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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer acerca da interseção existente entre o Direito 

Penal e Processual Penal e o Direito Administrativo Sancionador, especificamente no âmbito 

do mercado de valores mobiliários, considerando as funções normativa, fiscalizadora e 

sancionadora exercidas pela Comissão de Valores Mobiliários, em especial a partir das 

mudanças implementadas pela Lei n˚ 13.506/207. Para tanto, vislumbra-se a aplicação dos 

princípios penais fundamentais à salvaguarda dos direitos do acusado ao âmbito administrativo 

sancionador no mercado de capitais a partir da interpretação de que a autonomia entre as esferas 

não implica na impossibilidade de convergência entre seus preceitos essenciais. Ao revés, o 

esforço teórico de enxergar uma aplicação prática conexa de fundamentos indispensáveis às 

liberdades individuais vai plenamente ao encontro dos ideais preconizados em um Estado 

Demorático de Direito.  

 

Palavras-chave: Direito Penal. Direito Administrativo Sancionador. Interseção. Comissão de 

Valores Mobiliários. Mercado de Capitais. Processo Administrativo Sancionador. Princípios. 

Estado Democrático de Direito.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present paper aims to argue the point of intersection between Criminal Law and 

Administrative Sanctioning Law, specifically in the scope of securities, considering the 

normative, fiscal and sanctioning functions fulfilled by the Securities Exchange Commission, 

especially since the changes implemented by Law no. 13.506/207. Therefore, envisaging the 

application of fundamental criminal principles to the safeguarding of rights of the accused to 

the administrative sanctioning sphere of the securities market, considering the interpretation 

that the independence of the two areas does not imply an impossibility of convergence within 

their essential principles. On the other hand, the theoretical effort to see a practical application 

connecting the indispensable fundaments to individual freedoms completely agrees with the 

ideals defended in a Democratic rule of law.   

  

Keywords: Criminal Law. Administrative Sanctioning Law. Intersection. Securities Exchange 

Commission. Securities Market. Administrative Sanctioning Proceeding. Principles. 

Democratic rule of law. 
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INTRODUÇÃO

 

 O presente trabalho de conclusão de curso visa a analisar a conexão entre os 

fundamentos e princípios do Direito Penal e Processual Penal e o Direito Administrativo 

Sancionador em seu aspecto teórico e, em um segundo momento, na aplicação prática no âmbito 

do Processo Administrativo Sancionador da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com o 

advento da Lei n˚ 13.506/20171, responsável por regulamentar os processos administrativos 

sancionadores do Banco Central e da CVM. 

 O primeiro capítulo será dedicado a tecer considerações, sob perspectiva doutrinaria em 

sua maior parte, a respeito de alguns relevantes princípios de Direito e Processo Penal que 

serviram de objeto para análise adiante. No segundo capítulo, propõe-se discorrer sobre a 

Comissão de Valores Mobiliários, desde sua origem às suas funções normativa, fiscalizadora e 

sancionadora, bem como sobre o contexto e regras principais de trâmite do Processo 

Administrativo Sancionador em seu âmbito. Neste capítulo, cumprirá também introduzir a 

reflexão acerca dos pontos de interseção e de distanciamento entre a esfera administrativa 

sancionadora e a esfera penal. 

O terceiro capítulo, por sua vez, consiste, preliminarmente, na apresentação de correntes 

de pensamento  acerca dos pontos de  aproximação e divergência entre o Direito Penal e o 

Direito Administrativo Sancionador. Feitas tais considerações, passa-se à análise sobre a 

aplicação de princípios penais nas regras de processo administrativo sancionador trazidas pela 

Lei n˚ 13.506/2017, indagando eventual observância ou relativização dos mesmos em 

dispositivos relevantes selecionados para avaliar se as garantias mínimas fundamentais ao 

acusado foram asseguradas. 

A conclusão é que a despeito da independência e autonomia entre a esfera penal e a 

esfera administrativa sancionadora, cada qual com regramentos consentâneos às suas 

particularidades, em se tratando ambas de vertentes do poder punitivo estatal devem convergir 

em seu elemento comum, a saber o acusado, com a finalidade de assegurar seus direitos e 

garantias próprias não apenas do Direito Penal, mas de um Estado Democrático de Direito. Tal 

necessidade se dá especialmente em virtude da ausência de um viés garantista na seara 

                                                 
1 BRASIL. Lei n˚ 13.506 de 13 de novembro de 2017. Dispõe sobre o processo administrative sancionador na   

esfera e atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm> Acesso realizado em 20 de outubro 

de 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm
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administrativa, cabendo ao Direito Penal, nesse sentido, suplantar as lacunas daquela área do 

Direito nº que tange ao amparo essencial ao acusado. Nessa linha de pensamento, transpõe-se 

a principiologia penal e processual penal à esfera de atuação sancionadora da CVM 

considerando o novo regramento trazido pela Lei nº 13.506/2017.  

 A referida lei, que dispõe sobre o funcionamento do processo administrativo 

sancionador nas esferas específicas de atuação do Banco Central do Brasil e da CVM e conta 

com 72 dispositivos, acabou implementando diversos novos parâmetros no rito dos processos 

administrativos sancionadores e trazendo novas tipificações de ilícitos administrativos e penais, 

além de prever a criação do Acordo Administrativo em Processo de Supervisão entre a CVM e 

os acusados.  

 Considerando que até o advento da referida lei o Processo Administrativo Sancionador 

da CVM era regulado com base nas regras gerais da Lei de Processos Administrativos Federais, 

de n 9.8742 de 1999, sobre a qual se sobrepunham apenas as normas regulamentadoras da 

própria CVM no que eram específicas, tem-se que é indiscutível a importância de um novo 

texto legal que discorra expressa e especificamente sobre o regramento do processos 

administrativos sancionador nas searas do Banco Central e da CVM. Não à toa é que sua 

promulgação se tornou tema bastante polêmico sob a perspectiva do Direito Administrativo 

bem como do Direito Penal, tornando a lei alvo de fortes críticas em razão de suas regras 

processuais peculiares, criação de novas formas de penalidades administrativas e da 

configuração de situações onde haja possível ameaça à segurança jurídica.  

 Como objetivo geral do presente trabalho, tem-se a análise acerca da eventual interseção 

entre a esfera penal e a esfera administrativa sancionatória no âmbito da CVM a fim de concluir 

sobre os pontos de convergência e de divergência entre as respectivas searas no contexto da 

nova Lei n˚ 13.506/2017. Os objetivos específicos do trabalho, por sua vez, transcendem a 

possibilidade de conexão entre as áreas e vislumbram observações, comentários, ponderações 

e críticas a respeito dos novos dispositivos trazidos pelo referido texto legal e sobre em que 

ponto foram ou deveriam ter sido aplicados os princípios penais discorridos ao longo da 

primeira parte do trabalho. 

 A metodologia empregada no presente trabalho utilizou o levantamento de 

posicionamentos doutrinários e de dispositivos legais pertinentes acerca de conceitos básicos 

                                                 
2 BRASIL. Lei n˚ 9.784 de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm> Acesso realizado em 

20 de outubro de 2018. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
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relacionados a princípios penais, da estruturação da CVM e de seu processo administrativo 

sancionador, como também as linhas de pensamento que suscitam a comparação entre as esferas 

criminal e administrativa. Alguns apontamentos da jurisprudência foram inseridos de forma 

pontual para corroborar as elucidações expostas. 

