ativos do crime do art. 4º da Lei, pois, de acordo com a posição 
adotada pelo STF, no HC 89364, publicado em 2008, a condição exigida 
no art. 25 da Lei 7.492/86 se comunica a outros partícipes (art. 30, do CP, 
em sua parte final).630 (g.n.) 
 

 

Efetivamente, o fato de a ré Marli não se encontrar na condição de 
administradora da agência não implica, por si só, que não possa 
responder pelos crimes próprios previstos na lei 7.492/86, dentre os quais 
o da figura típica do art. 5º. Isso porque, conforme a regra do art. 30 do CP, 
as elementares de caráter pessoal se comunicam entre todos os participantes. 
Basta, portanto, que um dos agentes possua a condição especial (no caso, 
gerente da agência), para que todos os partícipes (extraneus e intraneus) 
respondam pela mesma prática delituosa. 
O art. 25 da Lei 7.492/86 em hipótese alguma é empecilho ao 
reconhecimento de que a ré Marli pode ser responsabilidade na condição 
de partícipe do crime de apropriação indébita (art. 5º), assim como 
poderia ser partícipe do de gestão fraudulenta. A intenção do legislador 
no art. 25 foi a de simplesmente deixar clara a responsabilidade dos 
administradores de instituições financeiras, sobretudo os diretores gerentes, 
em determinadas hipóteses. Mas daí não se pode extrair a conclusão de que 
só estes é que podem ser responsabilizados como agentes de todos os crimes 
contra o sistema financeiro nacional estabelecidos na Lei 7.492/86.631 (g.n.) 

                                                           
630 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 6. 
631 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 23. 
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 Em sentido contrário: 
 

[...] A regra do artigo 25 da Lei nº 7.492/86 impede a responsabilização 
penal por crimes contra o sistema financeiro nacional, de pessoas que 
não revistam a qualidade de controlador, diretor, gerente ou 
equiparados aos administradores de instituição financeira (interventor, 
liquidante ou síndico). 
6. Correta, portanto, a incidência do artigo 29, § 2º, do Código Penal, ao caso 
concreto, do que decorre a desclassificação da conduta para aquela prevista 
na parte final do artigo 299 do Código Penal, e mantida a condenação dos 
réus.632 (g.n.) 

  

O STJ vem propugnando o entendimento de ser possível a tipificação de 

terceiro, estranho à administração da instituição financeira, no delito em comento. Nesse 

sentido, existem julgados de 2015 e 2012: 

 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
NÃO CABIMENTO. ART. 4º, CAPUT, LEI 7.492/86. AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO POR OCASIÃO DE 
ADIAMENTO DO JULGAMENTO, SEM RETIRADA DE PAUTA. 
AUSÊNCIA DE PODERES DE GESTÃO PARA CONFIGURAÇÃO DO 
DELITO DE GESTÃO FRAUDULENTA. POSSIBILIDADE DE 
PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO NO DELITO. ART. 29 DO CÓDIGO 
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
[...] O delito de gestão fraudulenta, capitulado no art. 4º da Lei 7.492/86, 
muito embora seja crime próprio, não impede que um terceiro, estranho 
à administração da instituição financeira, venha a ter participação no 
delito, desde que ancorado no art. 29 do Código Penal (precedentes).633 
(g.n.) 
 

 

[...] Relativamente ao delito descrito no art. 4º da Lei n.º 7.492/86, 
embora a norma de extensão contida no art. 29 do Código Penal possa 
incidir sobre os crimes previstos na Lei n.º 7.492/86 - seja por ausência 
de proibição expressa, seja em virtude de o § 2º do art. 25 da referida lei 
prever as figuras da participação e da coautoria – e a condição especial 
do agente, exigida pelo art. 25, comunique-se a terceiros estranhos à 
instituição financeira, por ser elementar do tipo (inteligência do art. 30 
do Código Penal), a peça acusatória sequer menciona que a prática do crime 
se deu em coautoria ou participação, tampouco demonstra o necessário ajuste 
de vontades entre o agente qualificado e os pacientes visando a gestão 
fraudulenta, o que impede o pleno exercício da ampla defesa, nos moldes 
preconizados pela Constituição Federal.634 (g.n.) 

  

                                                           
632 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 55. 
633 HC 292979 / DF, Rel. Felix Fischer, 5ª T. STJ, julgado em 28/04/2015. 
634 HC 208595 / SP, Rel. Marco Aurélio Bellize, 5ª T., julgado em 19/04/2012. Ainda nesse sentido: REsp 
575684 / SP, Rel. Hamilton Carvalhido, 6ª T., julgado em 04/10/2005.  
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O STF, por sua vez, expressou entendimentos díspares, ora defendendo que o 

terceiro estranho à administração do estabelecimento não pode ser enquadrado no crime 

de gestão fraudulenta, por uma análise sistêmica de toda a Lei 7.492/86 (julgado de 

2009), ora propugnando a possibilidade de enquadramento do terceiro, por inteligência 

do art. 30 do Código Penal (julgado de 2007). Seguem ambos os julgados: 

 

HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO. Surge a adequação do habeas corpus 
com a articulação de prática de ato ilegal e a existência de órgão capaz de 
afastá-lo. DENÚNCIA - PARÂMETROS. Descabe falar em insubsistência 
da denúncia quando, na peça, são narrados os fatos que, em tese, 
consubstanciam crime, ficando, assim, viabilizada a defesa. CRIME 
FINANCEIRO - GESTÃO FRAUDULENTA - LEI Nº 7.492/86 - 
RELAÇÃO PENAL SUBJETIVA - TERCEIRO ESTRANHO AO 
ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. A interpretação sistemática da Lei 
nº 7.492/86 afasta a possibilidade de haver gestão fraudulenta por 
terceiro estranho à administração do estabelecimento bancário.635 (g.n.) 
 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. 
INOCORRÊNCIA. GESTÃO FRAUDULENTA. CRIME PRÓPRIO. 
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO CRIME. COMUNICAÇÃO. 
PARTÍCIPE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE UM 
ÚNICO ATO, ATÍPICO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A 
denúncia descreveu suficientemente a participação do paciente na prática, em 
tese, do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. 2. As 
condições de caráter pessoal, quando elementares do crime, comunicam-
se aos co-autores e partícipes do crime. Artigo 30 do Código Penal. 
Precedentes. Irrelevância do fato de o paciente não ser gestor da 
instituição financeira envolvida. 3. O fato de a conduta do paciente ser, em 
tese, atípica - avalização de empréstimo - é irrelevante para efeitos de 
participação no crime. É possível que um único ato tenha relevância para 
consubstanciar o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, 
embora sua reiteração não configure pluralidade de delitos. Crime 
acidentalmente habitual. 4. Ordem denegada.636 

 

Como se constata, o assunto é controvertido na jurisprudência. 

De maneira geral, ao se observar a amplitude da interpretação dos Tribunais 

quanto à aplicação do crime de gestão fraudulenta, nota-se uma falta de uniformidade 

no que concerne aos limites da tipificação, inclusive havendo divergência entre os 

Tribunais Superiores.  

 

d) esteio doutrinário 

  

                                                           
635 HC 93553 / MG. Rel. Marco Aurélio, Pleno, julgado em 07/05/2009. 
636 HC 89364. Rel. Joaquim Barbosa, 2ª T. STF., julgado em 23/10/2007. 
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No que concerne à doutrina citada nos acordãos, têm-se vários doutrinadores 

relacionados pelos Tribunais, tanto no que diz respeito ao aspecto material dos crimes 

financeiros quanto ao aspecto geral de aplicação da norma penal. Oportuno ressaltar 

também que havia distinção da edição da obra dos autores, desta feita, para facilitar a 

compilação e visualização dos resultados, não apresentaremos a edição e o ano da obra. 

Por fim, houve um julgado em que foi mencionado o autor sem a vinculação da 

obra, a saber o autor: Baltazar Junior. Todavia, para fins de compilação, enquadramos 

essa citação na única obra do autor que tinha sido citada em outros julgados, quando 

tratavam da mesma matéria. 

 

Quadro 2 – Doutrina citada637 

BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA Juliano. Crimes contra o sistema 
financeiro nacional & contra o mercado de capitais. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris. 

18 32% 

SIDI, Ricardo. Evasão de divisas como crime antecedente do tipo de lavagem 
de capitas. Disponível em: <http://www.prr1.mpf.gov.br/nucleo-
criminal/boletim-do-nucrim/publicacoes-1/boletins/boletim_nucrim 04.pdf> 

12 21% 

FELDENS, Luciano; SCHMIDT, Andrei Zenkner. Crime de Evasão de Divisas: 
A tutela penal do sistema Financeiro Nacional na perspectiva da política 
cambial brasileira. Ed. Lumen Juris. 

11 20% 

MAIA. Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o sistema financeiro Nacional. 1. ed. 
Malheiros. 

10 18% 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11. ed. rev. São Paulo: 
RT. 

9 16% 

BALTAZAR JUNIOR. José Paulo. Crimes federais. São Paulo: Saraiva. 8 14% 
MIRABETE. Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas. 
______; Processo penal. São Paulo:Atlas, 1991. 

2 4% 

PIMENTEL. Manoel Pedro. Crimes contra o sistema financeiro nacional. 2 4% 
LIMA, Sebastião de Oliveira; LIMA, Carlos Augusto Tosta de. Crimes Contra 
o Sistema Financeiro Nacional. São Paulo: Ed. Atlas 

1 2% 

PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 6ª ed. São Paulo: RT. 1 2% 
OLIVEIRA, Elias. Crimes contra a economia popular. Freitas Bastos, Rio. 1 2% 

Fonte: o autor 
 

Percebe-se que os autores mais citados nos acórdãos foram Cezar Bitencourt e 

Juliano Breda, especificamente na obra Crimes contra o Sistema Financeiro & contra o 

Mercado de Capitais, estando presente em 32% dos julgados dos desembargadores. 

Obras com mesmo viés temático: Roldolfo Maia (18%), Baltazar Júnior (14%), Manoel 

Pimentel (4%) Sebastião e Carlos Lima (2%) e Luiz Regis Prado (2%). 

                                                           
637 BITENCOURT - Casos: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 37; 42 e 55. SIDI - 
Casos: 15; 16; 18; 19; 21; 24; 26; 27; 28; 29; 30 e 31. FELDENS e SCHMIDT - Casos: 14; 17; 20; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30 e 31. MAIA - Casos: 2; 6; 14; 19; 26; 27; 30; 31; 47 e 48. NUCCI - Casos: 15; 17; 
20; 21; 24; 25; 31; 34 e 40. BALTAZAR JR. - Casos: 3; 13; 37; 39; 42; 43; 47 e 54. MIRABETE - Casos: 
3 e 6. PIMENTEL - Casos: 34 e 42. LIMA e LIMA - Casos: 42. PRADO - Casos: 44. OLIVEIRA - 
Casos: 42. 
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Especificamente para tratamento da evasão de divisas, os autores Ricardo Sidi 

(21%), Luciano Feldens e Andrei Schmidt (20%) foram sobremaneira citados. Em 

relação à teoria geral da norma penal, Nucci (16%) e Mirabete (4%) foram os mais 

citados. 

 

5.2 Ponderações acerca do perfil dos denunciados, das instituições financeiras 
envolvidas e da atuação do órgão regulador 

 

O segundo bloco analisado trata da identificação do perfil dos denunciados e das 

instituições financeiras envolvidas. Para a identificação dos denunciados adotamos a 

seguinte classificação: 

 
Quadro 3 – Tipos denunciados  

TIPO A = ADMINISTRADOR, DIRETOR OU GERENTE DE IF 
Abrange os administradores de primeiro escalão de IF, bem como os 
gerentes intermediários. 
TIPO B = TIPO A + TERCEIRO 
Inclui os administradores listados no Tipo "A" e terceiros não 
pertencente à IF. 
TIPO C = TIPO A + FUNCIONÁRIO DE IF 
Envolve os administradores listados no Tipo "A" e funcionários de nível 
não gerencial da IF. 
TIPO D = TIPO A + FUNCIONÁRIO DE IF + TERCEIRO 
Abrange os administradores listados no Tipo "A", mais funcionários da 
instituição financeira e terceiros não pertencentes ao quadro funcional da 
IF. 

Fonte: o autor 

 
Esclarecida a classificação adotada, passemos aos resultados identificados na 

pesquisa: 

 
Gráfico 10 – Tipos denunciados638 

 
Fonte: o autor 

                                                           
638 Tipo A - Casos: 1; 2; 3; 5; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 
32; 35; 36; 37; 38; 41; 43; 44; 47; 48; 50; 51; 52; 54 e 56. Tipo B - Casos: 6; 22; 23; 39; 40; 45; 46; 49 e 
55. Tipo D - Casos: 4; 33; 34 e 42. Tipo C – Casos: 7 e 15. Análise prejudicada. Segredo de justiça: 
Casos: 10 e 53. 
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 Em 70% dos casos, apenas o gestor da instituição financeira é o denunciado 

nesse tipo de delito. Em 15%, além do gestor, algum terceiro estranho à administração 

foi arrolado na denúncia. Em 7% dos casos, o gestor, o funcionário de instituição 

financeira e terceiros são denunciados conjuntamente. Em 4% dos casos, o gestor e o 

funcionário são denunciados, sem a participação de terceiro. 

