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RESUMO 

 

O objeto da dissertação é a regulamentação do uso indevido de 

informação privilegiada no mercado de capitais. Discute-se no texto qual seria a melhor 

maneira de reprimir a conduta praticada pelo insider trading, concluindo-se que o sistema 

ideal seria não mais a dupla repressão como ocorre atualmente, mas sim a separação entre 

as esferas administrativa e penal. A primeira julgaria as infrações de menor gravidade, 

deixando apenas as que efetivamente causassem potencialidade lesão grave ao bem 

jurídico sob a tutela do direito penal. 

 

Ante a necessidade de compreensão do contexto em que o delito de uso 

indevido de informação privilegiada ocorre, o trabalho inicia-se com um breve panorama 

do mercado de capitais, no qual se trata da formação do mercado de valores mobiliários, 

das bolsas de valores e das sociedades anônimas.  

 

Assim, no primeiro capítulo trata-se da regulamentação do mercado de 

capitais no Brasil, em especial, das Leis 6.385/1976, a qual regula o mercado de valores 

mobiliários brasileiro e traz a descrição do tipo penal do crime do insider trading no artigo 

27-D, e da Lei 6.404/1976, que regula as sociedades anônimas no Brasil, e trata dos 

deveres de informar, de lealdade e de guardar sigilo impostos aos administradores das 

sociedades anônimas de capital aberto. 

 

No segundo capítulo, é feita inicialmente uma abordagem do que vem a 

ser o crime de insider trading e informação privilegiada, mencionando-se quais são 

argumentos contrários e a favor da repressão da conduta de utilização indevida de 

informação privilegiada. Na seqüência, faz-se uma breve análise da legislação estrangeira, 

com destaque para os países Estados Unidos da América, Espanha, Portugal e Itália.  

 

O terceiro capítulo trata da regulamentação do crime de insider trading no 

Brasil, iniciando-se com uma breve análise comparativa entre o tipo penal da legislação 

pátria e os das legislações estrangeiras estudadas no capítulo anterior. Em seguida, é 

analisada a tipicidade objetiva e subjetiva do tipo penal, concluindo-se que se trata de 



crime formal, que não admite tentativa e que se consuma no momento da utilização da 

informação relevante ainda não divulgada ao mercado, independentemente da obtenção da 

vantagem indevida.  

 

Ainda no terceiro capítulo, trata-se do sujeito ativo e passivo do delito, 

concluindo-se que, de acordo com a redação do tipo penal, apenas quem tem o dever de 

manter sigilo pode ser responsabilizado criminalmente no Brasil pelo crime de insider 

trading, e que o sujeito passivo é a coletividade, a sociedade como um todo. Esse capítulo 

traz também o debate existente, sobretudo na doutrina estrangeira, de qual seria o bem 

jurídico tutelado pelo crime em comento. Dentre todas os possíveis bem jurídicos 

aventados, conclui-se que apenas a igualdade entre os investidores e a confiança no 

mercado de capitais são dignos de tutela penal e justificam a intervenção dessa esfera do 

direito. 

 

O quarto capítulo trata da relação existente entre o direito penal 

econômico e o crime de insider trading. Além de tratar das características do direito penal 

econômico, o capítulo traz críticas à expansão do direito penal moderno e trata da 

ineficiência da utilização da esfera penal para proteger de forma eficaz os delitos da 

moderna criminalidade econômica. 

 

O quinto e último capítulo trata justamente do título do trabalho: Direito 

Administrativo Sancionador e o Crime de Insider Trading. Nesse capítulo, explica-se o 

modelo proposto para sancionar a utilização indevida de informação privilegiada, 

iniciando-se por tratar da definição de direito administrativo sancionador e sua distinção 

entre o direito penal. Na seqüência trata-se da possível configuração de bis in idem 

existente atualmente com a aplicação de sanção administrativa e penal para o mesmo fato, 

para o mesmo sujeito e com o mesmo fundamento. Trata-se ainda do fortalecimento da 

CVM como agência reguladora para regulamentar, fiscalizar e punir com eficiência as 

utilização indevida de informação privilegiada, deixando para o direito penal apenas as 

infrações capazes de colocar em risco o mercado de capitais. 

 

Por fim, são expostas as conclusões do trabalho. 