 Quanto à relevância do objeto da presente pesquisa para o campo do Direito e para a 

sociedade, tem-se que o estudo sobre a interseção entre os sistemas penal e administrativo 

sancionador se mostra como de fundamental importância no contexto da promulgação da Lei 

n˚ 13.506/2017. Isso porque o referido diploma legal trouxe o endurecimento de sanções 

administrativas, a criação de novos ilícitos administrativos e mesmo penais, e a alteração no 

trâmite do processo administrativo sancionador conduzido pela CVM. Assim, enquanto de um 

lado atendeu aos anseios da CVM de dispor de normas e sanções mais duras a fim de 

efetivamente garantir a proteção necessária aos investidores no mercado de capitais para o bom 

funcionamento das operações envolvendo valores mobiliários, de outro lado abriu margens a 

discussões, críticas e controvérsias sobre potencial relativização de princípios fundamentais ao 

ordenamento jurídico pátrio e à própria convivência social pacífica. Nesse sentido, os reflexos 

significativos que serão sentidos na esfera do mercado de capitais em razão da rigidez das 

infrações e sanções administrativas trazidas pela nova lei devem ser cuidadosamente analisados 

e ponderados para que seus pontos sejam amadurecidos no bojo jurídico e social e que eventuais 

falhas e lacunas sejam reconhecidas e remediadas.  

 Apesar das diferenças inerentes ao sistema penal e administrativo sancionador, tem-se 

que ambas esferas acabam, em última instância, compartilhando fundamentos em razão da 

presença do acusado e da necessidade de se proteger e respeitar seus devidos direitos, sem os 

quais o condão punitivo pelo poder público seria eivado de arbitrariedade, abuso e 

ilegitimidade. Assim, guardadas as particularidades do processo penal no âmbito judicial e do 

processo administrativo sancionador, cada qual regido da forma mais coerente e adequada à sua 

realidade, existem pilares que devem ser invariavelmente reconhecidos em ambos por estarmos, 

nos dois casos, diante de uma atuação da Administração Pública face à liberdade individual do 

cidadão administrado.  

 Nesse sentido, o esforço de aplicar tais princípios penais e processuais penais na esfera 

administrativa sancionadora traz o intuito de colaborar para a estruturação de um Direito 

Administrativo Sancionador com as garantias e direitos fundamentais que o adequem com o 

Estado Democrático de Direito. 

 A importância acerca da necessidade de interseção e complementariedade entre ambas 

esferas já foi reconhecida pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que manifestou 
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concordância na transposição de princípios e garantias extraídas da Constituição de Estados 

Membros e de seu respectivo sistema penal para o Direito Administrativo Sancionador. Um dos 

casos emblemáticos nesse tópico foi o caso Ozturk3, julgado em 21 de fevereiro de 1984 no 

qual o Tribunal decidiu que para efeitos do Artigo 6˚4 da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem5, sanções administrativas genéricas, isto é que não sejam aplicáveis somente a um 

grupo específico de cidadãos, com natureza punitiva e não meramente compensatória, devem 

ser classificadas como sanções de caráter criminal.  

O acórdão representou um marco histórico na jurisprudência europeia ao consolidar o 

posicionamento de que as garantias e direitos da seara penal não podem ser relativizados em 

âmbito de processo administrativo sancionador e ao reconhecer a proximidade entre ambas 

áreas do Direito. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, diversas manifestações da doutrina e mesmo de 

julgados em instância superior entendem pela imprescindibilidade de compatibilização entre o 

                                                 
3 Case of Ozturk v. Germany, Application no. 8544/79, Judgement, Strasbours, 21 de fevereiro de 1984, European 

Court of Human Rights. Disponível em:< 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiurJ-

eme7eAhWEDJAKHcL_AmwQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconver

sion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-57553%26filename%3D001-

57553.pdf&usg=AOvVaw3HTDnH9bZ0HIgJgM5jkRyt> Acesso em 4 de novembro de 2018. 
4Convenção Europeia de Direitos do Homem, Artigo 6˚: 

1- Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável 

por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos 

seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal 

dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso a sala de audiências pode ser proibido a imprensa 

ou ao público durante a totalidade ou parte do processo. quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da 

segurança nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a protecção da vida privada 

das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em 

circunstancias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da justiça. 

2- Qualquer pessoa acusada de uma infracção presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido 

legalmente provada. 

3- O acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos: 

a) Ser informado no mais curto prazo, em língua que entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa da 

acusação contra ele formulada; 

b) Dispor do tempo e dos meios necessários para a preparação da sua defesa; 

c) Defender-se a si próprio ou ter a assistência de um defensor da sua escolha e, se não tiver meios para remunerar 

um defensor, poder ser assistido gratuitamente por um defensor oficioso, quando os interesses da justiça o 

exigirem; 

d) Interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e obter a convocação e o interrogatório das 

testemunhas de defesa nas mesmas condições que as testemunhas de acusação; 

e) Fazer-se assistir gratuitamente por intérprete, se não compreender ou não falar a língua usada no processo. 
5 Convenção Europeia de Direitos do Homem, de 3 de setembro de 1953. Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem. Disponível em: < https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf > Acesso realizado em 3 

de novembro de 2018. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiurJ-eme7eAhWEDJAKHcL_AmwQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-57553%26filename%3D001-57553.pdf&usg=AOvVaw3HTDnH9bZ0HIgJgM5jkRyt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiurJ-eme7eAhWEDJAKHcL_AmwQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-57553%26filename%3D001-57553.pdf&usg=AOvVaw3HTDnH9bZ0HIgJgM5jkRyt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiurJ-eme7eAhWEDJAKHcL_AmwQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-57553%26filename%3D001-57553.pdf&usg=AOvVaw3HTDnH9bZ0HIgJgM5jkRyt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiurJ-eme7eAhWEDJAKHcL_AmwQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-57553%26filename%3D001-57553.pdf&usg=AOvVaw3HTDnH9bZ0HIgJgM5jkRyt
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
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Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador como se verá adiante. De acordo com 

Gregório Edoardo Raphael Selingardi Guardia6: 

 

A crescente imposição de sanções administrativas aponta para o 

aperfeiçoamento do Direito Administrativo sancionador como instância 

punitiva autônoma, sem que se pense de maneira mais abrangente nos 

inegáveis pontos de contato existentes com o Direito Penal. No entanto, não 

pode faltar ao ordenamento jurídico o censo de coordenação entre ambas as 

instâncias, tanto para que não se incorra em indesejável bis in idem, como para 

que o processo administrativo sancionador não se transforme em instrumento 

punitivo sumário. Nada obstante as diferenças entre os regimes jurídicos e a 

técnica processual entre Direito Penal e Direito Administrativo, inegável que 

ambas as searas devem se compatibilizar com o exercício do contraditório e 

da ampla defesa, reafirmando-se o núcleo básico presente na Constituição 

Federal.  

 

 Trazidas as considerações iniciais e tendo em vista a possibilidade de convergência e 

complementação entre as esferas penal e administrativo sancionadora, passa-se à exposição de 

relevantes princípios do Direito Penal que serão posteriormente transportados à interpretação e 

problematização acerca de determinados dispositivos elencados pela Lei n˚ 13.506/2017 quanto 

ao processo administrativo sancionador que tramita na CVM.  

  

                                                 
6 GUARDIA, Gregório Edoardo Raphael Selingardi. Princípios processuais no direito administrativo 

sancionador: um estudo à luz das garantias constitucionais. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo. v. 109. p. 789, jan/dez 2014. 
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1. ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS PENAIS 

 

 As normas jurídicas no Direito Penal dividem-se primordialmente em dois conjuntos: o 

conjunto de leis ou regras, consistindo no direito positivo, no qual o legislador antevê inúmeras 

condutas irregulares e suas respectivas sanções a serem observadas pela sociedade; e o conjunto 

de princípios, concepções teóricas relacionadas aos direitos e garantias fundamentais 

individuais que devem influenciar a aplicação prática do direito positivo. Assim, os princípios 

assumem função imperiosa de balizamento do condão punitivo do poder estatal, solidificando 

os principais valores do Direito Penal e inibindo atuações coercitivas impróprias de um Estado 

Democrático de Direito.  