 No que concerne às instituições financeiras envolvidas, adotamos seguinte 

classificação: 

 
Quadro 4 – Tipos de instituições financeiras envolvidas 

TIPO A: BANCO 

TIPO B: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

TIPO C: COOPERATIVA 

TIPO D: FUNDO DE PREVIDÊNCIA 

TIPO E: CORRETORA DE CÂMBIO 

TIPO F: CORRETORA DE SEGUROS 

TIPO G: CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS 

TIPO H:AGÊNCIA DE TURISMO (CÂMBIO) 

TIPO I: PESSOA FÍSICA 
Envolve pessoa física que atua como intermediário no envio de recursos 

de terceiros para o estrangeiro. Trata-se da figura do "doleiro". 

 Fonte: o autor 

  
A teor dessa classificação, constatamos o seguinte cenário: 

 

Gráfico 11 – Tipos de instituições financeiras envolvidas639 

 
Fonte: o autor 

                                                           
639 TIPO I - Casos: 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 e 31. TIPO A - Casos: 1; 4; 6; 23; 
32; 34; 38; 40; 42; 43; 45; 46; 51 e 52. TIPO B - Casos: 2; 8; 9; 11; 12; 33; 48 e 50. TIPO C - Casos: 3; 
37; 44 e 47. TIPO D - Casos: 5; 35; 41 e 56. TIPO H - Casos: 13 e 15. TIPO A + TIPO G - Casos: 39 e 
55. TIPO E - Caso: 7. TIPO E + TIPO H - Caso: 22. TIPO F - Caso: 36. TIPO G - Caso: 49. TIPO D + 
TIPO F - Caso: 54. ANÁLISE PREJUDICADA. SEGREDO DE JUSTIÇA - Casos: 10 e 53. 
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 O principal denunciado nos crimes de gestão fraudulenta foi a figura do 

“doleiro” (27%), que se enquadra no tipo de instituição financeira por equiparação. 

Nada obstante, convém ressaltar que em todos os casos analisados não houve 

condenação do “doleiro” no crime de gestão fraudulenta. O denunciado foi condenado, 

em regra, no crime do art. 22 (evasão de divisas) cumulado com o art. 16 (fazer operar 

instituição financeira ilegal) ambos da Lei 7.492/86, ou apenas no crime do art. 22 

(evasão de divisas). 

 Em segundo lugar, os mais denunciados são gestores de Bancos (25%), seguidos 

pelas administradoras de consórcio (14%), cooperativas de crédito (7%), fundos de 

previdência (7%) e agência de turismo (4%). Interessante comentar que as agências de 

turismo que tiverem gestores denunciados operavam com câmbio, sendo, portanto, 

também enquadradas como instituição financeira por equiparação. 

  No que diz respeito à atuação do órgão regulador, buscamos identificar nos 

acórdãos a existência de informação quanto à atuação fiscalizatória dos órgãos 

reguladores na apuração ou identificação do caso judicializado. Nesse sentido, 

constatamos: 

 

Gráfico 12 – Atuação do Órgão Regulador640 

 
Fonte: o autor 

 

 Em 68% dos casos analisados não houve informação acerca da atuação do órgão 

regulador. Em 28% dos casos houve menção no acordão de participação do órgão 

fiscalizador na apuração da irregularidade, a saber: Bacen, CVM, Susep e em um caso 

                                                           
640 Acordão Omisso - Casos: 1; 6; 7; 8; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 42; 44; 49; 50; 51; 52 e 55. Houve atuação - Casos: 2; 3; 4; 5; 9; 12; 
13; 39; 41; 43; 45; 46; 47; 48; 54 e 56. Análise Prejudicada. Segredo de Justiça - Casos: 10 e 53. 
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constatamos a atuação do Ministério da Previdência e do Tribunal de Contas Estadual 

na apuração de irregularidade em fundo de previdência. 

 Desse total de 16 acórdãos em que foram evidenciadas a fiscalização 

administrativa, constatamos que em 05 casos houve condenação da instituição 

financeira no âmbito do processo administrativo instaurado pelo órgão regulador; os 

outros 11 casos não trouxeram informações quanto ao resultado ou à instauração de 

processo administrativo, afirmavam apenas da existência do procedimento 

fiscalizatório. 

 

5.3 Constatações em relação ao perfil dos apelantes e aos resultados dos acórdãos 
  

Neste tópico buscamos identificar quais as partes mais apelavam das decisões de 

primeiro grau, bem como os resultados atrelados aos acórdãos proferidos. Convém 

explicar que nos resultados dos acórdãos, verificamos primeiro se houve alteração do 

julgado em primeiro grau; em havendo, qual o resultado: abrandamento ou majoração 

da pena? Segundo, procuramos identificar se todos os denunciados eram ao final 

punidos ou absolvidos; em sendo punidos, quais as penas aplicadas: reclusão ou 

restritiva? Além disso, quando houve condenação, qual a qualificação jurídica adotada 

no acordão. Por fim, observamos a eventual ocorrência de prescrição em qualquer dos 

crimes arrolados na denúncia. Nessas premissas, nota-se o seguinte cenário em relação 

aos apelantes: 

 

Gráfico 13 – Perfil dos apelantes641 

 
Fonte: o autor 

                                                           
641 Ministério Público e Réu - Casos: 1; 4; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 41; 47; 53; 54 e 55. Réu - Casos: 2; 3; 5; 8; 9; 13; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 44; 
45; 48; 49; 51 e 56. Ministério Público - Casos: 7; 42; 43; 50 e 52. Réu e Assistente de Acusação - Caso: 
6. Assistente de Acusação - Caso: 46. Análise Prejudicada. Segredo de Justiça - Caso: 10. 
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Em 53% dos casos os apelantes foram tanto o Ministério Público quanto os réus, 

demonstrando a insatisfação de ambos os lados com a sentença exarada. Em 32% dos 

casos apenas o réu foi apelante e em 9% apenas o Ministério Público apelou da decisão 

proferida em 1º grau. Houve situações em que o assistente de acusação também 

ingressou com o recurso. 

Quanto ao resultado do acordão, comparando-o com a sentença, ou seja, se 

houve alteração ou manutenção dos termos sentenciados, temos o seguinte cenário: 

 

Gráfico 14 – Resultado do acordão em relação à sentença642 

 
Fonte: o autor 

 

 Em 66% dos acórdãos houve alteração da sentença, trazendo em geral redução 

de pena para os réus. Em 16% não houve alteração da sentença, de modo as apelações 

não obtiverem o provimento desejado, e no mesmo percentual estão os acórdãos que 

reformaram a sentença e majoraram a pena dos réus. 

 Em relação ao resultado do acordão acerca da condenação ou absolvição dos 

acusados, constatamos: 

 

 

 

 

 

                                                           
642 Redução da Pena - Casos: 1; 3; 4; 8; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 45; 47; 49; 51; 54; 55 e 56. Manutenção da Sentença - Casos: 2; 5; 9; 
12; 32; 42; 43; 44 e 46. Majoração da Pena - Casos: 6; 7; 11; 23; 41; 48; 50; 52 e 53. Análise Prejudicada. 
Segredo de Justiça - Casos: 10. 
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Gráfico 15 – Resultado do acordão em relação à condenação643 

 
Fonte: o autor 

 

 Na maior parte dos casos houve condenação de parte dos réus denunciados e 

absolvição dos demais (46%), seguido pela condenação de todos os réus denunciados 

(43%). Apenas em 9% dos casos todos os denunciados foram absolvidos. 

Quanto aos tipos de penas impostas, observamos: 

 

Gráfico 16 – Resultado do acordão em relação ao tipo de pena644 

 
Fonte: o autor 

 

                                                           
643 Condenação de corréu e absolvição de corréu - Casos: 4; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 39; 44; 53 e 55. Condenação de todos os réus - Casos: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 
11; 12; 22; 23; 32; 36; 37; 38; 40; 41; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 52 e 56. Absolvição de todos os réus - 
Casos: 35; 42; 43; 46 e 54. Análise prejudicada. Segredo de justiça - Casos: 10. 
644 Reclusão corréu e restrita/multa corréu - Casos: 4; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 29; 30; 31; 34; 39; 40; 41; 44 e 55. Reclusão e multa para todos os réus - Casos: 2; 3; 6; 11; 12; 22; 
32; 38; 47; 48; 49 e 51. Restritiva de direito e multa - Casos: 1; 7; 8; 13; 33; 36; 37; 45; 50; 52 e 56. 
Absolvições - Casos: 35; 42; 43; 46 e 54. Omisso ou segredo de justiça - Casos: 5; 9; 10 e 53. 
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 Em 43% dos casos, parte dos réus foram punidos com a reclusão e parte com 

restritiva de direito, além da aplicação da multa. Em 21% dos julgados todos os réus 

foram condenados à pena de reclusão e multa. Em 20% os réus não foram punidos com 

a pena de reclusão, apenas com restritivas de direito e multa. 

 Oportuno detalhar a qualificação jurídica dos acórdãos: 

 

Gráfico 17 – Resultado do acordão em relação à tipificação do delito645 

 
Fonte: o autor 

 

 Percebemos que em 27% dos julgados os réus foram tipificados no art. 22 

(evasão de divisas) cumulado com o art. 16 (fazer operar instituição financeira ilegal), 

embora a denúncia tenha sido também com a tipificação do art. 4º caput (gestão 

fraudulenta). Muito desse resultado se dá em função de o caso julgado com mais 

ocorrência envolver atividade de “doleiros”, e nessas circunstâncias foram 

considerados, em especial no TRF 4ª Região, que concentrou o julgamento desse tipo de 

                                                           
645 Art. 22 CC art. 16 da Lei 7.492/86 - Casos: 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 30 e 31. 
Gestão Fraudulenta - Casos: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 13; 41; 47; 51 e 52. Gestão Fraudulenta cc com outros 
crimes: Lei 7.492/86 (arts. 4º, parágrafo único; 5º; 6º, 16 e 22) e CP (art. 70 e 305) - Casos: 11; 23; 32; 
33; 37; 38; 40; 44; 48; 50; 53 e 55. Gestão Temerária - Casos: 9; 36 e 56. ART. 22 da Lei 7.492/86 - 
Casos: 15 e 25. Gestão Fraudulenta: (corréus) e Art. 19 da Lei 7.492/86: (corréus) - Caso: 34. ART. 27-C 
da Lei 6.385/76 - Caso: 5. Art. 5º CC art. 17 da Lei 7.492/86 CC art. 70 do CP - Caso: 8. Art. 17 da Lei 
7.492/86 - Caso: 45. Art. 312 do CP - Caso: 39. Omisso (segredo de justiça) - Casos: 10 e 49. 
Absolvições - Casos: 35; 42; 43; 46 e 54. 
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ocorrência, que pelo princípio da especialidade a evasão de divisa absorve a gestão 

fraudulenta, uma vez que a fraude teria se dado com o propósito da evasão. 

Nesse ponto, oportuno trazer entendimento expresso por aquele Tribunal 

Regional: 

 

[...] pelo princípio da especialidade, não há o que modificar no julgado, 
porquanto os atos fraudulentos restariam absorvidos pela própria remessa de 
divisas ao exterior. Ora, a gestão fraudulenta somente deve ensejar punição, 
isolada ou não do crime de evasão de divisas, quando não seja ela realizado 
como mera etapa das remessas de divisas ao exterior, onde tenha se esgotado 
sua potencialidade lesiva [...]Nesse contexto, mantenho a absolvição dos réus 
em relação à conduta descrita no art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86.646 

  

Parece-nos que a regra de solução de conflito de normas adotada, embora tenha 

sido denominada no julgado como princípio da especialidade, trata-se, a bem da 

verdade, do princípio da consunção. 

Em continuidade, 22% das condenações enquadraram o réu apenas no crime de 

Gestão Fraudulenta. No mesmo percentual dos julgados houve concurso de crimes da 

Gestão Fraudulenta com outros crimes da Lei 7.492/86. Os demais casos ora 

condenaram o réu em outro delito da Lei 7.492/86, ora em crimes previstos no Código 

Penal. 

 Oportunamente, quando tratarmos do concurso de crimes no próximo tópico 

detalharemos melhor o entendimento dos Tribunais em relação à possibilidade de 

concurso do crime de gestão fraudulenta com outros crimes contra o Sistema 

Financeiro. 