  



 

ABSTRACT 

 

The object of this dissertation is the regulation of the misuse of privileged 

information in the capital market. It is discussed in the text which would be the best way to 

repress the conduct practiced by insider trading, concluding that the ideal system would be 

no more the double repression as currently occurs, but a single repression in administrative 

or criminal sphere according to the seriousness of the offense. The first would judge the 

lesser gravity infractions, leaving only those that actually caused any serious injury to the 

good under the legal protection of criminal law. 

 

Before the need to understand the context in which the offense of misuse 

of privileged information occurs, the dissertation begins with a brief overview of capital 

markets, in which it comes to the formation of the securities market, stock exchange, as 

well as corporations. 

 

Thus, the first chapter deals with (i) the regulation of the capital market in 

Brazil, in particular regarding Law 6.385/1976, which regulates the securities market of 

Brazil and contains a description of the type of criminal offense of insider trading, and (ii) 

the Federal Act 6.404/1976, which regulates corporations in Brazil and provides the duties 

to inform, loyalty and confidentiality imposed on directors of stock companies. 

 

In the second chapter, it is initially provided an approach of the concept of 

the insider trading crime, mentioning what are the arguments against and in favor of its 

repression. Subsequently, there is a brief analysis of foreign law, particularly the 

legislation of the United States of America, Spain, Portugal and Italy. 

 

The third chapter deals with the regulation of the insider trading crime in 

Brazil, beginning with a brief comparative analysis of criminal hyphotesis provided by 

Brazilian law and the foreign legislation analyzed in the previous chapter. Then, it is 

analysed the objective and subjective elements of the criminal hypothesis, concluding that 

it is a formal crime, which admits no attempt and that occurs at the time of use of relevant 

information not yet disclosed to the market, independently of obtaining improper benefit. 



The fourth chapter deals with the relationship between economic crime 

and insider trading crime. Besides approaching characteristics of the economic criminal 

law, the chapter provides critics to the expansion of modern criminal law and deals with 

the inefficiency of using the criminal sphere to protect society against the crimes of 

modern economic criminality. 

 

The fifth and final chapter deals with the relationship between punitive 

administrative law and insider trading crime. In this chapter it is explained the model 

proposed to penalize the misuse of inside information, starting with the definition of 

punitive administrative law and its distinction from criminal law. Following reference is to 

the possible configuration of bis in idem currently existing in the application of the 

criminal and administrative sanction for the same offense, same individual and on the same 

basis. In addition, it is also discussed the strengthening of the Comissão de Valores 

Mobiliários (the Brazilian Securities and Exchange Commission) as the regulatory agency 

authorized to regulate, inspect and punish effectively the misuse of inside information, 

leaving to the penal sphere only the criminal law offenses that are entitled to put the capital 

market in risk. 

 

Finally, the dissertation conclusions are exposed. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O tema a ser desenvolvido nesse trabalho é a regulamentação da 

conduta da utilização indevida de informação privilegiada, de modo a demonstrar como 

poderia ser regulamentada de forma mais eficaz. 

 

Com o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, aumentou-se 

o número de operações realizadas nas Bolsas de Valores. Tal fato contribuiu para o 

desenvolvimento das sociedades anônimas de capital aberto, que utilizam o mercado de 

valores mobiliários para obter recursos a custo mais baixo do que o obtido por meio de 

financiamento bancário. 

 

O aumento das operações com mercado de capitais revelou também a 

utilização indevida de informação privilegiada, principalmente, por parte dos 

administradores da companhia, pois mantêm relações estreitas com essa e com suas 

informações confidenciais. Assim, passou a chamar a atenção do legislador brasileiro o 

fato de o agente utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, da qual 

deva manter sigilo, com a finalidade de obter vantagem indevida. 

 

Diante disso, e em cumprimento a pressões internacionais, sobretudo 

das Diretivas da Comunidade Européia, o Brasil tipificou a conduta acima descrita por 

meio da Lei Federal 10.303/2001, ao introduzir o artigo 27-D na Lei Federal 6.385/1976, 

que regulamenta o mercado de valores mobiliários no Brasil.  

 

Apesar de tal conduta já ser protegida pelo direito societário, 

principalmente por meio dos deveres impostos a administrador (dever de informar, de 

lealdade e de sigilo), a partir de 2001 a utilização indevida de informação privilegiada 

deixou de ser apenas infração administrativa e passou a ser tida como infração criminal, 

com pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 

 

Além das várias críticas que podem ser feitas ao modelo de tipo penal 

adotado pelo legislador brasileiro, principalmente quando comparado com a legislação 

estrangeira, pois deixou diversas dúvidas na interpretação da norma penal, tais como o 



momento da configuração do delito, quem pode atuar como sujeito ativo e qual o bem 

jurídico tutelado, deve-se entender que essa criminalização não é um fato isolado 

relacionado ao crime de insider trading. 