 Dentre os diversos princípios que orientam o Direito Penal, optou-se por abordar os 

princípios da legalidade, da insignificância, da consensualidade, da culpabilidade, da 

proporcionalidade, da individualização da pena e o princípio penal processual da presunção de 

inocência, oferecendo esclarecimentos básicos porém suficientes à análise posterior sobre a 

aplicação destes na esfera administrativa sancionadora da CVM no contexto da promulgação 

da Lei n˚ 13.506/2017. 

 

2.1. Princípio da Legalidade, da Reserva Legal e da Taxatividade 

 

 O princípio da legalidade, alicerce do Direito Penal, encontra-se insculpido no artigo 5, 

XXXIX7 da Constituição Federal e no artigo 1˚8 do Código Penal9 , segundo os quais não existe 

crime sem lei que previamente o defina, nem pena sem cominação legal anterior. Trata-se a lei, 

assim, da única fonte legítima do Direito Penal para normatização de condutas proibidas e de 

suas respectivas sanções, bem como o impedimento à atuação discricionária por parte do Poder 

Público. 

 Depreende-se, pois, do conceito do princípio da legalidade a ideia de verdadeiro 

resguardo e escudo da liberdade individual dos cidadãos frente às possíveis arbitrariedades e 

                                                 
7BRASIL. Constituição Federal. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Diário Oficial da República Federativa 

do Brasil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 

Acesso realizado em 7 de novembro de 2018. 
8 Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
9 BRASIL. Código Penal. 7 de dezembro de 1940. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso realizado em 7 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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coercitividades do Estado. Sobre a importância de tal princípio para a sociedade e Estado 

Democrático de Direito, Cezar Roberto Bitencourt leciona10: 

O princípio da legalidade ou da reserva legal constitui efetiva limitação ao 

poder punitivo estatal. Feuerbach, no início do século XIX, consagrou o 

princípio da reserva legal por meio da fórmula latina nullum crimen, nulla 

poena sine lege. O princípio da reserva legal é um imperativo que não admite 

desvios nem exceções e representa uma conquista da consciência jurídica que 

obedece a exigências de justiça; somente os regimes totalitários o têm negado.  

Importante pontuar que, para alguns doutrinadores, há clara diferença entre o princípio 

da legalidade e o princípio da reserva legal: no primeiro, estar-se-ia permitindo o uso de 

quaisquer diplomas elencados no artigo 5911 da Constituição Federal para prever os tipos penais 

e suas penas, incluindo medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções; 

no segundo, entender-se-ia haver uma restrição da matéria legislativa penal atribuindo tal 

competência apenas às leis formais, quais sejam ordinárias e complementares, aprovadas pelo 

devido processo legislativo, e preferencialmente de competência da União, detentora da 

competência privativa para legislar sobre Direito Penal, segundo o artigo 22, I12 da Constituição 

Federal. 

 Ademais, Rogério Greco atribui quatro funções principais ao princípio da legalidade13: 

proibir a retroatividade da lei penal (nullum crimen nulla poena sine lege praevia); proibir a 

criação de crimes e penas pelos costumes (nullum crimen nulla poena sine lege scripta); proibir 

o emprego de analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas (nullum crimen nulla 

poena sine lege stricta); e proibir incriminações vagas e indeterminadas (nullum crimen nulla 

poena sine lege certa).  

 Portanto, para garantir plena efetividade ao princípio da legalidade, segundo o referido 

autor, não basta que os crimes sejam meramente previstos por lei, mas sim por lei praevia, 

stricta, scripta e certa. Em outras palavras, deve ser a lei anterior à conduta tipificada para ser 

capaz de sujeitar os infratores à sanção cominada, além de escrita, taxativa, objetiva, clara, não 

                                                 
10 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 2. 
11 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII - resoluções. 
12 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
13 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. p. 96 
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havendo qualquer espaço para imprecisões, vaguezas, ambiguidades e interpretações 

abrangentes e extensivas que fogem do conteúdo que está estritamente previsto. Dessa 

caracterização deriva o princípio da taxatividade, que diz respeito justamente à elaboração 

legislativa de tipos penais que sejam suficientemente claros e precisos para não darem margem 

a um exercício interpretativo além do necessário por parte do Judiciário. Sobre a 

fundamentalidade da precisão do texto normativo de matéria penal, Claus Roxin14 entende que: 

“uma lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo, pouco clara não pode 

proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma autolimitação 

do ius puniendi estatal, ao qual se possa recorrer. Ademais, contraria o 

princípio da divisão dos poderes, porque permite ao juiz realizar a 

interpretação que quiser, invadindo, dessa forma, a esfera do legislativo.” 

Inegável que a ciência jurídica possui determinado grau de subjetividade e que a redação 

de normas e leis pode vir a apresentar termos e princípios gerais que exijam algum exercício 

interpretativo do julgador a fim de melhor adequar a norma à realidade fática. Contudo, em se 

tratando de tipificações e cominação de penalidades, abandonar palavras e expressões vagas 

que estejam sujeitas a interpretações livres e desmoderadas não deve ser meramente um norte 

para o legislador, mas um dever precípuo e inerente à sua atividade legislativa. 

 Nessa seara, cabe trazer à tona a discussão existente com relação às normas penais em 

branco e sua constitucionalidade no ordenamento brasileiro. Tratam-se, em linhas gerais, de 

normas incompletas que, por conterem termos genéricos, vagos, imprecisos, não são suficientes 

para efetivamente poderem tipificar condutas e adequá-las ao texto legal, necessitando de 

complementação de outras normas para tanto. Normas estas que podem consistir em leis, 

decretos, regulamentos, portarias, e que integram o próprio tipo penal dado que sem a sua 

previsão, o respectivo tipo sequer pode existir.  

 A doutrina divide a classificação de normas penais em branco em sentido estrito e em 

sentido lato de acordo com a homogeneidade e heterogeneidade das suas fontes legislativas. 

Importante trazer à colação os ensinamentos de Rodrigo Alflen da Silva15 nesse sentido: 

(...) nas leis penais em branco em sentido estrito, há fonte formal heteróloga, 

pois remetem a individualização (especificação) do preceito a regras cujo 

autor é um órgão distinto do poder legislativo, o qual realiza o preenchimento 

do ‘branco’ por meio de sua individualização, v. g., através de atos 

administrativos. (...) leis penais em branco em sentido amplo, em que há fonte 

                                                 
14ROXIN, Claus. Derecho Penal. p. 169. Apud BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte 

especial 4: dos crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

p. 51. 
15 DA SILVA, Pablo Rodrigo Alflen. Leis penais em branco e o Direito Penal do Risco. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004. p. 67-68. 
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formal homóloga, são aquelas que recorrem a regulamentações da mesma lei 

ou de outra lei, ou seja, originadas da mesma instância legislativa, contanto 

que possam ser pronunciadas por remissões (externas ou internas) expressas 

e concludentes. 

Para evitar que a possibilidade de previsão de normas penais em branco em sentido 

estrito macule o princípio da reserva legal, faz-se necessário respeitar dois importantes critérios: 

primeiro é que a essência da proibição esteja prevista na norma penal em branco e não na norma 

infralegal responsável por complementá-la e que integra o tipo penal. Caso contrário, estar-se-

ia diante também de uma violação à separação de poderes dado que um ato normativo do Poder 

Executivo estaria inaugurando no Direito Penal como se lei fosse, portanto invadindo a esfera 

de atuação do Poder Legislativo. Segundo, a norma complementar deve necessariamente 

cumprir estritamente com a finalidade da norma penal em branco a qual, de acordo com Cezar 

Bitencourt16, deve conceder autorização à primeira como uma espécie de mandato. 

Assim, uma grande função do princípio da legalidade e da reserva legal trata-se de 

vincular o exercício do intérprete e a atuação administrativa ao conteúdo normativo, evitando-

se a arbitrariedade e a discricionariedade descomedida, principalmente no que tange à 

imposição de sanções nas duas esferas, bem como limitar a subjetividade inerente ao âmbito 

jurídico.  