 No que diz respeito à ocorrência de prescrição de pelo menos um delito arrolado 

inicialmente na denúncia, observamos: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
646 Apelação Criminal nº 5037380-81.2014.404.7000. 7ª Turma. TRF 4ª Região. Relatora Cláudia Cristina 
Cristofani, julgado em 17/11/2015. 
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Gráfico 18 – Prescrição de algum delito arrolado na denúncia647 

 
Fonte: o autor 

 

Em 59% dos julgados, todos crimes arrolados não estavam prescritos. Em 39% 

dos julgados constatamos haver a prescrição de pelo menos um dos crimes apontados na 

denúncia. Desses, em apenas um caso o crime prescrito era o de gestão fraudulenta. 

  

5.4 Análise acerca da possibilidade de concurso de crimes entre gestão fraudulenta e 
outros delitos da Lei 7.492/86. 
 

 No que atine à possibilidade de a Gestão Fraudulenta ser considerada em 

concurso formal ou material com outros crimes tipificado na Lei 7.492/86, percebemos 

o seguinte entendimento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
647 Não havia prescrição - Casos: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 22; 23; 25; 32; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 
43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 54 e 56. Havia prescrição - Casos: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 
26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 48; 53 e 55. Análise Prejudicada. Segredo de Justiça - Casos: 10. 
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Gráfico 19 – Concurso de crimes648 

 
Fonte: o autor 

 

A análise do concurso do art. 4º caput com os demais crimes previstos na Lei 

7.492/86 também se mostrou controvertido na jurisprudência. Em 45% dos casos 

julgados houve menção ao não cabimento de concurso da gestão fraudulenta com outros 

crimes da Lei 7.492/86. Nesse sentido, tivemos julgados dos Tribunais da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Regiões. 

Em sentido contrário, ou seja, admitindo a possibilidade de concurso, 

constatamos que em 21% dos acórdãos foi admitida a possibilidade de concurso 

formal/material, a teor de julgados dos Tribunais da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões. 

Quanto às justificativas para cabimento ou não do concurso, apresentamos a 

seguir as argumentações dos julgados analisados, fazendo um paralelo entre os julgados 

que admitem e os que não admitem concurso de crimes. 

No primeiro julgado a ser citado, foi exarado entendimento mais contundente e 

estrito em relação à não possibilidade de concurso. Ao amparo dessa perspectiva, 

quando houver a configuração de gestão fraudulenta, não cabe concurso com nenhum 

outro crime da mesma lei, em razão de o art. 4º ser considerado norma especial em 

relação aos demais: 

 

Questão que se coloca é acerca da absorção ou da existência de concurso 
entre o crime de gestão fraudulenta e as fraudes individualizadas. Alguns 
entendem que há concurso formal (cf. MAIA, Rodolfo Tigre. op. cit., p. 57), 
outros que ‘a gestão fraudulenta só se caracteriza se a conduta criminosa 

                                                           
648 Inadmitiu concurso - Casos: 2; 3; 7; 8; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 34; 36; 41 e 47. Omisso / segredo de justiça - Casos: 4; 6; 9; 10; 12; 13; 35; 39; 45; 49; 51; 52; 54 e 
56. Admitiu concurso - Casos: 11; 23; 32; 33; 37; 38; 40; 44; 48; 50, 53 e 55. Prejudicado. Absolvição - 
Casos: 35; 42; 43; 46 e 54. 
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repetida não se amoldar a outro tipo penal combinado com o artigo 71 do CP’ 
(cf. BREDA, Juliano. Gestão fraudulenta de instituição financeira e 
dispositivos processuais da Lei n.º 7.492/86. Renovar, 2002, p. 126.) 
A meu sentir, o crime do artigo 4.°, ‘caput’, configura um ‘plus’ em relação 
aos outros delitos autônomos da Lei n.º 7.492/86. Não é toda continuidade 
delitiva que caracteriza ‘gestão fraudulenta’. O crime em questão resta 
caracterizado apenas quando estiver presente número substancial de atos 
fraudulentos, possibilitando a valoração da própria gestão da instituição 
financeira como fraudulenta, o que ocorreu em determinado período da 
Disbrave Administradora de Consórcio Ltda. Além disso, vislumbram-se na 
conduta do acusado nítidos atos de gestão. Se presentes tais elementos, o fato 
se amolda ao artigo 4.°, ‘caput’, mais rigorosamente apenado, aliás, do que 
qualquer outro delito da Lei n.º 7.492/86. Não faria sentido capitular fato 
mais grave em tipos menos gravosos. Doutro lado, parece incoerente punir o 
gestor por cada delito individual e ainda por delito que tem como elemento 
essas mesmas condutas individualizadas. Nesse sentido, encontra-se o 
seguinte julgado parcialmente transcrito do TRF - 1ª Região da 4.ª Região: 
‘Correto entendimento da magistrada de primeiro grau ao considerar o 
estelionato, a falsificação, a gestão temerária e a operação com títulos sem 
lastro subsumidos no delito de gestão fraudulenta, inexistindo, desta forma, 
concurso formal de crimes.’ (ACR n.º 96.04117084/RS - 2. T. do TRF da 4.ª 
Região - Rel. Des. Fed. Vilson Darós – um. - DJU de 28/04/99, p. 924.) 
Por certo, há respeitáveis entendimentos em sentido diverso. Contudo, caso 
se entenda que o crime de gestão fraudulenta só se configura se a 
conduta não se amolda a um dos demais tipos penais da Lei n.° 7.492/86, 
na prática tomar-se letra morta o artigo 4.°, ‘caput’, do diploma legal, 
pois será remota senão impossível a ocorrência de caso dessa espécie, o 
que não seria uma interpretação razoável do texto legal, tampouco da 
vontade do legislador. 
[...]Portanto, o artigo 4.°, ‘caput’, da Lei n.º 7.492/86, por ser norma 
especial, prevalece frente aos outros dispositivos da mesma lei, máxime 
quando presentes nítidos atos de gestão da instituição financeira.649 (g.n.) 

 

Observaremos adiante alguns julgados que tratam de concurso com alguns 

delitos específicos. Vejamos os crimes dos artigos 6º e 10 que representam, 

respectivamente: a falsa informação de operação ou situação financeira (art. 6º) e 

falsidade em demonstrativos contábeis (art. 10). Assim, propugnando a impossibilidade 

de concurso destes artigos com a gestão fraudulenta, amparada no princípio da 

consunção, temos: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. 
ADMINISTRADORES INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. MONTEVAN. AUTORIA. PROVA. TIPIFICAÇÃO. AOS 
ARTS. 4º, 6º E 10 DA LEI 7.492/1986. CONCURSO MATERIAL DE 
CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. GESTÃO FRAUDULENTA. PRINCÍPIO 
DA CONSUNÇÃO. MUTATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA. 
[...] As condutas praticadas pelos dirigentes da instituição, de forma 
habitual, consistentes em empréstimos a servidores mutuários mediante 
à venda interposta de planos de previdência, sonegando-lhes esta última 
informação associada à falta de contabilização de toda movimentação 
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financeira, melhor caracteriza o crime do art. 4º da Lei 7.492/1986 
(Gestão Fraudulenta). 
7. A hipótese é de aplicação do princípio da consumação [sic], pois que as 
condutas típicas descritas nos arts. 6º e 10 da Lei 7.492/1986, encontram-
se abrangidas pelo art. 4º da mesma legislação, não havendo que se falar 
em mutatio libelli.650 (g.n.) 

 

Na mesma linha, porém, ressaltando também a impossibilidade de concurso 

entre gestão fraudulenta e gestão temerária, temos: 

 

De fato, quando os administradores da instituição financeira cometem 
atos isolados de natureza fraudulenta, como, por exemplo, o lançamento 
de transação financeira sob rubrica diversa daquela adequada, estará 
incurso em tipos penais específicos como, no exemplo dado, o do art. 6º. 
Contudo, se tais atos fraudulentos refletem uma prática que se estende 
ao longo do tempo, caracterizando uma forma de gestão da instituição 
financeira, o crime praticado passa a ser o de gestão fraudulenta 
somente. As fraudes empregadas não caracterizam delitos autônomos, mas 
são o meio utilizado para a execução do crime de gestão fraudulenta. 
[...]Embora haja posição em contrário, a Jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça também admite a consunção do delito do art. 6º da Lei 7.492/86 
pelo crime mais grave de gestão fraudulenta, quando o caso concreto assim o 
autorize[...]Assim, no caso em tela, não há gestão fraudulenta em concurso 
material com o crime do art. 6º da Lei 7.492/86. 
Igualmente, entendo que o crime de gestão temerária, nas circunstâncias 
apresentadas, insere-se em um contexto mais amplo de gestão 
fraudulenta. As práticas que, a princípio, poderiam ser consideradas 
como gestão temerária evoluíram, posteriormente, para um quadro de 
gestão fraudulenta, no qual, dolosamente, os administradores da cooperativa 
tomaram medidas voltadas a alterar os registros contábeis da empresa e 
conferir aparência de legitimidade aos atos praticados.651 (g.n.) 

 

Em relação ao ponto de vista contrário, ou seja, admitindo o concurso de crimes 

entre o art. 4º caput e o art. 6º, apresentamos o seguinte argumento jurisprudencial: 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4.º, CAPUT; 5.º, CAPUT, E 6.º, TODOS 
DA LEI N.º 7.492/86. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 
AFASTADA. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA 
DELITIVAS. PENAS READEQUADAS. CONCUSO FORMAL 
APLICADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CÚMULO MATERIAL. APELO 
DA ACUSAÇÃO PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 
1- Não se verifica a alegada nulidade processual, por cerceamento de defesa, 
em virtude do indeferimento da realização de perícia contábil nos livros da 
SOPOUPE Administradora de Consórcios S/C LTDA., haja vista que, assim 
como concluiu o juízo a quo, a perícia indeferida era completamente 
impertinente para o deslinde das imputações formuladas contra os acusados. 
2- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, assim como o dolo dos 
acusados para a prática dos crimes previstos nos arts. 4.º, caput; 5.º, caput, e 
6.º, todos da Lei n.º 7.492/86. 

                                                           
650 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 41. 
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3- Assiste razão ao órgão ministerial de primeiro grau quando postula a 
condenação dos réus também nas sanções do art. 4.º, caput, da Lei n.º 
7.492/86 (gestão fraudulenta), a par daquelas cominadas nos arts. 5.º, caput, e 
6.º, da Lei n.º 7.492/86. 
4- Contudo, o provimento do recurso da acusação para este fim implica a 
reforma da sentença no tocante ao concurso material, haja vista que, 
conforme aventado pelo órgão ministerial de primeiro grau em suas 
razões recursais (fls. 1.041/1.042) e tal como consta expressamente da 
denúncia (fls. 02/09), as práticas delitivas em comento configuram 
concurso formal e não cúmulo material de crimes. 
5- Deveras, mediante as ações fraudulentas que caracterizaram a gestão 
da sociedade (art. 4.º, caput, da Lei n.º 7.492/86), foram viabilizadas não 
só o desvio de recursos da SOPOUPE (art. 5.º, caput, da Lei n.º 7.492/86), 
como, também, a prestação de informações falsas ao Bacen (art. 6.,º da 
Lei n.º 7.492/86). 
6- Outro, aliás, não foi o entendimento deste E. Tribunal ao enfrentar 
hipótese semelhante, conforme se depreende em do julgamento da ACR 
00015829720004036181, de relatoria do Exmo. Des. Fed. José Lunardelli, 
Primeira Turma, e-DJF3 de 16.04.2013.652 (g.n.) 