 

Pelo contrário, a forma utilizada para criminalizar a conduta de 

utilização indevida de informação privilegiada demonstra claramente tratar-se de um 

exemplo clássico do expansionismo do Direito Penal Econômico, utilizado para justificar a 

tutela da sociedade de risco, por meio de bens jurídicos coletivos ou supra-individuais, 

crimes de perigo abstrato, nos quais basta a colocação do bem jurídico em perigo para 

configuração do delito, normas penais em branco e delitos de acumulação. 

 

Entretanto, tais características do atual Direito Penal Econômico, ao 

contrário do que se possa imaginar num primeiro momento, não protegem de forma efetiva 

os interesses da sociedade alçados à categoria de bens jurídicos, configurando, na verdade, 

o chamado direito penal simbólico. 

 

Em razão disso, apresenta-se um novo modelo de proteção do mercado 

de capitais, com o intuito de assegurar de forma eficaz os bens jurídicos protegidos pelo 

crime de uso indevido de informação privilegiada ou de insider trading, representados, a 

seu turno, pela igualdade de informações no mercado de valores mobiliários e pela 

confiança depositada pelos investidores nesse mesmo mercado, embora não haja consenso 

na doutrina nacional e estrangeira a respeito de qual é, efetivamente, o bem jurídico 

tutelado por esse delito. 

 

Esse modelo leva em consideração o fato de a infração criminal também 

ser infração administrativa, punida por meio do Direito Administrativo Sancionador, 

regulamentado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), configurando um excesso 

de punição por parte do Estado em relação ao cidadão, pois uma mesma conduta é punida 

duas vezes, uma na esfera administrativa e outra na esfera penal, inclusive com cumulação 

de multas, o que não é admitido na legislação italiana, por exemplo. 

 

Como se verá ao longo do trabalho, uma das medidas proposta é o 

fortalecimento da CVM, já que como órgão técnico e regulamentador do mercado de 



capitais, possui condições de reprimir de modo mais eficaz a conduta tipificada como 

crime insider trading no Brasil. 

 

Pretende-se demonstrar que a esfera penal não é a mais adequada para 

punir e prevenir determinados tipos de conduta, apresentando a esfera administrativa, com 

a utilização do Direito Administrativo Sancionador, melhores condições de desempenhar 

tal função. 

 

Desse modo, o objetivo deste trabalho é demonstrar a possibilidade de 

que condutas atualmente tuteladas pela esfera penal sejam regulamentadas, em sua grande 

parte, pela esfera administrativa, mais especificadamente, pela CVM, e apenas as infrações 

mais graves sejam regulamentadas pelo direito penal, de modo a garantir o caráter 

subsidiário do direito penal. 

 

Nesse contexto, não se pode esquecer de que, muito embora a CVM seja 

uma unidade autárquica especial, de acordo com o artigo 5º da Lei 6.385/1976, ela 

desempenha a mesma função exercida pelas agências reguladoras, na medida em que 

regula, controla e fiscaliza o mercado de capitais no país. Por essa razão, o tratamento 

dispensado às agências reguladoras deve ser aplicado extensivamente a CVM. 

 

O trabalho pretende demonstrar que esta mudança de aplicação de sanção 

penal para sanção administrativa, regulamentada por uma agência reguladora, somente 

tornou-se possível graças à alteração de postura do Estado em relação ao setor público.  O 

Estado deixa de controlar empresas estatais e passa a regular o setor privado, que, no 

entanto, presta serviço público. 

 

Esta alteração do papel do Estado frente ao setor de serviços públicos 

pode ser verificada com maior intensidade com as privatizações das empresas estatais. A 

via encontrada foi a criação de agências reguladoras para controlar este setor. 

 

Para tanto, será necessário instituir estes órgãos de características 

essenciais para desempenhar a função que lhes foi determinada pelo Estado. Assim, busca-

se um modelo, segundo o qual as agências reguladoras sejam dotadas de autonomia, 

independência, alto conhecimento técnico e específico, transparência e neutralidade, tudo 



para permitir que exerçam função gerencial e controle sobre os entes regulados com 

eficiência. 