  

2.2. Princípio da Presunção de Inocência 

 

O princípio da presunção de inocência, um dos grandes alicerces do ordenamento jurídico 

brasileiro, encontra-se estampado no artigo 5˚, inciso LVII da Constituição, de acordo com o 

qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória.” Segundo José Carlos Barbosa Moreira a respeito do trânsito em julgado17: 

Por “trânsito em julgado” entende-se a passagem da sentença da condição de 

mutável à de imutável. Se ela já era, “ab origine”, irrecorrível, transitou em 

julgado no próprio instante em que adquiriu existência como ato processual – 

ou seja, no instante da publicação. Se é recorrível, transitará em julgado 

exatamente quando deixe de o ser: ou no têrmo “ad quem” do prazo de 

interposição do recurso admissível, não utilizado; ou ao verificar-se algum 

fato capaz de tornar inadmissível o recurso, antes (exemplo: renúncia) ou 

depois (exemplo: deserção) da interposição; ou ainda com a homologação da 

desistência manifestada pelo recorrente. 

                                                 
16 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1. 24 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2014. p. 299. 
17 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. Revista dos Tribunais,  RT nº  416/9, 1970. 

p. 5.  
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Nesse sentido, mesmo após a condenação do réu, enquanto houver a possibilidade de se 

reverter a decisão por meio de recursos e instrumentos processuais, deve-se presumir como 

inocente o acusado, sem tratá-lo como culpado e responsável criminalmente pela conduta antes 

do esgotamento das instâncias. Logo, tem-se que, como disposto no compilado de lições sobre 

Processo Administrativo Sancionador no Mercado de Capitais e no Sistema Financeiro 

Nacional, “a presunção de inocência, constitui um direito subjetivo público do indiciado ou 

acusado, pois ele te o direito de ser considerado inocente até que haja a decisão contra a qual 

nenhum recurso seja mais interponível.” 18 

 O referido princípio encontra-se também elencado, ainda que de forma menos protetiva 

do que na Constituição Federal,  na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a 

qual prevê em seu artigo XI, 1: 

Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida 

inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, 

em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 

necessárias à sua defesa. 

Encontra resguardo também na Convenção Americana Sobre os Direitos Humanos, 

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, cujo artigo 8º, 2, destaca: “Toda pessoa 

acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa”. Percebe-se, assim que a consagração do princípio da presunção de 

inocência transcende o âmbito do ordenamento jurídico nacional e compõe o texto normativo 

de Pactos e Tratados Internacionais que constituem verdadeiros marcos históricos para a 

humanidade. 

 Importante ressaltar que o princípio da presunção de inocência deve ser aplicado em 

duas vertentes distintas: como regra de tratamento e como regra de julgamento. O entendimento 

do princípio como regra de tratamento diz respeito ao fato de que o acusado deve ser tratado 

como inocente desde o início do processo penal até a decisão final com trânsito em julgado, em 

constante cumprimento ao corolário do in dubio pro réu. O bem jurídico protegido nesse aspecto 

do referido princípio traduz-se na garantia individual de liberdade do sujeito acusado frente ao 

interesse da sociedade em vê-lo reprimido e condenado.  

 Já o princípio da presunção de inocência visto como regra de julgamento significa 

entender que o magistrado também deve enxergar o réu como inocente tanto no âmbito da 

sentença por ele proferida, o qual deve prolatar decisão em benefício do acusado nos casos em 

que o arcabouço probatório produzido leva a dúvidas, bem como na determinação à acusação 

                                                 
18  DUTRA, Pedro. et al. Processo Administrativo Sancionador no Mercado de Capitais e no Sistema 

Financeiro Nacional. Vol. Único. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p. 59. 
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de providenciar todas as provas necessárias para sustentar suas alegações, incumbida ela do 

ônus probatório. Neste sentido é a redação do artigo 15619 do Código de Processo Penal, 

segundo o qual a prova da alegação incumbirá àquele que a fizer. 

Nesta segunda vertente, o ideal almejado é impedir ao máximo o julgamento de sujeitos 

inocentes como culpados, cenário no qual a incerteza sobre fatos, provas ou a própria 

culpabilidade do réu é transformada na certeza de sua culpa e na determinação de sua 

condenação. Segundo palavras de Odone Sanguiné 20 , afirmar que o cidadão se presume 

inocente implica a proibição de infligir-lhe uma pena pela suspeita. 

 No que tange à jurisprudência firmada com relação ao princípio da presunção de 

inocência, em especial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem-se que houve uma reforma 

radical em seu posicionamento no julgamento do HC 126.29221, datado de 17 de fevereiro de 

2016, revertendo entendimento que havia sido anteriormente consolidado por seu plenário. Por 

maioria de sete votos a quatro, foi decidido permitir a execução da pena a partir da confirmação 

de decisão condenatória em segunda instância, ou seja, sem ter havido o esgotamento de 

recursos, ou seja, o trânsito em julgado. O posicionamento da Suprema Corte anterior acerca 

do mesmo assunto, firmado no HC 84.07822 de 2009, havia se consolidado na linha de que o 

trânsito em julgado da condenação deve ser condição necessária para o início da execução da 

pena, apesar de não descartar a possibilidade de se aplicar prisão preventiva em caso de 

conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 

 A decisão de 2016 foi alvo de intensas críticas sustentadas no argumento de que a 

execução antecipada da pena, permitida sem o processamento dos recursos especial e 

extraordinário, estaria indo diametralmente contra o princípio constitucional da presunção de 

inocência ao tratar o réu como culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal 

                                                 
19 Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:(Redação 

dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e 

relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;(Incluído pela Lei nº 11.690, de 

2008) 

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida 

sobre ponto relevante. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 
20 SANGUINÉ, 2014, p.192 Apud RIBEIRO BRASIL, Deilton. A garantia do princípio constitucional da 

presunção de inocência (ou de não culpabilidade): um diálogo com os direitos e garantias fundamentais. 

Revista de Direito Brasileira, São Paulo, v. 15, n. 6, set./dez. 2016. p. 382. 
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n˚126.292/ SP. Relator Ministro Teori Zavascki. Julgado 

em 17 de fevereiro de 2016. Publicado em 19 de fevereiro de 2016. Disponível em: <http://portal.Supremo 

Tribunal Federal.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4697570> Acesso realizado em 22 de outubro de 2018. 
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HABEAS CORPUS n˚84.078/MG. Relator Ministro Eros Grau. Julgado 

em 5 de fevereiro de 2009. Publicado em 26 de fevereiro de 2010. Disponível em: <http://portal.Supremo Tribunal 

Federal.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2208796 >Acesso realizado em 22 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4697570
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4697570
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2208796
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2208796
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condenatória. Ainda, arguiu-se violação ao artigo 105 da Lei de Execução Penal, segundo o 

qual a expedição de guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade apenas 

pode ser realizada mediante o trânsito em julgado da sentença que a aplicar. 

De fato, não apenas houve uma mudança drástica de posicionamento do julgamento 

para um período de sete anos com a mesma redação do texto constitucional, como também 

trata-se de decisão capaz de resultar em consequências impactantes, tais como ameaça à 

segurança jurídica e o agravamento da crise do sistema carcerário, além do fato de que, como 

pontuam Thiago Bottino e Felipe Rondo23, leva à indagação acerca da legitimidade do Supremo 

Tribunal Federal para relativizar o sentido de um dispositivo constitucional protegido como 

cláusula pétrea, a saber o basilar da presunção de inocência, claro e evidente em sua literalidade.   

 A importância de trazer à tona a polêmica decisão é para apontar a mudança de 

posicionamento a respeito do tratamento dado à presunção de inocência ressalvando porém 

simultaneamente que tal reforma de entendimento não deve nem por isso ser replicada de forma 

irrestrita a partir de então no âmbito jurídico e nem nas demais esferas, como a administrativa 

sancionadora. A presunção de inocência é da mais fundamental relevância para o regular e justo 

trâmite de qualquer processo punitivo, seja sancionador administrativo ou criminal e, apesar da 

reversão mencionada, todas as instâncias julgadoras, administrativas ou judiciárias, devem agir 

com muita cautela para não olvidar o valor de um princípio tão representativo dos ideais da 

Constituição de 1988.  