 

Na mesma linha, só que admitindo concurso material entre a gestão fraudulenta 

e a gestão temerária: 

 

A gerência fraudulenta (art.4º, caput) é o mais grave dos delitos descritos na 
Lei 7.492/86. Sujeita o infrator a pena de 3 a 12 anos de reclusão. É crime de 
mera conduta, em que o núcleo do tipo consiste em “gerir fraudulentamente”, 
ou seja, com infração às normas legais e regulamentares que regem o 
mercado financeiro. 
Dentre os bens jurídicos tutelados pela norma penal insculpida no art. 4º da 
Lei 7.492/86, destacam-se os consumidores, a higidez e a confiabilidade do 
sistema financeiro, que podem ser ofendidos de diferentes maneiras, como no 
caso dos autos, onde os réus, valendo-se cada um de sua condição nas 
empresas, efetuavam empréstimos fraudulentos. 
[...]Logo, incorreram os réus, Derivaldo Novaes de Carvalho e João 
Gualberto Silva Oliveira, na prática do crime de gestão fraudulenta, 
previsto no art. 4º, caput da Lei 7.492/86, conforme reconhecido na 
sentença. 
No que concerne à gestão temerária (art. 4º, parágrafo único), as ações dos 
réus não tiveram a prudência exigida de um administrador. Com efeito, 
mesmo que de tais ações não resultasse qualquer prejuízo, o crime de gestão 
temerária ficaria configurado e a conduta deveria ser penalizada. Isso porque 
é suficiente para sua caracterização que fique comprovado o risco de causar 
dano à instituição financeira e ao sistema financeiro nacional, pois o que se 
tutela é a credibilidade do mercado e o investidor. Logo, trata-se de crime 
formal, que não exige resultado naturalístico.[...] Assim, também deve ser 
mantida a sentença quanto à condenação de Josué Figueira de Andrade, 
Derivaldo Novaes de Carvalho e João Gualberto Silva Oliveira pela 
prática do delito de gestão temerária, na forma prevista no art. 4º, 
parágrafo único, da Lei 7.492/86. 
[...]O art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 comina ao crime de gestão fraudulenta 
a pena de reclusão de 03 (três) a 12 (doze) anos, e multa. O art. 4º, parágrafo 
único, da Lei nº 7.492/86 comina ao crime de gestão temerária pena de 
reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. [...]Em razão do concurso 
material (art. 69 do CP), as penas foram aplicadas de forma cumulativa, 
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resultando num total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 
(trezentos) dias-multa.653 (g.n.) 

 

Já em relação ao eventual concurso entre o art. 4º caput e o art. 5º, observamos 

julgados com posicionamentos distintos. O seguinte julgado não admitiu o concurso do 

art. 4º com os art. 5º e 17, embora tenha admitido, no caso, o concurso formal entre 

esses dois últimos: 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL. ARTS. 4.º, CAPUT, 5.º, CAPUT, E 17, 
TODOS DA LEI 7.492/86. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO 
CONFIGURADA. GESTÃO FRAUDULENTA DE ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E EMPRÉSTIMO 
VEDADO DOS RECURSOS DOS CONSORCIADOS. MATERIALIDADE 
E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONSUNÇÃO E 
CONCURSO FORMAL APLICADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO 
CONCURSO MATERIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2- 
Comprovadas a materialidade delitiva, bem como a responsabilidade da 
Apelante pela prática dos crimes de gestão fraudulenta, apropriação indébita 
financeira e empréstimos vedados. 
3- Tem razão a Procuradoria Regional da República ao sustentar que, na 
hipótese em comento, as fraudes perpetradas na administração da Samavel 
tiveram como fim precípuo ou fator final o desvio dos recursos pertencentes 
aos consorciados em favor de terceiros (art. 5.º, da Lei n.º 7.492/86) e a 
efetivação dos empréstimos vedados (art. 17, da sobredita lei). 
4- Sem dúvida, mediante os atos abusivos praticados pelo corréu A.N.S. 
com a anuência da Apelante (e que, em tese, caracterizariam a gestão 
fraudulenta da Samavel - art. 4.º, caput, da Lei n.º 7.492/86), foram 
viabilizados não só o desvio de recursos para terceiros, mas também os 
empréstimos vedados a sociedades nas quais a Apelante tinha 
participação societária ou ainda que era gerenciada por seu filho. 
5- Ou seja, no caso vertente, os expedientes fraudulentos perpetrados na 
gestão da Samavel, longe de constituir crime autônomo, apenas 
representaram os meios pelos quais foram perpetrados os crimes 
previstos nos arts. 5.º, caput, e 17, ambos da Lei n.º 7.492/86, delitos esses 
que, por sua vez, consubstanciam concurso formal e não material de 
crimes, eis que, como ressaltado, foram viabilizados por idênticas 
condutas delituosas, quais sejam, as fraudes praticadas na administração 
da Samavel. 
6- Fica acolhido, pois, o parecer da Procuradoria Regional da República, para 
enquadrar os fatos imputados à Apelante nos art. 5.º, caput, e 17, ambos da 
Lei n.º 7.492/86, tipos penais esses cujas penas deverão ser aplicadas na 
forma do art. 70 do Código Penal654 (g.n.) 
 

Em sentido contrário, o mesmo Tribunal evidenciou ser favorável ao concurso 

formal da gestão fraudulenta com os crimes tipificados nos art. 5º e 6º da Lei 7.492/86: 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4.º, CAPUT; 5.º, CAPUT, E 6.º, TODOS 
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DA LEI N.º 7.492/86. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 
AFASTADA. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA 
DELITIVAS. PENAS READEQUADAS. CONCUSO FORMAL 
APLICADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CÚMULO MATERIAL. APELO 
DA ACUSAÇÃO PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 
1- Não se verifica a alegada nulidade processual, por cerceamento de defesa, 
em virtude do indeferimento da realização de perícia contábil nos livros da 
SOPOUPE Administradora de Consórcios S/C LTDA., haja vista que, assim 
como concluiu o juízo a quo, a perícia indeferida era completamente 
impertinente para o deslinde das imputações formuladas contra os acusados. 
2- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, assim como o dolo 
dos acusados para a prática dos crimes previstos nos arts. 4.º, caput; 5.º, 
caput, e 6.º, todos da Lei n.º 7.492/86. 
3- Assiste razão ao órgão ministerial de primeiro grau quando postula a 
condenação dos réus também nas sanções do art. 4.º, caput, da Lei n.º 
7.492/86 (gestão fraudulenta), a par daquelas cominadas nos arts. 5.º, caput, e 
6.º, da Lei n.º 7.492/86. 
4- Contudo, o provimento do recurso da acusação para este fim implica a 
reforma da sentença no tocante ao concurso material, haja vista que, 
conforme aventado pelo órgão ministerial de primeiro grau em suas razões 
recursais (fls. 1.041/1.042) e tal como consta expressamente da denúncia (fls. 
02/09), as práticas delitivas em comento configuram concurso formal e 
não Jurisprudência/TRF3 – Acórdãos cúmulo material de crimes. 
5- Deveras, mediante as ações fraudulentas que caracterizaram a gestão 
da sociedade (art. 4.º, caput, da Lei n.º 7.492/86), foram viabilizadas não 
só o desvio de recursos da SOPOUPE (art. 5.º, caput, da Lei n.º 7.492/86), 
como, também, a prestação de informações falsas ao Bacen (art. 6.,º da 
Lei n.º 7.492/86).[...]655 

 

No mesmo sentido, segue julgado admitindo concurso do art. 4º caput com o art. 

5º: 

 

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA 
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA E 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. 
LAUDO MÉDICO PERICIAL. INIMPUTABILIDADE NÃO 
COMPROVADA. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. SUJEITO ATIVO. GERENTE DE AGÊNCIA. ÔNUS DA 
PROVA. ABUSO DE CONFIANÇA. CULPABILIDADE EXACERBADA. 
DESCABIMENTO. 
1. Afastadas as supostas condições de inimputabilidade ou semi-
imputabilidade do acusado, ante a conclusão da perícia realizada de que, após 
minuciosos exames para avaliar a higidez mental do réu, este não estava 
acometido, à época da instrução e interrogatório, de moléstia capaz de 
influenciar na sua capacidade de comparecer em juízo e prestar depoimento, 
não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. 
2. O crime de gestão fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86) visa a 
punir aquele agente que utiliza de artifícios ardilosos para levar a erro 
clientes ou a 
própria instituição financeira, utilizando-se para a prática os poderes que lhe 
são conferidos para realização de suas atividades. 
3.O delito de apropriação indébita descrito no 5º da Lei 7.492/86 configura-se 
quando o administrador da instituição (ou figura equivalente) apropria-se de 
dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou 
desviá-los em proveito próprio ou alheio. 
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4. O gerente de agência bancária pode ser responsabilizado pelos delitos 
de gestão fraudulenta e apropriação indébita regulados pelos arts. 4º e 5º 
da Lei 7.492/86. 
5. A alegação de negativa de autoria da defesa, sem qualquer lastro 
probatório, não permite a absolvição do réu, quando sobejamente 
demonstrada a materialidade dos crimes, a autoria e o dolo do agente pela 
acusação. 
6. O abuso de confiança e o respeito que a função de gerente impõe aos 
correntistas são elementos ínsitos aos tipos penais do art. 4º e 5º da Lei 7.492 
e não servem para com base neles, agravar a pena-base tornando negativa a 
vetorial de culpabilidade.656 (g.n.) 

 

No que consiste ao concurso do art. 4º com o art. 21, nota-se julgado que 

inadmite concurso da gestão fraudulenta com o art. 21, com lastro no princípio da 

consunção: 

 

[...] A falsidade constitui ante factum impunível. A utilização de documentos 
falsos não pode ser fundamento para a elevação da pena porque na sentença 
se admitiu o falsum como crime meio. Deve-se aplicar o princípio da 
consunção, o qual estabelece que o fato delituoso de maior amplitude e 
gravidade deve consumir aquele que funcionou no iter criminis como 
fase normal de sua execução. A condenação pela falsidade implicaria bis 
in idem, porquanto a fraude seria punida como parte de um todo (gestão 
fraudulenta) e como crime autônomo. Referida circunstância judicial deve ser 
desprezada a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal..657 

 

Já em relação a eventual concurso entre a gestão fraudulenta e o art. 22 (evasão 

de divisas), foi expresso entendimento acerca do não cabimento de concurso entre estes 

crimes, sob alegação de que a especialidade privilegiaria o referido crime. Segue o 

julgado: 

 

[...]Dessa maneira, pelo princípio da especialidade, não há o que 
modificar no julgado, porquanto os atos fraudulentos restariam 
absorvidos pela própria remessa de divisas ao exterior . Ora, a gestão 
fraudulenta somente deve ensejar punição, isolada ou não do crime de evasão 
de divisas, quando não seja ela realizado como mera etapa da remessas de 
divisas ao exterior, onde tenha se esgotado sua potencialidade lesiva.658 

 

Como já evidenciamos no tópico anterior, a despeito de o julgado expressar o 

princípio da especialidade, trata-se da lógica de solução de conflito pertinente à 

consunção. 
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A questão da possibilidade de concurso, ou não, é matéria bastante controversa 

nos Tribunais Federais. Oportuno observar como os Tribunais Superiores trataram esta 

questão. 

O Superior Tribunal de Justiça tratou da questão de eventual concurso entre o 

art. 4º e os demais artigos da Lei 7.492/86 em quatro ocasiões entre 2011 e 2016, ora 

julgando pelo concurso, ora julgando pela impossibilidade de concurso, em razão 

basicamente da consunção. Os julgados que admitiram o concurso de crimes com a 

gestão fraudulenta estavam relacionados aos delitos do art. 5º, 16 e 22 da Lei 7.492/86. 

Já os demais julgados em que houve aplicação da consunção estavam relacionados aos 

art. 5º, 6º, 10 e 21. 

Nesse sentido, em 2014 o STJ analisou o concurso entre a gestão fraudulenta e 

os crimes dos artigos 5º, 6º e 10, ocasião em que restou evidenciada a impossibilidade 

de concurso, com lastro no princípio da consunção. Nesse sentido: 

 

RECURSOS ESPECIAIS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL: GESTÃO FRAUDULENTA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
FINANCEIRA, FALSA INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO OU 
SITUAÇÃO FINANCEIRA. OUTROS FALSOS. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INSURGÊNCIAS 
CONTRA AS PENAS DE MULTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 
07/STJ. PENAS-BASE. REPARO DEVIDO. SUPOSTAS NULIDADES NA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ARGUIDAS VIOLAÇÕES À AMPLA 
DEFESA E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. 
ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 
IMPUTAÇÃO DA CONDUTA A SÓCIO/GESTOR DE FATO. 
PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 5º, 6º, 10 EM 
RELAÇÃO AO ART. 4. º; E NO ART. 20 EM RELAÇÃO AO ART. 19, 
TODOS DA LEI N.º 7.492/86, E TAMBÉM AOS DOS ARTS. 304, 297 E 
298, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 
[...] Os crimes dos arts. 5.º ("Apropriar-se, quaisquer das pessoas 
mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro 
bem móvel de que tem a posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio"), 
6.º ("Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública 
competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe 
informação ou prestando-a falsamente") e 10 ("Fazer inserir elemento falso 
ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de 
instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de 
distribuição de títulos de valores mobiliários") podem, eventualmente, ser 
perpetrados de forma autônoma e dissociada da conduta delituosa inserta no 
art. 4.º ("Gerir fraudulentamente instituição financeira"), todos da Lei n.º 
7.492/86. Não obstante, no caso em apreço, a Corte Regional entendeu que as 
condutas capituladas nos arts. 5.º, 6.º e 10 da Lei n.º 7.492/86 estavam todas 
no mesmo contexto a partir do qual se concluiu pela existência do crime do 
art. 4.º da mesma lei (gestão fraudulenta) e, portanto, este deveria absorver 
aqueles. A prática do crime do art. 5.º pode significar, como no caso, um 
exaurimento do crime do art. 4.º, configurando uma ampliação da lesão 
ao bem jurídico tutelado pela norma, a autorizar a incidência do 
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princípio da consunção. O mesmo se diga em relação ao art. 6.º e ao art. 
10.659 