 

Deve-se ter em mente que todas estas características são igualmente 

verificadas à Comissão de Valores Mobiliários, porquanto também atuam como órgão 

independente, vinculado formalmente ao Ministério da Fazenda, dotado de alto 

conhecimento técnico, com atuação específica no mercado de capitais. 

 

Diante disso, o presente trabalho pretende além de apresentar uma crítica 

ao atual sistema de regulamentação do setor pela esfera penal, demonstrar de que forma 

seria possível a sua regulamentação pela esfera administrativa, executada pelas agências 

reguladoras e autarquias, com fundamentação no Direito Administrativo Sancionador. 

 

Além de a esfera penal não regulamentar o setor com a eficiência 

necessária, o que será devidamente demonstrado neste trabalho, há outra questão relevante 

que deve ser utilizada para justificar a alteração de tutela de determinados bens jurídicos 

pelas agências reguladoras e não mais pelo direito penal: o fato de este representar a ultima 

ratio a ser utilizada pelo Estado.  

 

Assim, os princípios de subsidiariedade, fragmentariedade e intervenção 

mínima do direito penal estariam assegurados de acordo com o tema proposto. 



CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do mercado de capitais, e, sobretudo das negociações 

em ações, ao longo do século XX, possibilitou o surgimento da utilização indevida de 

informação privilegiada por parte de agentes que têm acesso prévio a informações 

confidenciais, capazes de alterar a cotação do valor mobiliário, e obtêm com isso vantagem 

patrimonial indevida. 

 

O primeiro país a regulamentar o mercado de capitais foi os Estados 

Unidos da América. Na sequencia, os países europeus seguiram o mesmo trilho no sentido 

de introduzir normas regulamentadoras do mercado de valores mobiliários em seus 

ordenamentos. No final do século XX, a Conselho da Comunidade Europeia editou a 

Diretiva 89/592/CEE, que tratava da instrução dada aos países membros para que 

coibissem a prática do uso indevido de informação privilegiada, pois a conduta praticada 

pelo insider trading poderia prejudicar a confiança e o bom funcionamento dos mercados. 

 

A importância do mercado de capitais se revela pelo fato de constituir 

uma forma mais barata de a sociedade anônima de capital aberto obter recursos para suas 

atividades. As sociedades utilizam dinheiro poupado pelos investidores e, em troca disso, 

lhes concede uma parcela do capital social da sociedade na proporção do valor investido. 

Caso a companhia tivesse de se socorrer às instituições financeiras teriam de pagar uma 

taxa muito superior do que valer-se dos valores obtidos por meio do mercado de capitais. 

 

Evidencia-se, assim, a relevância tida pelo mercado de valores 

mobiliários na economia de um determinado país. A utilização da informação privilegiada 

pode, dependendo da situação, colocar em risco esse mercado, por isso, essa prática é 

reprimida em grande parte dos países que possuem mercado de valores mobiliários 

desenvolvidos. 

 

A criminalização dessa conduta foi introduzida no ordenamento jurídico 

brasileiro a partir da promulgação da Lei 10.303/2001, que acrescentou o artigo 27-D na 

Lei 6.385/1976, a qual dispõe da regulamentação do mercado de valores mobiliários. Cabe 



destacar, contudo, que essa conduta já era vedada pela Lei das S.A, em relação aos 

administradores da companhia, em virtude dos deveres de lealdade, de sigilo e de publicar. 

 

A redação do tipo penal introduzido no Brasil trouxe grande dificuldade 

de aplicação e discussão na pouca doutrina existente no país até o presente momento. O 

primeiro ponto de divergência observado na doutrina refere-se à classificação do crime em 

formal ou material. Disso decorrem divergências a respeito do momento consumativo do 

delito, se a tentativa é ou não admitida. 

 

Em virtude do tipo penal utilizar a expressão “capaz de propiciar para si 

ou para outrem, vantagem indevida”, entende-se tratar-se de crime formal que se 

configura, independentemente, da obtenção da vantagem. De acordo com a redação do tipo 

penal, basta que a conduta proibitiva seja capaz de acarretar vantagem para que o delito 

seja consumado. Pode-se, pois, incidir na prática delitiva ainda que o resultado seja diverso 

do que esperado. Assim, ainda que agente obtenha prejuízo na operação realizada, pode 

incidir na prática do delito. 