 

2.3. Princípio da Insignificância 

 

 Nomeado pelo professor alemão de Direito Penal Econômico, Klaus Tiedemann como 

princípio da bagatela24, este princípio se destina a garantir um equilíbrio entre a conduta 

tipificada como proibida e a efetiva imposição de sanção por parte do Estado. Assim, o princípio 

foi implementado no Direito Penal como forma de evitar a condenação de agentes com base 

em todo e qualquer ato omissivo ou comissivo que possa ser formalmente subsumido em norma 

penal, independentemente do real do grau de lesão causada a um bem jurídico.  

 Além da ilicitude e da culpabilidade, é sabido que o outro elemento inerente ao conceito 

de crime traduz-se no fato típico o qual, por sua vez, destaca-se em quatro sub-elementos 

                                                 
23

BOTTINO, Thiago; RECONDO, Felipe. Os problemas da decisão do STF sobre execução provisória da 

pena. Disponível em: https://www.jota.info/stf/supra/os-problemas-da-decisao-do-stf-sobre-execucao-provisoria-

da-pena-18022016 Acesso realizado em 30 de outubro de 2018. 
24 BITENCOURT, 2014, p. 60. 

https://www.jota.info/stf/supra/os-problemas-da-decisao-do-stf-sobre-execucao-provisoria-da-pena-18022016
https://www.jota.info/stf/supra/os-problemas-da-decisao-do-stf-sobre-execucao-provisoria-da-pena-18022016
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segundo Rogério Greco25: conduta, seja dolosa ou culpa, comissiva ou omissiva; resultado; 

nexo de causalidade entre a conduta e resultado; e tipicidade, que se subdividiria em formal e 

conglobante segundo este autor. Supondo que determinado fato seja culposo, tenha promovido 

um resultado cujo nexo causal com a conduta do agente reste provado, resta apenas a análise 

da tipicidade do ato e é neste ponto que é possível fazer uso do princípio da insignificância. 

 Para devida adequação da conduta do agente no conceito de tipicidade, tem-se que o 

fato precisa ser caracterizado como típico sob aspecto formal e conglobante, acima 

mencionados. A tipicidade formal traduz-se na mera subsunção do ato praticado à redação 

abstrata do tipo penal previsto pelo legislador. Logo, se um evento causado por um sujeito 

enquadra-se em uma conduta proibida disposta em lei, é inegável que tal evento seja 

formalmente típico.  

 A tipicidade conglobante, por sua vez, une os conceitos de antinormatividade e 

tipicidade material. Em linhas gerais, entende-se por conduta antinormativa aquela que, além 

de proibida pela norma penal, não é concomitantemente fomentada ou mesmo exigida pelo 

Estado. Já a tipicidade material, vertente em que de fato pode se aplicar o princípio da bagatela, 

se dá quando há materialização propriamente dita do fato formalmente típico, isto é, quando a 

conduta gerada lesiona efetivamente bem relevante e juridicamente protegido. 

Portanto, percebe-se que a materialização da tipicidade da conduta é diretamente 

proporcional à relevância do bem jurídico protegido pela norma que a proíbe. Neste ponto, o 

princípio da insignificância propõe ao magistrado a realização de exercício para questionar qual 

o bem jurídico que o legislador buscou proteger quando da elaboração de determinada norma 

penal e excluir da aplicação desta qualquer ato que envolva bem insignificante ou inexpressivo. 

Sobre o tema, leciona Carlos Vico Mañas26: 

 

“Ao realizar o trabalho de redação do tipo penal, o legislador apenas tem em 

mente os prejuízos relevantes que o comportamento incriminado possa causar 

à ordem jurídica e social. Todavia, não dispõe de meios para evitar que 

também sejam alcançados os casos leves. O princípio da insignificância surge 

justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de 

interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático político-

criminal da expressão da regra constitucional do nullum crimen sine lege, que 

nada mais faz do que relevar a natureza subsidiária e fragmentária do direito 

penal.” 

  

                                                 
25 GRECO, 2013. p. 62 
26 VICO MAÑAS, Carlos. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal, p. 

56. Apud GRECO, 2013, p.65. 
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O princípio da insignificância encontra-se muito atrelado ao princípio da intervenção 

mínima do Estado em matéria penal, ou ultima ratio, segundo o qual a intervenção do Poder 

Público por meio do Direito Penal apenas deve ocorrer quando demais ramos do Direito não 

forem capazes de proteger os bens jurídicos mais relevantes ao indivíduo e à sociedade. Assim, 

deve-se recorrer à criminalização de condutas mediante normas penais nas situações em que 

estas sejam os últimos e até mesmo únicos recursos suficientes para preservar bens 

impreterivelmente importantes, ou seja, nos casos de extrema necessidade.  

O uso do princípio da bagatela para esvaziar a tipicidade material de uma conduta e, 

portanto, a caracterização desta como crime em casos de inexpressividade de determinado bem 

jurídico vai diametralmente ao encontro do entendimento do Direito Penal como última 

alternativa para proteção do mesmo. Tal posicionamento é compartilhado pelos tribunais 

superiores brasileiros, tais como o Superior Tribunal de Justiça, conforme se constata de trecho 

da ementa do julgamento do HC 434.707/SP27 abaixo: 

Nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no 

julgamento do HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda 

Turma, DJe 5/6/2009, para a aplicação do princípio da insignificância 

devem estar presentes certos vetores como (a) a mínima ofensividade da 

conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o 

reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada . – Na espécie, se verifica a 

presença dos referidos vetores, por se tratar de tentativa de furto de itens de 

gênero alimentício, cujo valor ultrapassa em pouco 10% do salário mínimo, 

além de ser a paciente primária e sem registro de maus antecedentes, a 

demonstrar ausência de relevante reprovabilidade da conduta e a permitir a 

aplicação do princípio da insignificância. (grifo no original) 

Os critérios acima presentes na ementa do julgado, que já foram assentados pelo 

Supremo Tribunal Federal desde 200428, delineiam com clareza os parâmetros para o adequado 

juízo a respeito da aplicação do princípio da insignificância por parte do magistrado no caso 

concreto. Além dos critérios mencionados, outro fator frequentemente utilizado no âmbito 

jurisprudencial para desqualificar o cabimento do princípio da bagatela no caso concreto 

consiste na verificação de reincidência criminal por parte do réu. Nesse caso, a linha de 

                                                 
27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n˚ 434.707/SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca. Julgado em 24 de abril de 2018. Publicado em 7 de maio de 2018. Disponível em: http://www.Superior 

Tribunal de 

Justiça.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=434707&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=trueAcesso 

em 22 de otubro de 2018. 
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 84.687. Relator Ministro Celso de Mello. Julgado em 

26 de outubro de 2004. Publicado em 27 de outubro de 2006. Disponível em < http://redir.Supremo Tribunal 

Federal.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=388736>. Acesso em 22 de outubro de 2018. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=434707&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=434707&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=434707&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
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argumentação seria no sentido de que o valor irrisório do bem jurídico prejudicado ou a mínima 

lesão causada poderiam ser superados pelo fato de o agente ter cometido delitos anteriores que, 

então, esvaziaram a natureza “insignificante” da conduta.   

 Neste ponto, vale mencionar relevante decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal em sede de HC29 que reformou o julgamento da 5ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, o qual havia determinado execução imediata de pena a acusado de furto de um celular, 

avaliado em R$ 90,00 sob a argumentação de que não só o valor era superior a 10% do salário 

mínimo, como também o fato de que o réu era reincidente. O entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, nesse caso de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, foi de trancar o 

processo contra o acusado e reconhecer que a única condenação anterior do réu não seria 

suficiente para qualificar como típica conduta que causou inexpressiva lesão a bem jurídico. 