 

Em 2012, o Superior Tribunal exarou entendimento pela possibilidade de 

concurso entre gestão fraudulenta e os crimes previstos no art. 16 e 22, conforme trecho 

da ementa a seguir: 

 

 
HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA, OPERAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO E EVASÃO DE 
DIVISAS (ARTIGOS 4º, 16 E 22 DA LEI 7.492/1986). ALEGADA 
ATIPICIDADE DO DELITO DE GESTÃO FRAUDULENTA. CRIME 
QUE SÓ PODERIA SER PRATICADO NA HIPÓTESE DE EXISTIR 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULARMENTE CONSTITUÍDA E 
AUTORIZADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. CONCEITO 
FORNECIDO PELO ARTIGO 1º DA LEI DOS CRIMES CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DEFINIÇÃO LEGAL QUE 
ENGLOBA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE ATUAM 
IRREGULARMENTE. TIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO 
PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 
[...] No delito de gestão fraudulenta, disposto no artigo 4º da Lei 7.492/1986, 
pune-se quem gerencia instituição financeira de forma enganosa, com má-fé 
e com a intenção de ludibriar, dando aparência de legalidade a negócios ou 
transações que são, na verdade, ilícitas. 
2. Por outro lado, ao coibir a operação de instituição financeira sem a devida 
autorização, a norma penal incriminadora disposta no artigo 16 do diploma 
legal em exame objetiva sancionar aquele que deixa de atender a formalidade 
exigida pelo Banco Central do Brasil para que possa iniciar ou continuar suas 
atividades. 
3. Vê-se, assim, que os tipos penais em questão não são, de modo algum, 
incompatíveis entre si, pois o artigo 4º da Lei dos Crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional diz respeito à má gestão da instituição financeira, e o 
artigo 16 trata do seu funcionamento irregular, sendo que qualquer 
interpretação em sentido contrário terminaria por privilegiar aquele que 
gerencia fraudulentamente instituição financeira constituída à margem da lei, 
estimulando a proliferação de entes e pessoas que atuam sem a devida 
autorização do Banco Central do Brasil. Doutrina. Precedentes do STJ e do 
STF.  
4. Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade no acórdão 
impugnado, por meio do qual o paciente restou condenado pela prática 
dos crimes previstos nos artigos 4º, 16 e 22 da Lei 7.492/1986, em 
concurso formal.660 

 

Em 2011, ao analisar eventual concurso entre a gestão fraudulenta e a falsidade 

ideológica (art. 21)  e a evasão de dividas (art. 22) entendeu que entre a gestão 

fraudulenta e o art. 21 não há concurso, sendo aplicado o princípio da consunção. Já 

entre a gestão fraudulenta e o art. 22 manifestou-se pelo cabimento do concurso formal. 

Nesse mesmo ano, julgou a possiblidade de concurso entre gestão fraudulenta e a 

                                                           
659 REsp 1290073 / ES. Rel. Laurita Vaz. 5ª T. julgado em 13/05/2014, DJE 23/05/2014. 
660 HC 221233 / PR. Rel. Jorge Mussi. 5ª T. julgado em 20/11/2012. DJe 03/12/2012. 
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apropriação indébita (art. 5), momento em que entendeu pelo concurso formal. Seguem 

os julgados: 

 

RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO 
EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSORÇÃO PELO 
DELITO MAIS GRAVE, DE GESTÃO FRAUDULENTA. 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.  EXCESSO DE 
PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXTENSA 
INVESTIGAÇÃO. MERA 
IRREGULARIDADE. PREJUÍZO INEXISTENTE. VARAS FEDERAIS 
ESPECIALIZADAS NOS PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE 
CRIMES CONTRA OS SISTEMAS FINANCEIROS NACIONAL E DE 
"LAVAGEM" DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 
OFENSA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DE 
AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO 
DA MATÉRIA. SOBERANIA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA NA 
APRECIAÇÃO DAS PROVAS DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PODER 
INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. 
LEGIMITIDADE DO PARQUET EM PROMOVER MEDIDAS 
ASSECURATÓRIAS. ARTS. 127 E 142 DO CPP. NÃO 
COMPARECIMENTO DE MEMBRO DO MP EM AUDIÊNCIA DE 
OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. PREJUÍZO INEXISTENTE. 
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA 
INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. 
OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO QUE TRATOU DE TODOS OS TEMAS 
LEVANTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO. CONCURSO FORMAL, DEMONSTRADO NOS AUTOS, 
ENTRE OS CRIMES DE EVASÃO DE DIVISAS E GESTÃO 
FRAUDULENTA.  OFENSA A BENS JURÍDICOS DISTINTOS.661 
 

 

[...] Não há que se falar em consunção entre os crimes de gestão fraudulenta e 
de desvio de dinheiro de instituição financeira de que o agente tenha posse, 
mas, sim, em concurso formal, no qual um mesmo comportamento acarretou 
vários resultados, ofendendo objetos jurídicos diversos. Inviável cogitar-se 
da incidência dos princípios da consunção ou especialidade, porquanto 
incorreram os agentes nas sanções previstas nos arts. 4º e 5º da Lei nº 
7.492, por meio de diversas condutas não vinculadas umas às outras, sem 
que haja qualquer relação de instrumentalidade entre elas, 
configurando, na hipótese, crimes diferentes. 
5. Inocorrendo o afastamento da aplicação do art. 4o, da Lei nº 7.492/86, e 
considerando que este delito e o do art. 5o da aludida legislação foram 
praticados em concurso formal entre si e em concurso material com o 
crime do art. 288 do CP, prejudicada está a questão de ser o injusto de 
quadrilha ou bando considerado conduta atípica.662   

 

                                                           
661 REsp 1115275 / PR. Rel. Adilson Vieira Macabu. 5ª  T. julgado em 13/09/2011. DJe 04/11/2011. 
662 REsp 1099342 / PR. Rel. Adilson Vieira Macabu. 5ª  T. julgado em 02/06/2011. DJe 02/02/2012. 



199 
 

O STF, por sua vez, em julgado de 2015 se posicionou favorável ao concurso 

entre o crime de gestão fraudulenta e crime de fazer operar instituição financeira sem 

autorização (art. 16), a teor do referido julgado: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CRIMES CONTRA 
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CONCEITO NORMATIVO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA FINS PENAIS, DEFINIDO PELA 
PRÓPRIA LEI Nº 7.492/86 (ART. 1º E PARÁGRAFO ÚNICO), QUE 
ABRANGE, ATÉ MESMO, PARA ESSE EFEITO, PESSOAS NATURAIS 
OU ENTIDADES QUE OPEREM SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO 
CENTRAL DO BRASIL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA 
ATIPICIDADE PENAL DO DELITO DE GESTÃO FRAUDULENTA, 
QUE, ALEGADAMENTE, SÓ PODERIA SER PRATICADO POR 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULARMENTE CONSTITUÍDA E 
AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – 
FUNDAMENTO INADMISSÍVEL – AUTONOMIA JURÍDICA DOS 
CRIMES DE GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA (LEI Nº 7.492/86, ART. 4º) E DE OPERAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO AUTORIZADA (LEI Nº 7.492 /86, 
ART. 16) – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE 
AMBOS OS DELITOS, QUE PODEM SER COMETIDOS EM 
CONCURSO – TIPICIDADE PENAL DO CRIME DE EVASÃO DE 
DIVISAS (LEI Nº 7.492/86, ART. 22) – POSTULAÇÃO RECURSAL QUE 
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO 
ANALÍTICO DE MATÉRIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA 
SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO. O AMPLO CONCEITO NORMATIVO DE 
“INSTITUIÇÃO FINANCEIRA” PARA EFEITOS PENAIS: 
INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA CONFERIDA PELO PRÓPRIO 
LEGISLADOR (LEI Nº 7.492/86, ART. 1º E PARÁGRAFO ÚNICO). – A 
norma inscrita no art. 1º e respectivo parágrafo único da Lei nº 7.492/86 
traduz verdadeira interpretação autêntica dada pelo próprio legislador quando 
edita diplomas legislativos de caráter geral, inclusive aqueles de conteúdo 
eminentemente penal. Essa cláusula normativa, em realidade, objetiva 
explicitar, mediante autêntica interpretação emanada do próprio legislador, o 
âmbito de incidência material da Lei nº 7.492/86, vinculando a compreensão 
e a incidência dos tipos penais nela definidos ao sentido claramente 
abrangente da expressão “instituição financeira”, inclusive para efeito de 
adequação de condutas aos elementos que compõem as estruturas típicas 
constantes do art. 4º e do art. 16 de referido diploma legislativo. – 
Consequente legitimidade do enquadramento, na figura típica do art. 4º da 
Lei nº 7.492/86 (crime de gestão fraudulenta), da conduta de pessoas físicas 
ou de pessoas jurídicas que operem sem autorização do Banco Central do 
Brasil (hipótese em que também haverá concurso formal com o delito 
tipificado no art. 16 de referido diploma legislativo), em razão da 
equiparação legal de tais pessoas, para fins penais, à instituição financeira 
(Lei nº 7.492/86, art. 1º, parágrafo único). AUTONOMIA JURÍDICA DOS 
CRIMES DE GESTÃO FRAUDULENTA E DE OPERAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO AUTORIZADA: CONDUTAS 
PUNÍVEIS QUE, POR NÃO SE REVELAREM INCOMPATÍVEIS 
ENTRE SI, PODEM SER COMETIDAS EM CONCURSO. – Revestem-
se de caráter autônomo as condutas tipificadas no art. 4º e no art. 16, 
ambos da Lei nº 7.492/86, que define os crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional, de tal modo que o comportamento do agente que 
comete o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º) 
mostra-se também compatível com a prática do crime de operação de 
instituição financeira não autorizada (art. 16). – É que o delito de gestão 
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fraudulenta tanto pode ser cometido em instituição financeira autorizada 
quanto em instituição financeira não autorizada pelo Branco Central do 
Brasil (BACEN) , sob pena de atribuir-se inadmissível tratamento 
privilegiado àquele – não importando se pessoa física ou jurídica – que atua, 
ilegalmente, sem a necessária e prévia autorização do BACEN, nos diversos 
segmentos abrangidos pelo sistema financeiro nacional: (a) mercado 
monetário,(b) mercado de crédito, (c) mercado de câmbio e (d) mercado de 
capitais. Doutrina.663 

 

No mesmo sentido, em 2011 admitiu o concurso entre o art. 4º e o art. 16 da Lei 

7.492/86: 

 

Deveras, as condutas previstas nos artigos 4º e 16 da Lei nº 7.492/86 não 
se mostram incompatíveis quando imputáveis ao mesmo acusado, uma 
vez que gerir fraudulentamente se encarta na seara da má gestão da 
instituição, enquanto fazer operar sem a devida autorização diz respeito ao 
funcionamento irregular [...]. Consoante a doutrina do tema, as expressões 
legais “gestão fraudulenta” (art. 4º) e “fazer operar, sem a devida autorização, 
ou com autorização obtida mediante declaração falsa” (art. 16) não se 
confundem. “A gestão fraudulenta caracteriza-se pela ilicitude dos atos 
praticados pelos responsáveis pela gestão empresarial, exteriorizada por 
manobras ardilosas e pela prática consciente de fraudes” (in Mantecca, 
Paschoal - Crimes contra a Economia Popular e Sua Repressão. São Paulo, 
Saraiva, 1985, p.41). 13. O termo “fazer operar, sem a devida autorização, ou 
com autorização obtida mediante declaração falsa” visa coibir atividade não 
autorizada ou cuja permissão adveio do fornecimento à autoridade 
competente de documentação não autêntica para a finalidade. O art. 16 não se 
preocupa com a qualidade da gestão da instituição, como o faz o art. 4º da Lei 
7.492/86. 14. Os tipos penais dos artigos 4º e 16 não são incompatíveis, 
porquanto podem ser praticados em concurso formal, vale dizer, podem 
configurar-se com apenas uma conduta do agente [...]Deste modo, penso que 
a gerência fraudulenta de instituição não guarda necessária relação com 
a sua autorização para funcionar, razão pela qual, é possível concluir 
que uma instituição financeira, corretamente autorizada, seja gerida 
fraudulentamente ou não e, do mesmo modo, também é possível que o 
crime do artigo 4º ocorra com a instituição não autorizada ou 
indevidamente autorizada. Esta também pode, apesar desta 
irregularidade, ser gerida sem fraude, isto é, sem a ocorrência do crime 
de gestão fraudulenta. Portanto, não há qualquer vínculo entre os crimes, 
nem mesmo a possibilidade de uma conduta ser abrangida pela outra.664 

 

 De maneira geral, nota-se nos Tribunais Superiores uma prevalência quanto à 

aceitação do concurso da gestão fraudulenta com outros mais específicos da Lei 

7.492/86. Em todas as vezes em que não foi aceito o concurso, o que ocorreu apenas no 

STJ, a justificativa estava assentada no princípio da consunção, perspectiva em que a 

gestão fraudulenta absorveu os demais crimes em sua tipificação. 