 

Considerando o crime esculpido no artigo 27-D da Lei 6.385/1976 como 

formal, entende-se que o delito se consuma no momento da utilização da informação 

relevante ainda não divulgada ao mercado e que não se admite tentativa. 

 

Outro aspecto questionado a partir da redação do tipo penal em comento 

é quem poderia ser o sujeito ativo desse delito, já que, diversamente do que ocorre na 

legislação estrangeira analisada, não no tipo a indicação de quem poderia incidir na prática 

do delito. A única informação constante no tipo é que o agente precisa ter o dever de 

manter sigilo. Diante disso, entende-se que, se agente não tiver o dever de guardar o sigilo 

da informação confidencial a que teve acesso, não poderá ser considerado sujeito ativo 

desse delito, a menos que atue em conluio com quem tem esse dever. 

 

A lei penal brasileira também é silente quanto à definição do termo 

“informação relevante”, tratando-se, assim, de norma penal em branco. Para que o 

intérprete compreenda o sentido completo da norma penal deve observar o quanto exposto 

no artigo 2º da Instrução Normativa nº 358/2002, o qual além de trazer um rol 

exemplificativo de atos ou fatos que podem ser considerados relevantes, explicita que o 



fato apenas será relevante se for capaz de influenciar na cotação dos valores mobiliários de 

emissão da companhia ou na intenção do investidor de negociá-los. 

 

É muito discutido, principalmente na doutrina estrangeira, qual o bem 

jurídico tutelado pelo crime de insider trading. A doutrina aventa cinco possibilidades: (1) 

interesse da companhia emissora dos valores mobiliários; (2) patrimônio do investidor; (3) 

igualdade das informações; (4) correto funcionamento do mercado de valores mobiliários; 

e (5) confiança depositada pelos investidores no mercado de valores mobiliários.  

 

Dentre as possibilidades indicadas, entende-se que as únicas que 

justificam a intervenção penal é a igualdade de informações e a confiança no mercado, pois 

teme-se a chamada “fuga dos investidores”, caso esses não confiem no mercado ao 

percebem que alguns participantes obtêm vantagens indevidas, em razão de possuírem 

informações confidenciais, não disponíveis a todos os investidores. 

 

Entretanto, apesar de reconhecer a importância desempenhada pelo 

mercado de capitais na economia de um país, e de admitir que a conduta praticada pelo 

insider trading pode ser prejudicial ao mercado, entende-se a atual tutela verificada no 

ordenamento brasileiro não é eficaz para proteger, de fato, o mercado de capitais brasileiro. 

Por essa razão, postula-se por uma reformulação do sistema sancionatório dispensado a 

essa conduta. 

 

Não se pode deixar de mencionar que o crime de insider trading integra o 

Direito Penal Econômico, o qual passou por um expansionismo nos últimos tempos, 

valendo-se, principalmente de crimes de perigos abstrato, norma penal em branco, bens 

jurídicos coletivos, delitos de acumulação, em cristalina ofensa ao princípio da intervenção 

mínima do Direito Penal.  

 

O expansionismo do Direito Penal Moderno contribuiu também para que 

condutas punidas na esfera administrativas passassem a ser também ilícitos penais, com 

identidade de sujeitos, fatos, e fundamentos, configurando exemplo clássico de bis in idem. 

É exatamente essa situação verificada no atual sistema sancionatório brasileiro: o agente 

que utilizar informação privilegiada, da qual deva manter sigilo, mediante negociação com 



valores mobiliários, capaz de acarretar vantagem indevida deverá ser processado tanto pela 

esfera administrativa, como pela esfera penal. 

 

    Diante disso, sugere-se o fortalecimento do Direito Administrativo 

Sancionador, a ser desenvolvido pela CVM, com característica de agência reguladora 

(órgão autárquico independente) para punir as infrações menos graves. Em razão da 

internacionalização das operações realizadas com valores mobiliários (ADRs e BDRs), e 

da pressão feita pela comunidade internacional na repressão da prática do insider trading, 

entende-se que o Direito Penal deveria atuar somente nos casos em que se verificasse uma 

efetiva potencialidade de lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a garantir de um lado 

que o mercado seja efetivamente tutelado, ante a não utilização de um direito penal 

meramente simbólico, e de outro, que não haja sobreposição de sanções, o que configura 

um excesso de punição em relação ao cidadão, e ainda, respeitaria a característica de 

ultima ratio do Direito Penal. 
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