 Logo, o princípio da insignificância consiste em princípio essencial do Direito Penal 

para assegurar que o aparato estatal seja movido nas investigações e no processamento contra 

determinado infrator apenas quando houver de fato expressividade na conduta ilícita praticada. 

Tal princípio impede, dessa forma, que a violação à norma justifique a condenação por si só e 

que a análise de fatores como ofensividade, periculosidade e reprovabilidade do ato integrem a 

equação realizada pelo intérprete em seu julgamento. 

 

2.4. Princípio da Consensualidade 

 

Nesse tópico, será abordado um fundamento que, apesar de não formalmente 

consagrado como princípio da consensualidade, representa um fenômeno atual na seara 

sancionadora estatal, tanto administrativa quanto criminal, de negociar com a parte acusada em 

prol da eficácia investigatória e do interesse público. Haja vista a complexidade e lesividade de 

verdadeiros esquemas e organizações para cometimento de ilícitos, frequentemente realizados 

mediante o domínio de tecnologias e informações capazes de ocultar ou mascarar condutas e 

seus agentes, tem-se que a busca por indícios de autoria e materialidade tornou-se um desafio 

cada vez maior por parte das autoridades investigatórias. 

 Assim, a Administração Pública passou a reconhecer a necessidade de encontrar uma 

fonte de provas e de informações alternativa que proporcionasse um uso mais eficiente do 

aparato estatal para deflagração de infrações de alto escalão e grave lesividade: próprios 

                                                 
29  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n˚ 138.697/MG. Julgado em 16 de maio de 2017. 

Publicado em 30 de maio de 2017. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5096071> Acesso em 22 de outubro de 2018. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5096071
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infratores. Ao invés de empreender esforços e custos elevados que muitas vezes acabam sendo 

insuficientes para fundamentação adequada de imputações, vislumbrou-se, a partir de então, a 

possibilidade de “sentar à mesa” com um ou outro investigado e transacionar informações, 

evidências, direitos e sanções.  

Inaugura-se, dessa forma, a concepção de um princípio da consensualidade na 

Administração Pública, aliados à eficiência dos recursos públicos e à supremacia do interesse 

público, através dos quais o Estado estabelece acordo com infratores aliviando sua pena ou 

mesmo abrindo mão do poder sancionador estatal em troca de informações sobre a arquitetura 

dos esquemas, de identificação dos demais envolvidos e da obtenção de provas capazes de 

evidenciar tais ilícitos. Dois dos conhecidos institutos representativos da consensualidade no 

âmbito punitivo estatal são o Acordo de Leniência e a Colaboração Premiada. 

Implementado primeiramente no contexto do direito antitruste, o Acordo de Leniência 

foi inserido na Lei n˚ 8.884/1994 com o advento da Lei n˚ 10.149/2000 para possibilitar o 

acordo entre União e indivíduos que estejam sendo investigados por infringir e ameaçar a ordem 

econômica do Estado. Posteriormente, a Lei n˚ 8.884/1994 foi revogada pela Lei n˚ 

12.529/2011 que, entretanto, manteve a previsão do acordo de leniência. Já no âmbito de 

infrações contra Administração Pública, como a prática de corrupção, foi a famigerada Lei 

Anticorrupção, de n˚ 12.846/2013, que trouxe à tona o Acordo de Leniência utilizado como 

instrumento de prova nos processos administrativos-penais para combate a atos de corrupção 

que sejam lesivos à Administração Pública. Como o próprio nome diz, o acordo representa uma 

tolerância do Poder Público frente a danos em face do patrimônio público e a violações 

normativas em prol da eficiência e celeridade do processo administrativo sancionador bem 

como da supremacia do interesse público.  

 Mediante esta modalidade de Acordo de Leniência mais recente, a Administração 

Pública estabelece com a pessoa jurídica envolvida nas infrações um acordo por meio do qual 

esta decide colaborar com investigações, elucidação dos fatos, bem como com a identificação 

dos demais coautores e obtenção do arcabouço probatório. Em troca, o Poder Público lhe 

oferece um abrandamento ou até uma extinção da punição que seja a ela imputada em razão da 

prática dos ilícitos administrativos.  

 Já na seara penal, um dos institutos de destaque por meio do qual se estabelece um 

acordo para promover maior eficiência e celeridade no processo investigatório e na busca pela 

verdade é a Colaboração Premiada. Esse instrumento surgiu com a promulgação da Lei de 
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Organizações Criminosas 30 , que trouxe seu regramento detalhado, semelhante à Delação 

Premiada, instrumento previsto em diversas leis penais do ordenamento jurídico brasileiro, 

como por exemplo, no Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos e Equiparados, Lei de 

Lavagem de dinheiro e Lei de Proteção a testemunhas.  

Quanto às diferenças entre ambos institutos, para além do fato de a Colaboração apenas 

ser utilizada em crimes de organização criminosa, reside principalmente, como explica Thiago 

Bottino31, nos benefícios mais extensos oferecidos nesta e no fato de que, ao contrário da 

Delação, ela é formalizada por meio de um acordo escrito que deve ser homologado pelo juiz 

o qual, segundo o autor, “traz mais segurança para as partes – e sobretudo, ao criminoso 

colaborador – no que tange à exigibilidade de seu cumprimento pelo Poder Judiciário”. 

A Colaboração Premiada, como o próprio nome sugere, possui o objetivo de viabilizar 

que o sujeito investigado ou acusado, desde que pessoa física, colabore com as autoridades 

policiais e com o Ministério Público. Em geral, os infratores, que podem ser autores, coautores 

ou partícipes dos ilícitos penais cometidos, devem garantir essa colaboração mediante 

efetivação de atos como a revelação dos demais envolvidos nas condutas ilícitas, apresentação 

de evidências concretas que embasem a autoria e materialidade nas acusações contra tais 

infratores e o comprometimento em contribuir plenamente nos esforços investigatórios.  

Em contraposição às referidas concessões, o Poder Público deve se comprometer a, 

dependendo das circunstâncias do caso concreto, reduzir a pena aplicável, substituir pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando aplicável, conceder o perdão judicial ou 

até mesmo o Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia caso o colaborador não seja 

líder da organização criminosa ou seja o primeiro à efetivamente colaborar.  

Percebe-se, portanto, uma tendência de união de esforços investigatórios e processuais 

entre infratores e autoridades públicas no sentido de otimizar tempo e recursos e tonar a 

persecução penal ou administrativo sancionadora mais eficiente com resultados mais 

satisfatórios, desde que sejam invariavelmente respeitados o devido processo legal e o amplo 

contraditório aos investigados e acusados.  

 

                                                 
30 BRASIL. Lei n˚ 12.850 de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação 

criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-

Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras 

providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm > 

Acesso realizado em 10 de novembro de 2018. 
31 BOTTINO, Thiago. Colaboração premiada e incentivos à cooperação no processo penal: uma análise 

crítica dos acordos firmados na “Operação Lava Jato. Revista Brasileira de Ciências Criminais: RBCCrim, 

São Paulo, v. 24, n. 122, ago. 2016, p. 364-365. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
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2.5. Princípio da Culpabilidade  

 

 Outro princípio basilar do Direito Penal consiste no princípio da culpabilidade, segundo 

o qual nullum crimen sine culpa, eliminando-se a possibilidade de responsabilização objetiva a 

um acusado com a mera constatação da relação de causalidade entre a prática do ato, o resultado 

ilícito e seu respectivo autor, sem a comprovação da existência de elementos de dolo ou culpa. 

Assim, percebe-se que a culpabilidade incide sobre a esfera psíquica do agente e relaciona-se 

com conceitos de vontade e previsibilidade: quando ambos estão presentes na conduta do 

agente, este agiu com dolo; já quando o resultado era previsível porém indesejável, tem-se o 

elemento subjetivo da culpa.  