 Já em relação aos Tribunais Federais, existem divergências acentuadas para 

situações semelhantes, inclusive, com alguns julgados propugnando a total 

                                                           
663 RHC 117270 AgR / DF. Rel. Celso de Mello. 2ª T., publicado em 20/10/2015. 
664 HC 93368 / PR. Rel. Luiz Fux. 1ª T. julgado em 09/08/2011, publicado em 25/08/2011. 
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incompatibilidade da gestão fraudulenta com qualquer outro crime da Lei 7.492/86, o 

que só ressalta o grau de divergências em relação à matéria. 

 

5.5. Fraudes bancárias: ponderações acerca das condutas submetidas à apreciação do 
judiciário. 

 

Dentre os 56 acórdãos pesquisados nos Tribunais Federais, identificamos 16 

casos665 em que a denúncia contemplava gestão fraudulenta relacionada a Bancos. 

Dentre essas fraudes, observamos, em resumo, as seguintes condutas que foram 

denunciadas: 

 

Quadro 5 – Condutas delitivas no segmento bancário 
Apropriação indébita 

Aumento cheque especial em descumprimento às normas 

Desvio de recursos 

Empréstimo a empresa de propriedade dos administradores do banco 

Financiamentos e empréstimos irregulares 

Falsificação de letras do tesouro estadual 

Não repasse e aplicação de FGTS sem autorização dos titulares 

Negociação de debêntures com taxa de remuneração abaixo do mercado 

Operações financeiras simuladas 

Pagamento de honorário acima do mercado. Propósito desviar dinheiro 

Fonte: o autor 

 

Assim, vamos detalhar algumas das condutas acima para ilustrar o entendimento 

dos Tribunais em relação à configuração da gestão fraudulenta.  

Dentre os julgados apurados, selecionamos três casos: o primeiro envolve o 

Banco do Estado de Goiás e trata de uma situação em que o seu Presidente foi 

condenado pelo crime do art. 17 da Lei 7.492/86, a despeito de haver sido reconhecida 

judicialmente a manifesta gestão fraudulenta; o segundo caso diz respeito a um gerente 

de agência da Caixa Econômica que utilizava recursos do FGTS dos clientes para 

incrementar o resultado financeiro da agência; e o terceiro caso diz respeito à 

condenação de Advogados que prestavam serviços para o Banco Econômico. 

 

a.  Banco do Estado de Goiás (Caso 45) 
 

                                                           
665 Casos: 1; 4; 6; 23; 32; 34; 38; 39; 40; 42; 43; 45; 46; 51; 52 e 55. 
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Nesse caso têm-se uma curiosidade: embora tenha havido o reconhecimento da 

gestão fraudulenta, os réus foram condenados pelo crime tipificado no art. 17 da Lei 

7.492/86.  

Em resumo, o Presidente do Banco do Estado de Goiás no período entre 1993 e 

1994 concedeu 12 empréstimos em seu próprio benefício, para sua esposa e para outra 

empresa, que era de sua titularidade, utilizando-se de terceiro, seu amigo pessoal, para 

avalizar ou emitir os títulos que serviram de lastro para as operações de crédito. As 

operações eram autorizadas diretamente pelo próprio Presidente do Banco. 

Total de prejuízo estimado da instituição financeira: R$ 1.752.885,65. 

Os réus foram denunciados no art. 17 da Lei 7.492/86, inclusive, o Presidente do 

Banco. A despeito de o acordão expressar que houve a gestão fraudulenta, o Presidente 

não foi enquadrado nos termos do art. 4º caput. 

No que concerne às condenações, o avalista, amigo do Presidente do Banco, foi 

condenado na tipificação do art. 17 da Lei 7.492/86, em primeira instância, a uma pena 

de reclusão de 03 anos e 03 meses de reclusão e 70 dias-multa, à razão diária de 1 (um) 

salário-mínimo. Em sede de apelação, o Tribunal revisou a pena diminuindo-a para 02 

anos e 7 meses de reclusão e 50 dias-multa, à razão de 1 (um) salário mínimo, ocasião 

em que a substituiu por duas penas restritivas de direito. 

O Presidente do Banco foi condenado também no art. 17 da Lei 7.492/86, em 

primeira instância, a 04 anos e 02 meses, sendo reduzida, em sede de apelação, para 03 

anos e 08 meses e 70 dias-multa, com regime inicial aberto. Ao final, a pena de 

liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. 

Já a esposa do Presidente do Banco foi condenada também na tipificação do art. 

17, em primeiro grau, a 03 anos de reclusão e 50 dias-multa. Em sede de apelação, a 

pena foi reduzida para 02 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 50 dias-multa, 

sendo substituída por duas restritivas de direito. 

 

b. Caixa Econômica (Caso 01) 
 

O gerente da Agência Parintins/AM da Caixa Econômica foi denunciado por 

gerir fraudulentamente aquela unidade, ao promover aplicações financeiras com 

recursos destinados ao FGTS, sem repassar aos titulares das contas a correção monetária 

devida. 
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A conduta do gerente se materializava no seguinte procedimento: eram 

realizados saques das contas vinculadas ao FGTS por meio de liquidações de 

autorizações de pagamento de conta ativa. Com as liquidações, os valores que deveriam 

ser entregues aos titulares das contas eram, na verdade, aplicados em conta da agência, 

durante 10 a 15 dias, e apenas após esse período era entregue ao beneficiário do FGTS, 

que só recebia o valor nominal (aplicado inicialmente). As correções e os rendimentos 

do período em que o capital ficou aplicado não eram repassados, ficando para 

incrementar o resultado financeiro da agência. 

O réu foi denunciado na tipificação do art. 4º caput da Lei 7.492/86. 

Em sua defesa, o gerente alegou que:  

 

[...] (a) as condutas assumidas pelo réu, enquanto gerente, fora para melhorar 
o desempenho de sua agência, sem qualquer intenção de prejudicar 
trabalhadores; (b) nunca se apropriou de valores de titulares de contas de 
FGTS; (c) a conta n.°006 era de conhecimento de todos da agência e visava 
incrementar a captação da unidade de Parintins/AM; (d) não agiu com dolo, 
sendo precárias as provas coligidas aos autos pelo MPF [...].666 

 

Inobstante os argumentos apresentados, o gerente foi condenado no crime de 

gestão fraudulenta, em primeira instância, com pena estabelecida em 6 anos de reclusão 

e 30 dias-multa. Em sede de apelação, a pena foi reduzida para 3 anos e 9 meses de 

reclusão e 18 dias-multa, à razão de 1/20 do salário-mínimo dia. Fixado regime inicial 

aberto. Ao final, a pena privativa foi substituída por duas restritivas. 

 

c. Banco Econômico (Caso 4) 
 

Conquanto o caso do Banco Econômico envolva umas das maiores fraudes do 

mercado financeiro nacional667, o julgado ora analisado aborda apenas fatos ocorridos 

após a intervenção do Banco Central668, ocasião em que já estava em andamento a 

liquidação extrajudicial, e trata especificamente da possibilidade de sócios de escritório 

                                                           
666 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 53. 
667 “As fraudes do Banco Econômico vieram à tona em agosto de 1995, quando o BC decretou 
intervenção na instituição. Na época, o Econômico, tecnicamente quebrado, pegava empréstimos diários 
de R$ 1 bilhão para fechar o caixa. No início de 1996, o BC apurou um rombo de R$ 7 bilhões, causado 
principalmente por empréstimos irregulares a empresas coligadas”. CONFIRA alguns dos principais 
escândalos financeiros já registrados no Brasil. O Globo, Rio de Janeiro, 10 nov. 2010. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/economia/confira-alguns-dos-principais-escandalos-financeiros-ja-registrados-
no-brasil-2926839#ixzz4NqxHJvMT>. Acesso em 01 nov. 2015.  
668 Ocorrida em 11/08/1995. 
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de advocacia contratado pela massa liquidante serem punidos no crime de gestão 

fraudulenta. 

O liquidante e seus assistentes foram denunciados por contratação de Escritório 

de Advocacia, que também fora denunciado, por estipular valores de honorários 

contratuais em patamares elevados para a massa liquidanda. Nesse cenário, entre mar/99 

a dez/99, foram pagos a títulos de honorários o total R$ 12.513.899,97669. 

O contrato previa a seguinte composição de honorários calculados em relação ao 

valor da causa: 0,75% tão logo o ingresso da medida judicial; 0,75% prolatada a 

sentença de 1ª instância; 1% por ocasião da liquidação de sentença, com a devida 

atualização do valor da causa. Ademais, existia uma cláusula que se a massa liquidanda 

rescindisse o contrato unilateralmente, o Escritório teria direito a 10% do valor da causa 

atualizado. 

Fato interessante acerca da contratação. O sócio do Escritório contratado, 2 

meses antes de criar a sociedade advocatícia e assinar contrato com o Liquidante do 

Banco Econômico, tinha trabalhado como assistente de liquidação no mesmo caso. Tal 

fato, qual seja: contratação do Escritório do réu “dois meses depois de seu 

desligamento, já tendo informações privilegiadas da sociedade empresária, [...] revela 

atitude que não condiz com a prudência exigível do administrador da instituição 

financeira” - expressa o voto da relatora do processo no Tribunal Federal. 

Ainda comenta a relatora:  

 

Maior estranheza causa o fato de ter sido o primeiro contrato estabelecido em 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por causa, conforme tabela a fl. 62, e, antes 
mesmo do término de vigência dessa avença, foi celebrado novo contrato, 
logrando possibilitar lucro de R$ 12.765.942,85 (doze milhões, setecentos e 
sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco 
centavos) ao escritório de advocacia.670 

 

Os denunciados foram condenados em primeiro grau. Insatisfeitos com a decisão 

apelaram alegando “que suas condutas constituíram regular exercício da advocacia e do 

direito de acordo das partes contratantes, não havendo gestão fraudulenta da instituição 

financeira (art. 4º da Lei 7.492/1986)”671. 

Em grau de apelação, as penas restaram assim estabelecidas: para o liquidante e 

o sócio principal do Escritório, condenação no crime de gestão fraudulenta, com pena 

                                                           
669 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 4. 
670 Voto da Relatora do processo no Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 4. 
671 Acordão da apelação criminal vinculada ao Caso 4. 
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de reclusão de 3 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa, à razão de 1 salário 

mínimo por dia. Para outra sócia do Escritório ficaram 3 anos de reclusão e 50 dias-

multa. Para o assistente da liquidação, 3 anos e 5 meses de reclusão e 50 dias-multa. 

Para todos a pena fora substituída por duas restritivas de direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Ao longo de todo trabalho foi possível observar as particularidades que 

envolvem o crime de gestão fraudulenta e os diversos aspectos da regulação estatal no 

anseio de prevenir a sua materialização, preservando, na medida do possível, a higidez 

do Sistema Financeiro Nacional e do patrimônio lá investido. 

 Remontando à problematização que fomentou a pesquisa, comentamos na 

introdução deste trabalho que o escopo se concentrava, sobremaneira, na observação do 

efetivo tratamento estatal na esfera judicial às denúncias de gestão fraudulenta 

submetidas a sua apreciação, ocasião em que adotamos por metodologia a análise do 

entendimento mais recente de todos os Tribunais Federais do País, em cotejo com as 

decisões do Tribunais Superiores, buscando compreender qual o posicionamento em 

relação à habitualidade, ao sujeito ativo e à concorrência de crimes com outros delitos 

da Lei 7.492/86. 

Nada obstante, também comentamos, a título de objetivo menor, a observação 

dos esforços estatais na esfera administrativa, de modo a demonstrar a atuação 

regulatória na prevenção e punição dos delitos ao Sistema Financeiro Nacional. Nesse 

sentido, chegamos a algumas conclusões acerca da atuação administrativa: 

i) com relação ao procedimento fiscalizatório do Banco Central, notou-se de fato 

a identificação de um número significativo de irregularidades, o que demonstra 

certa eficácia nas rotinas de apuração e fiscalização do segmento financeiro; 

ii) as punições administrativas aplicadas pelo Bacen não se demonstram 

suficientes para a dissuasão do cometimento dos crimes financeiros. Os dados 

evidenciados no gráfico 5 permite sedimentarmos esta assertiva com segurança. 

iii) pudemos constatar que em 28% das apelações analisadas no trabalho, restou 

evidenciada a atuação fiscalizatória dos órgãos fiscalizadores na constatação de 

irregularidade que fora submetida à apreciação do judiciário. Obviamente que a 

ausência de informações nas demais apelações não significa que não houve 

constatação pela esfera administrativa regulatória. 

Os elementos analisados trazem à tona um dos grandes dilemas da regulação do 

sistema financeiro - e que se aplica a todo e qualquer mercado regulado – que consiste, 

essencialmente, em como incentivar as instituições financeiras a cumprir 

espontaneamente os regulamentos, sem a necessidade, a priori, de aplicações de 
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sanções. Encontrar o estímulo adequado para evitar a ocorrência dos delitos é um 

desafio constante na regulação desse segmento. 

No que atine à natureza e à caracterização das instituições financeiras, 

analisamos a tipologia basilar da estrutura bancária e das demais entidades equiparadas, 

ocasião em que relacionamos os preceitos normativos que regulam o assunto. A plena 

compreensão da tipologia das instituições financeiras, bem como das entidades 

equiparadas é de fundamental importância para compreensão da gestão fraudulenta e 

seu impacto jurisprudencial, porquanto tal delito só pode ser consumado se envolto em 

entidade com tal especificação. 

Nessa senda, em relação às instituições financeiras, sopesamos que: 

i) as características conceituais de uma instituição financeira possuem uma 

amplitude legal significativa, não havendo rol taxativo ou consolidado que 

prescreva os diversos tipos de instituições financeiras; 

ii) o tratamento das espécies de instituições financeiras se dá por legislação 

esparsa, inclusive, uma entidade que é considerada instituição financeira para 

uma determinada lei, não necessariamente será abarcada por outra. Cada lei trará 

suas especificidades, embora o alicerce fundamental esteja na Lei 4.595/64; 

iii) no âmbito das especificidades da Lei 7.492/86, notamos que a amplitude 

conceitual de instituição financeira e entidade equiparadas enseja a análise 

casuística dos Tribunais para compreensão das entidades que são, ou não, 

consideradas instituições financeiras. Notamos que o posicionamento da 

jurisprudência não é estanque, de modo que determinada entidade, antes não 

equiparada, teve posicionamento revisto, a exemplo das administradoras de 

cartão de crédito, além das discussões e divergências que abarcam as factoring, 

apenas para citar alguns casos. 

 Adentrando no escopo principal da pesquisa, observamos que o crime tipificado 

no art. 4º caput da Lei 7.492/86 trata-se de um delito significativamente aberto, 

possibilitando aos julgadores uma abrangência interpretativa que pode beirar a 

insegurança jurídica, porque pode atingir condutas e agente que não necessariamente 

estariam no escopo da referida Lei. Além do mais, tal amplitude acaba por potencializar, 

inevitavelmente, o concurso de crimes com outros delitos da própria Lei 7.492/86. 

Notamos que a percepção do delito é controversa no arcabouço teórico que 

permeia tanto a doutrina quanto a jurisprudência, havendo diversos pontos de nítida 

divergência, sobretudo em relação às seguintes temáticas: 
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i)  habitualidade do crime; 

ii) sujeito ativo (em que se pode relacionar a possibilidade de gestores 

intermediários, funcionários de nível não gerencial e terceiros estranhos à gestão 

da instituição serem enquadrados no tipo); e 

iii) possibilidade de concurso com outros delitos do sistema financeiro. 

No que tange à habitualidade, percebemos que vem ganhando força o 

posicionamento em favor da habitualidade imprópria do crime, de modo que um único 

ato fraudulento é passível de consumar o delito de gestão fraudulenta. Este 

entendimento, inclusive, é o que vem se firmando nos Tribunais Superiores.  

Tal perspectiva, a nosso ver, é acertada até porque um único ato fraudulento 

pode causar danos expressivos a determinada instituição financeira e, 

consequentemente, aos investidores públicos e privados, não devendo, por conseguinte, 

a configuração do delito ser dependente da reiteração ou pluralidade de condutas. 

Ademais, por uma ótica adstrita à legalidade, a própria Lei em nenhum momento 

evidencia qualquer elemento que se faça inferir a necessária pluralidade de condutas 

para consumação do delito, muito pelo contrário, uma análise sistêmica da Lei 

demonstra o viés de proteção ao patrimônio investido no Sistema Financeiro Nacional 

frente a condutas que possam pôr em risco a higidez desse sistema.  

 Já no que concerne ao sujeito ativo, iniciando pela possibilidade de 

enquadramento no tipo de gestores intermediários (que não ocupam os principais cargos 

da governança, ou seja, aqueles funcionários que ocupam cargos de gestão em funções 

intermediárias da instituição financeira, que não possuem poderes para definir os rumos 

gerais da entidade, a exemplo do gerente de agência, do gerente de contas etc.), nota-se 

uma tendência nos Tribunais Federais favorável ao enquadramento do gerente como 

sujeito ativo, embora tal posicionamento esteja longe de ser unânime. Nos julgados 

mais recentes do STJ, este Tribunal também se filiou a possibilidade de enquadramento 

de gestores intermediários, restando como fator característico para configuração do 

sujeito ativo, a existência de poder de gestão. 

 No que atine à possibilidade de terceiro estranho à administração da instituição 

financeira ser enquadrado no tipo, observamos também divergências nos julgados dos 

TRFs, com leve tendência favorável ao enquadramento de terceiro no delito. No âmbito 

dos Tribunais Superiores, a temática também não se encontra pacificada. O STJ adota 

uma postura favorável ao enquadramento de terceiro no art. 4º caput, enquanto o STF 

possui entendimentos díspares, ora pela admissão, ora pela inadmissão. 
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 Em nosso entendimento, estender o crime de gestão fraudulenta a sujeitos 

estranhos à administração da Instituição Financeira extrapola os limites da Lei. Por uma 

interpretação sistêmica dessa norma, a tipificação do delito é estrita aos gestores de 

instituições financeiras, sendo evidente que um estranho não é capaz de gerir 

fraudulentamente, ainda que auxilie diretamente na fraude. Nessas hipóteses, parece-nos 

mais acertado o enquadramento do terceiro em outras tipificações da própria Lei 

7.492/86, que não exijam para o sujeito ativo a qualidade de exercício de cargo de 

gestão, ou em outras condutas prevista no Código Penal ou legislação especial. 

Ainda nesse tema, oportuno citar que, dos poucos acórdãos que versavam sobre 

funcionários de nível não gerencial, a maioria dos julgados absolveram estes 

funcionários, mas sem adentrar na discussão se o nível não gerencial pode ou não ser 

enquadrado no crime de gestão fraudulenta. Os pouquíssimos julgados que condenaram 

funcionários de nível não gerencial o fizeram na tipificação da gestão fraudulenta. 

 Outra questão controversa gira em torno do concurso de crimes da gestão 

fraudulenta e os demais delitos da Lei 7.492/86. Em 45% dos julgados notamos a 

inadmissão de concurso entre gestão fraudulenta e outros delitos da referida Lei. Nada 

obstante, em 21% dos casos foram exarados entendimentos favoráveis ao concurso de 

crimes. No âmbito dos Tribunais Superiores o assunto também é controverso, o próprio 

STJ apresenta julgamentos díspares acerca do assunto. O STF, por sua vez, apresenta 

posicionamento em favor da possibilidade de concurso. 

 Ainda em relação ao concurso, buscamos observar se haveria laços de 

subordinação entre os delitos, em abstrato, da Lei 7.492/86 e a gestão fraudulenta, ao 

amparo da lógica jurídica de Klug, o que recomendaria a aplicação do princípio da 

especialidade para solucionar o eventual conflito aparente de normas. Constatamos 

haver tal vínculo de subordinação apenas entre o art. 4º caput e o art. 16, o que 

recomendaria a aplicação da especialidade na hipótese de eventual conflito normativo.   

 Complementarmente, a pesquisa permitiu perceber também que na grande 

maioria das denúncias - 89% - houve condenação dos denunciados, seja de todos, seja 

parcialmente, o que sugere que tais crimes não restam impunes quando submetidos ao 

crivo do judiciário. Mas esse número não deve ser observado isoladamente, oportuno 

fazermos cotejo com outros elementos. Percebemos que, em grau de apelação, o 

posicionamento dos desembargadores é mais favorável aos réus, de modo que em 66% 

do julgados examinados houve minoração da pena. Também identificamos que em 39% 

dos casos, algum dos crimes arrolados na denúncia já estavam abrangidos pela 
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prescrição. Quanto às penas aplicadas, notamos que em 43% dos casos, parte dos 

denunciados era punido com restritiva de direitos e outra parte com privativa de 

liberdade. Em apenas 21% dos acórdãos todos os denunciados foram condenados à pena 

de reclusão e multa, enquanto em 20% todos os denunciados foram punidos com a pena 

restritiva de liberdade e multa.  

 Esses números sugerem que, embora haja condenação na maioria dos casos, 

talvez as penas aplicadas não possuam efeitos dissuasórios suficientes para impactar na 

redução dos delitos, o que também suscita estudos mais específicos quanto à relação das 

penas aplicadas nos crimes de gestão financeira e os seus reflexos na redução deste tipo 

de crime. Ademais, importa mencionar que em tais casos, não houve pesquisa acerca da 

ampla divulgação midiática expressando o desvalor social dos crimes contra o sistema 

financeiro – o que poderia suscitar análise pelo viés teórico de Suntherland.  

 Todos os elementos discutidos ao longo da pesquisa demonstram o quanto é 

controversa a percepção do tipo penal em análise. A tipificação tal qual positivada 

demonstra fragilidades que evidenciam a necessidade de melhor especificação da 

conduta, com elementares mais precisas, evitando toda a divergência que permeia a 

doutrina e jurisprudência que abordam o tema. Ao comentarmos isso, não o fazemos 

como um lugar comum de mera retórica de conclusão de pesquisa, sabemos que 

qualquer alteração legislativa que envolva os crimes em questão sofre diversas 

influências de grupos de pressão, que podem obstar qualquer majoração punitiva ou 

aperfeiçoamento do tipo, como observamos na análise histórica da própria Lei 7.492/86, 

o que sugere ser conveniente, para esses grupos, a manutenção das inconsistências, 

divergências e indefinições existentes.  

A importância do tema, mormente pelos danos relevantes que podem causar na 

economia nacional e mundial, exige contínua análise e discussão pela academia e pela 

sociedade, avaliando modos de mitigar tais ocorrências, o que envolve ponderações 

acerca de políticas regulatórias, refinamento e adequações legislativas, além da efetiva 

punição no âmbito jurisprudencial, de modo que a correlação desses fatores fortaleça 

estruturas de governanças cada vez mais sólidas, em que os gestores se sintam 

dissuadidos a utilizar de meios fraudulentos no âmbito de suas atribuições. 