 Já os entendimentos do jurista alemão Günther Jakobs32 orientam no sentido de que a 

culpabilidade encontra-se intimamente vinculada à ausência de vontade do sujeito de manter-

se fiel às normas, mas sem haver, todavia, uma reflexão psíquica por parte do infrator sobre 

essa ausência. Ao excepcionar-se o padrão de conduta legítima e lícita, indicando a ausência de 

vontade de cumprir a lei, emerge-se a culpabilidade ao indivíduo. 

 Ainda, segundo Bitencourt33, o princípio da culpabilidade se desdobra em três sentidos 

diferentes: o de fundamento da pena, caracterizando-se por ser a valoração que justifica a 

imputação da responsabilidade penal a um indivíduo pela prática de ato típico e antijurídico, 

necessitando comprovar-se a “capacidade da culpabilidade, consciência da ilicitude e 

exigibilidade da conduta”; o de medição da pena, devendo a culpabilidade servir como 

elemento dosador da pena de acordo com a gravidade do ato cometido e guardadas as devidas 

proporções; e o de conceito contrário à responsabilidade objetiva, conforme já foi tratado. 

 Sobre a aplicação do princípio da culpabilidade na análise realizada pelo do Direito 

Penal, destaca-se a lição de Guilherme de Souza Nucci34: 

“pode-se mencionar, e.g., em Direito Penal, o princípio da culpabilidade 

(nullum crimen sine culpa ou não há crime sem dolo e sem culpa), que fornece 

uma base sólida para a aplicação das leis penais, fazendo com que o intérprete, 

em caso de dúvida no processo de concretização da norma, aplicando-as à 

situação fática surgida, opte por seguir esse princípio informativo da ciência 

penal.” 

                                                 
32 JAKOBS, Günther. La imputación jurídico-penal y las condiciones de vigencia de la norma in Teoría de 

Sistemas y Derecho Penal – Fundamentos y Posibilidades de Aplicación. Coordenação por Carlos Gomes-Jara 

Díez. Granada: Editara Comares, 2005. p. 191.  
33 BITENCOURT, 2014, p. 64. 
34 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. p 10. 
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 Portanto, a culpabilidade garante a vedação à responsabilização objetiva do acusado e a 

necessidade de comprovação dos elementos subjetivos de dolo e culpa na análise da aplicação 

da lei penal e aferição da tipicidade da conduta na situação fática bem como serve de parâmetro 

na dosimetria da pena. 

 

2.6. Princípio da Proporcionalidade 

 

 Trata-se de postulado que exerce influência sobre as mais diversas áreas do Direito por 

ter como objetivo o resguardo dos direitos fundamentais frente à atuação estatal de maneira 

ampla, o princípio da proporcionalidade possui enorme importância no âmbito penal por se 

tratar da área do Direito mais invasiva às liberdades individuais. A aplicação desse princípio 

contribui para a garantia do equilíbrio entre a intervenção estatal em prol do interesse público 

e a esfera privada de direitos fundamentais de cada cidadão individualmente. Para tanto, a 

principal função do princípio da proporcionalidade consiste em coibir a utilização de medidas 

descabidas e desnecessárias que afetam o indivíduo em proporção maior do que efetivamente 

resulta de benefício e tutela de bem jurídico para o coletivo da sociedade.  

 Vale destacar que o princípio da proporcionalidade e o exercício de ponderação a ele 

subjacente deve ser respeitado em duas instâncias no Direito Penal: na abstrata, da qual se 

encarrega o poder legislativo, e na concreta, incumbida ao intérprete diante de cada caso 

determinado. Para elucidação da referida divisão de aplicação do princípio da 

proporcionalidade, Alberto Silva Franco35 leciona: 

O princípio da proporcionalidade rechaça, portanto, o estabelecimento de 

cominações legais (proporcionalidade em abstrato) e a imposição de penas 

(proporcionalidade em concreto) que careçam de relação valorativa com o fato 

cometido considerado em seu significado global. Tem, em consequência, um 

duplo destinatário: o poder legislativo (que tem de estabelecer penas 

proporcionadas, em abstrato à gravidade do delito) e o juiz (as penas que os 

juízes impõem ao autor do delito tem de ser proporcionadas à sua concreta 

gravidade). 

Dentre as duas instâncias que devem ser influenciadas e balizadas por meio do princípio 

da proporcionalidade, a esfera abstrata parece ser a que representa um desafio maior. Isso 

porque o legislador, ao prever cominações legais para os tipos penais, precisa inicialmente 

refletir sobre quais as possíveis consequências da prática de um determinado ilícito bem como 

quais bens jurídicos relevantes seriam afetados e o impacto da conduta no meio social. Com 

                                                 
35 SILVA FRANCO, Alberto. Crimes hediondos. p. 67. Apud GRECO, Rogério, 2013. p. 75. 
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base nessas noções, o legislador então deve realizar um exercício valorativo acerca da dimensão 

do interesse público na coibição da conduta em questão para então ponderar em que proporção 

deve a pretensão punitiva estatal adentrar na esfera privada de liberdades individuais dos 

sujeitos que venham a praticar o ilícito.  

O juiz, por sua vez, diante de uma situação concreta, deve realizar um juízo de 

balizamento da pena a ser imposta a um sujeito específico estando diante tanto das 

circunstâncias fáticas do caso como também das características pessoais do agente, pena esta 

que será determinada dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pelo legislador na esfera abstrata. 

Ademais, conforme entendimentos de Rogério Greco36, a dosimetria trifásica da pena garante 

meios ao juiz de determinar a pena individualizada ao infrator que deverá ser, portanto, 

proporcional ao ato praticado por ele naquelas circunstâncias específicas. 

 

2.7. Princípio da Individualização da Pena 

 

 O princípio da individualização da pena encontra previsão constitucional no artigo 5˚, 

inciso XLVI37 e no artigo 3438 do Código Penal e possui por objetivo assegurar que as penas 

sejam aplicadas a cada acusado levando em consideração não apenas a conduta tipificada e a 

respectiva penalidade mas as circunstâncias fáticas do caso concreto e pessoais do agente. 

Assim, aos indivíduos que cometem o mesmo ato ilícito não lhe serão impostas as mesmas 

penas considerando que será necessário ponderar, para a aplicação da pena, fatores como 

antecedentes, personalidade do agente, seus motivos, consequências da conduta ilícita, 

comportamento da vítima, conduta social e culpabilidade, conforme elenca o artigo 5939 do 

Código Penal.  

                                                 
36 GRECO, 2013, p. 76. 
37 XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 
38  Art. 34 - O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de 

classificação para individualização da execução.  
39Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 

motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, 

conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984) 

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Incluído pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art59
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 Salienta-se que a doutrina entende que, para alcançar a finalidade de garantir o 

tratamento distinto e fixar a pena pertinente à cada situação específica, o exercício da 

individualização da pena deve ocorrer em três estágios distintos. O primeiro deles refere-se à 

etapa legislativa por meio da qual o legislador deve realizar um processo seletivo quanto aos 

bens jurídicos de maior valor a serem resguardados pelo Direito Penal para então valorá-los de 

acordo com a sua gravidade. Nesse momento, deverá o legislador determinar as penas abstratas 

correspondentes a cada tipo penal de modo proporcional à relevância do bem jurídico tutelado 

e ao potencial lesivo da conduta estabelecida. 

 Um segundo momento traduz-se na avaliação pelo magistrado de, diante de 

determinado caso em que se conclui pela tipicidade da conduta e culpabilidade do agente, 

aplicar a pena coerente com base nas características concretas da situação analisada, não mais 

abstratas, envolvendo a personalidade do agente e as circunstâncias específicas do ilícito 

cometido e do resultado gerado.  