A higidez do Sistema Financeiro Nacional exige um tratamento exemplar para 

os criminosos que provoquem riscos relevantes ao patrimônio público e privado 

investido, sobremaneira para os gestores de instituições financeiras que, pelo poder e 

informação que detém, podem potencializar os danos. A história recente brasileira - 
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composta por inúmeros casos de fraudes (ex. Bancos Econômico, Santos, Panamericano 

etc.) -  e mundial - a crise dos subprimes - ressaltam a relevância da temática e premente 

necessidade de se discutir cada vez mais a questão. 
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APÊNDICE I 
 
LISTA DAS APELAÇÕES CRIMINAIS ANALISADAS 
 

Caso 
Ano da 
decisão 

Tribunal 
Federal 

Turma Relator Número do Processo 
Acordão 
Julgado 

1 2015 TRF 1º QUARTA 
I'TALO FIORAVANTI 
SABO MENDES 

0006085-
74.1999.4.01.3200 

24/11/2015 

2 2015 TRF 1º QUARTA 
I'TALO FIORAVANTI 
SABO MENDES 

0028343-
55.2002.4.01.3400 

01/09/2015 

3 2015 TRF 1º QUARTA HILTON QUEIROZ 
0012052-
20.2006.4.01.3600 

28/07/2015 

4 2015 TRF 1º TERCEIRA NEY BELLO 
0021362-
82.2003.4.01.3300 

31/03/2015 

5 2015 TRF 2º 
SEGUNDA 
ESPECIALIZADA 

SIMONE SCHREIBER 

0025882-
04.2014.4.02.5101 
(TRF2 
2014.51.01.025882-3) 

16/06/2015 

6 2015 TRF 2º 
SEGUNDA 
ESPECIALIZADA 

MESSOD AZULAY 
NETO 

0504802-
10.2003.4.02.5101 
(TRF2 
2003.51.01.504802-0) 

19/05/2015 

7 2015 TRF 3º SEGUNDA DENISE AVELAR 
0001123-
17.2008.4.03.6181 

01/12/2015 

8 2015 TRF 3º QUINTA PAULO FONTES 
0008138-
13.2003.4.03.6181 

28/09/2015 

9 2015 TRF 3º SEGUNDA 
COTRIM 
GUIMARÃES 

0004231-
59.2005.4.03.6181 

22/09/2015 

10 2015 TRF 3º QUINTA 
ANDRÉ 
NEKATSCHALOW 

0009797-
56.2010.4.03.6102 

14/09/2015 

11 2015 TRF 3º QUINTA PAULO FONTES 
0103689-
30.1997.4.03.6181 

22/06/2015 

12 2015 TRF 3º PRIMEIRA LUIZ STEFANINI 
0008821-
50.2003.4.03.6181 

31/03/2015 

13 2015 TRF 3º QUINTA PAULO FONTES 
0000578-
25.2000.4.03.6181 

23/02/2015 

14 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037380-
81.2014.404.7000 

17/11/2015 

15 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037317-
56.2014.404.7000 

17/11/2015 

16 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037314-
04.2014.404.7000 

17/11/2015 

17 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037295-
95.2014.404.7000 

17/11/2015 

18 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037152-
09.2014.404.7000 

17/11/2015 

19 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037102-
80.2014.404.7000 

17/11/2015 

20 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037138-
25.2014.404.7000 

10/11/2015 

21 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037359-
08.2014.404.7000 

10/11/2015 

22 2015 TRF 4º OITAVA NIVALDO BRUNONI 
0001862-
28.2008.404.7000 

04/11/2015 

23 2015 TRF 4º OITAVA NIVALDO BRUNONI 
5013880-
79.2011.404.7100 

04/11/2015 

24 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037382-
51.2014.404.7000 

27/10/2015 

25 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037385-
06.2014.404.7000 

27/10/2015 

26 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037374-
74.2014.404.7000 

27/10/2015 

27 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037367-
82.2014.404.7000 

27/10/2015 
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28 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037305-
42.2014.404.7000 

27/10/2015 

29 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037284-
66.2014.404.7000 

27/10/2015 

30 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037274-
22.2014.404.7000 

27/10/2015 

31 2015 TRF 4º SÉTIMA 
CLÁUDIA CRISTINA 
CRISTOFANI 

5037122-
71.2014.404.7000 

27/10/2015 

32 2015 TRF 4º OITAVA LEANDRO PAULSEN 
0031130-
55.2007.404.7100 

14/10/2015 

33 2015 TRF 4º OITAVA LEANDRO PAULSEN 
5001810-
93.2012.404.7100 

30/09/2015 

34 2015 TRF 4º OITAVA NIVALDO BRUNONI 
0000744-
39.1998.404.7203 

22/07/2015 

35 2015 TRF 4º OITAVA LEANDRO PAULSEN 
5003476-
12.2010.404.7000 

15/07/2015 

36 2015 TRF 4º SÉTIMA 
SEBASTIÃO OGÊ 
MUNIZ 

0012772-
13.2005.404.7100 

19/05/2015 

37 2015 TRF 4º SÉTIMA 
RICARDO RACHID 
DE OLIVEIRA 

5000940-
91.2011.404.7000 

03/03/2015 

38 2015 TRF 5º QUARTA MANUEL MAIA 200685020000103 15/12/2015 

39 2015 TRF 5º SEGUNDA 
VLADIMIR 
CARVALHO 

200080000026985 18/08/2015 

40 2015 TRF 5º SEGUNDA 
IVAN LIRA DE 
CARVALHO 

200783000075432 14/07/2015 

41 2016 TRF 1º TERCEIRA MONICA SIFUENTES 
0008538-
39.2004.4.01.3500 

08/06/2016 

42 2016 TRF 1º QUARTA OLINDO MENEZES 
0001919-
32.2004.4.01.3100 

14/06/2016 

43 2016 TRF 1º QUARTA OLINDO MENEZES 
0019375-
65.2004.4.01.3400 

30/05/2016 

44 2016 TRF 1º TERCEIRA NEY BELLO 
0006101-
77.2003.4.01.3300 

12/01/2016 

45 2016 TRF 1º TERCEIRA NEY BELLO 
0004103-
61.2000.4.01.3500 

12/01/2016 

46 2016 TRF 2º 
PRIMEIRA 
ESPECIALIZADA 

ANTONIO IVAN 
ATHIÉ 

0513773-
52.2001.4.02.5101 
(TRF2 
2001.51.01.513773-0) 

11/05/2016 

47 2016 TRF 2º 
SEGUNDA 
ESPECIALIZADA 

SIMONE SCHREIBER 

0000767-
68.2006.4.02.5001 
(TRF2 
2006.50.01.000767-0) 

12/04/2016 

48 2016 TRF 3º PRIMEIRA HÉLIO NOGUEIRA 
0102871-
44.1998.4.03.6181 

21/06/2016 

49 2016 TRF 3º QUINTA PAULO FONTES 
0106201-
83.1997.4.03.6181 

13/06/2016 

50 2016 TRF 3º 
DÉCIMA 
PRIMEIRA 

CECILIA MELLO 
0000721-
96.2009.4.03.6181 

10/05/2016 

51 2016 TRF 3º PRIMEIRA HÉLIO NOGUEIRA 
0003375-
14.2001.4.03.6124 

12/04/2016 

52 2016 TRF 3º 
DÉCIMA 
PRIMEIRA 

JOSÉ LUNARDELLI 
0011036-
18.2011.4.03.6181 

16/02/2016 

53 2016 TRF 4º SÉTIMA 
SEBASTIÃO OGÊ 
MUNIZ 

0035991-
35.2003.404.7000 

23/02/2016 

54 2016 TRF 4º SÉTIMA 
SEBASTIÃO OGÊ 
MUNIZ 

5013423-
13.2012.404.7100 

16/02/2016 

55 2016 TRF 4º SÉTIMA 
SEBASTIÃO OGÊ 
MUNIZ 

0039530-
09.2003.404.7000 

19/01/2016 

56 2016 TRF 5º TERCEIRA 
CARLOS REBÊLO 
JUNIOR 

45224020114058300 16/06/2016 
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APÊNDICE II 

 
METODOLOGIA DE PESQUISA DOS ACORDÃOS 

 
Segue o procedimento utilizado na coleta e pesquisa das jurisprudências 

adotadas no trabalho. 

 
1. PESQUISA NO TRF 1º REGIÃO 

 

No TRF 1º região a busca foi realizada adotando-se o seguinte procedimento. 

No site do respectivo Tribunal, escolheu-se a opção “Jurisprudência” > 

“pesquisa”> “Jurisprudência”. No campo “pesquisa livre” digitamos a ocorrência 

“gestão fraudulenta”. Deixamos os campos “Número” e “Relator” sem preenchimento. 

No campo “Data”, selecionamos 01/01/2015 a 31/12/2015, escolhendo o referencial 

“decisão”. Em seguida, no campo “Tipo de processo” selecionamos “Apelação 

Criminal”; os demais campos não foram preenchidos, exceto a opção “Acordão”, que 

foi selecionada. Depois selecionamos a opção “pesquisar”. Foram identificados 4 

julgados. 

 Em seguida, fizemos o mesmo procedimento só que alterando o campo “Data de 

decisão” para 01/01/2016 e 30/06/2016, ocasião em que foram identificados 7 julgados. 

 

2. PESQUISA NO TRF 2º REGIÃO 

 

No TRF 2º região a busca foi realizada adotando-se o seguinte procedimento. 

No site do respectivo Tribunal, escolheu-se a opção “Jurisprudência” > 

“pesquisa avançada de jurisprudência”. No campo de filtro para indicar a expressão 

procurada digitamos a ocorrência “gestão fraudulenta”. Deixamos o campo “Nº 

processo” sem preenchimento. Em seguida, no campo “Classe” selecionamos 

“APELAÇÃO CRIMINAL”; campo “Órgão Julgador” não foi preenchido; campo 

“Data de decisão” selecionamos 01/01/2015 a 31/12/2015. Os demais campos não 

foram preenchidos. Foram identificados 2 julgados. 

 Em seguida, fizemos o mesmo procedimento só que alterando o campo “Data de 

decisão” para 01/01/2016 e 30/06/2016, ocasião em que também foram identificados 2 

julgados.  
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3. PESQUISA NO TRF 3º REGIÃO 

 

No TRF 3º região a busca foi realizada adotando-se o seguinte procedimento. 

No site do respectivo Tribunal, escolheu-se a opção “Jurisprudência” > 

“Consultar Jurisprudência do TRF3”. No campo “Pesquisa livre” digitamos a ocorrência 

“gestão fraudulenta”. Deixamos a opção “Mostrar lista resumida” selecionada. Os 

campos “Número do Processo” e “Relator(a)” não foram preenchidos. Em seguida, no 

campo “data” selecionamos 01/01/2015 a 31/12/2015 com referência “Julgamento” . No 

campo “Classe” selecionamos “ACR - APELAÇÃO CRIMINAL”. Os demais campos 

não foram preenchidos, em seguida clicamos em “Pesquisar”. Foram identificados 116 

julgados. Ocorre que boa parte dos julgados não tinham relação com o crime de gestão 

fraudulenta. Então, refinamos a pesquisa adotando um filtro adicional: no campo 

“Ementa” digitamos “gestão fraudulenta”. Nesse filtro, identificamos 7 ocorrências. 

 Em seguida, fizemos o mesmo procedimento, com o filtro no campo ementa, só 

que alterando o campo “Data de decisão” para 01/01/2016 e 30/06/2016, ocasião em 

que foram identificados 5 julgados. 

 

4. PESQUISA NO TRF 4º REGIÃO 

 

No TRF 4º região a busca foi realizada adotando-se o seguinte procedimento. 

No site do respectivo Tribunal, escolheu-se a opção “Serviços Judiciais”, 

“Jurisprudência”, “Consultar Jurisprudência do TRF4”. No campo para pesquisa foi 

selecionado a opção “Ementa”. No campo “Texto para Pesquisa” digitamos a ocorrência 

“gestão fraudulenta”. Deixamos a opção “Acórdãos” selecionada e desmarcamos as 

outras opções. Os campos “Número do Processo” e “Relator(a)” não foram preenchidos. 

No campo “Data entre” selecionamos 01/01/2015 a 31/12/2015 com referência 

“Decisão”. O campo “Órgão Julgador” não foi preenchido. No campo “Classe 

Processual” selecionamos “ACR - APELAÇÃO CRIMINAL”. Em seguida clicamos em 

“Pesquisar”. Foram identificados 26 julgados. 

 Em seguida, fizemos o mesmo procedimento só que alterando o campo “Data de 

decisão” para 01/01/2016 e 30/06/2016, ocasião em que foram identificados 3 julgados. 
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5. PESQUISA NO TRF 5º REGIÃO 

 

No TRF 5º região a busca foi realizada adotando-se o seguinte procedimento. 

No site do respectivo Tribunal, escolheu-se a opção “Jurisprudência” > 

“Jurisprudência TRF 5º Região”. No campo “pesquisa livre” digitamos a ocorrência 

“gestão fraudulenta” e não selecionamos as opções “ativar explicação” e “pesquisar 

sinônimos”. Deixamos o campo “operador padrão” marcado na opção “e”. Em seguida, 

no campo “Tipo de processo” deixamos “Todos”; campo “Número” não foi preenchido; 

campo “Relator” não foi preenchido; campo “data” selecionamos 01/01/2015 a 

31/12/2015 e selecionamos “julgamento”, os campos “órgão julgador”; 

“Ementa/Indexação”; “Legislação” não foram preenchidos. No final deixamos 

selecionado apenas a opção “Acordãos”, não selecionando as opções “Despachos” e 

“Súmulas”. Foram identificados 14 julgados. 

Depois repetimos o mesmo procedimento, alterando apenas o período para 

01/01/2016 a 30/06/2016, oportunidade em que foram demonstrados 5 resultados. 

 

6. SANEAMENTO DOS REGISTROS 

 

 Dos 75 casos identificados, somando os filtros de todos os Tribunais, a teor do 

procedimento detalhado acima, após análise desses registros identificamos 19 

ocorrências que não se adequavam aos parâmetros estabelecidos, em razão dos 

seguintes motivos: 16 casos não eram apelações criminais; 2 casos estavam repetidos no 

filtro do tribunal e 1 caso não era crime contra o sistema financeiro nacional. Assim, 

restaram para análise 56 processos, sendo os seguintes números por Tribunal Federal: 

TRF 4º - 27 processos (48%); TRF 3º - 12 processos (21%); TRF 1º - 9 processos 

(16%); TRF 2º - 4 processos (7%) e TRF 5º - 4 processos (7%). 