 Nessa linha de entendimento foi o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça 

recente julgado HC n˚ 460.28640 no qual a Sexta Turma decidiu reduzir a pena aplicada a um 

dos acusados, divergindo a fixação então  alcançada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o 

qual havia mantido a pena similar a do corréu, imposta pelo juiz do caso, e negado provimento 

ao recurso de apelação interposto pela defesa requerendo a redução ao mínimo legal. Destaca-

se trecho da ementa do acórdão relatado pela Ministra Laurita Vaz: 

A violação ao princípio da individualização da pena mostra-se ainda mais 

nítida quando se percebe que, não obstante o Paciente nem sequer tenha sido 

denunciado pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, 

o Juízo sentenciante considerou "a grande quantidade e variedade de armas e 

munições encontradas no local" como uma das razões para justificar a 

imposição da reprimenda em idêntico patamar do corréu, com relação ao qual 

não pairam dúvidas acerca do tráfico de drogas na modalidade "guardar" ou 

"ter em depósito" e da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso 

restrito. 

 A terceira fase na qual deve se fazer presente o princípio da individualização da pena é 

a execução da pena, com base no Artigo 5˚ da Lei n˚ 7.210/1984, a Lei de Execução Penal, 

                                                 
40  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. Habeas Corpus: HC n˚ 460.286 (2018/0180755-1). 

Relatora: Ministra Laurita Vaz. Pesquisa de Jurisprudência, Julgamento em 02 de outubro de 2018. Disponível 

em: < https://ww2.Superior Tribunal de 

Justiça.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC%204

60286> Acesso realizado em 15 de novembro de 2018.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC%20460286
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC%20460286
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC%20460286
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responsável por definir que a classificação dos sujeitos condenados deverá se dar de acordo 

com seus antecedentes e personalidade. Sobre o assunto, Júlio Mirabete41 esclarece: 

Não há mais dúvida de que nem todo preso deve ser submetido ao mesmo 

programa de execução e que, durante a fase executória da pena, se exige um 

ajustamento desse programa conforme a reação observada no condenado, só 

assim podendo falar em verdadeira individualização no momento executivo. 

Individualizar a pena, na execução, consiste em dar a cada preso as 

oportunidades e os elementos necessários para lograr a sua reinserção social, 

posto que é pessoa, ser distinto.  

Nota-se portanto, que o princípio da individualização da pena prima pela igualdade 

material na sociedade, que se propõe a certificar que as pessoas sejam tratadas de forma distinta 

na medida em que apresentam características diferentes e que se encontram em contextos 

distintos. A pena deve ser sempre singular ao seu sujeito e às circunstâncias que vieram a 

justificar a sua aplicação, em consonância com um sistema penal efetivamente justo e sensato, 

ao invés de pautar-se na mera subsunção da conduta ilícita à norma. 

  

                                                 
41 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 48. 
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2. O PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DA CVM 

 

2.1. Origem e Regramento da CVM 

 

 Implementada em 1976 pela Lei n˚ 6.38542  e inspirada na Security and Exchange 

Comission (SEC) estadunidense, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia 

de regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda com atuação fiscalizatória no âmbito do 

mercado de valores mobiliários, dotada de autoridade administrativa independente bem como 

autonomia nas searas financeira e orçamentária e ausência de subordinação hierárquica, 

características próprias de uma agência reguladora independente43. Entretanto, tais autonomias 

não foram atribuídas de início mas tão somente com o advento da Lei n˚ 10.411/2002 que 

reformou a Lei n˚ 6.385/1976, em especial o seu artigo 5˚, que passou a prever expressamente 

tais atribuições. 

 Com a alteração de sua natureza jurídica, a CVM conquistou a independência necessária 

para que pudesse efetivamente fiscalizar e disciplinar o mercado de valores mobiliários de 

modo a preservar o adequado funcionamento dos mercados de bolsa e de balcão, garantir 

práticas equitativas e coibir práticas ilegais por parte dos integrantes de companhias abertas e 

carteiras de valores mobiliários no território brasileiro, dentre outras de suas funções e 

atribuições44. 

 No que tange ao conceito de valores mobiliários, embora não definido em lei, é 

precisamente definido por autores como Nelson Eizirik45, com base em suas características 

peculiares: (i) não possuem um valor intrínseco, dado que este dependerá de outras 

circunstâncias, como por exemplo liquidez no mercado e rentabilidade de suas companhias 

emissoras; (ii) não se tratam de bens para uso ou consumo porém sim para serem objeto de 

negociação ilimitada; (iii) apesar de enquadrarem-se na classificação de Direito Civil de bens 

fungíveis em razão de sua grande e livre dispersão, podem conferir diferentes direitos e possuir 

                                                 
42 BRASIL. LEI N˚6.387, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976. Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e 

cria a Comissão de Valores Mobiliários. 9 de dezembro de 1976, Brasília. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm> Acesso realizado em 14 de novembro de 2018. 
43  Segundo Nelson Eizirik, a CVM tornou-se uma agência reguladora independente “dotada de autonomia, 

exercendo atividades regulatórias, cuja administração compete a um Colegiado em que seus membros são 

nomeados pelo Presidente da República e detêm mandato por tempo determinado” (EIZIRIK, Nelson et al., 2011, 

p. 260-261) 
44  Comissão de Valores Mobiliários. Portal do Investidor. Disponível em: 

http://www.investidor.gov.br/menu/primeiros_passos/papel_CVM.html. Acesso em 4 de novembro de 2018. 
45 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais Regime Jurídico. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Recife e São Paulo: 

Renovar, 2011. p. 25-26. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm
http://www.investidor.gov.br/menu/primeiros_passos/papel_CVM.html


24 

 

 

finalidades diversas, não sendo, assim, necessariamente substituíveis; e (iv) são títulos que 

refletem uma natureza de risco nas transações em que são negociados, posto que estas 

dependerão do sucesso das atividades da entidade emissora para gerarem retorno ao investidor.  

Apesar de não haver lei que traga a definição expressa de valor mobiliário, a Lei n˚ 

6.385/1976, após ter sua redação alterada pela Lei n˚ 10.303/2001, passou a elencar em seu 

artigo 2˚46, os tipos de valores mobiliários sujeitos a seu regramento, a saber ações, debêntures, 

bônus de subscrição, cotas de fundo de investimento em valores mobiliários, notas comerciais, 

contratos futuros, entre outros.  

A partir do conceito de valores mobiliários, é possível depreender que o mercado de 

ditos valores mobiliários, também conhecido como mercado de capitais, trata-se de um 

ambiente de negociações e operações que viabilizam às entidades emissoras de valores 

mobiliários a captação de recursos por parte de investidores dispostos a assumirem o risco 

envolvido, já que seu direito de remuneração estará estritamente relacionado com a capacidade 

lucrativa das companhias emissoras. O investimento de risco mencionado implica tanto na 

possibilidade de o aplicador no mercado de capitais não lucrar com sua participação em 

determinada entidade emissora e não obter retorno do investimento realizado, como também 

estar sujeito a perder todos os recursos que foram aplicados.  

Assim, nota-se a grande diferença entre o mercado de capitais e o mercado bancário, no 

qual as principais transações giram em torno de operações de financiamento e empréstimo em 

que há uma intermediação por parte de uma instituição financeira. Tal ponto leva a outro 

aspecto divergente entre as duas modalidades de mercado, qual seja a ausência de interferência 

de uma instituição bancária no mercado de capitais. Neste, ao contrário daquele, a negociação 

é realizada diretamente entre os investidores e as companhias emissoras, salvo casos de emissão 

                                                 
46 Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:  (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;  (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários 

referidos no inciso II;  (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

III - os certificados de depósito de valores mobiliários;  (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

IV - as cédulas de debêntures; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer 

ativos; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

VI - as notas comerciais; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores 

mobiliários; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e (Inciso incluído pela Lei nº 

10.303, de 31.10.2001) 

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem 

direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos 

rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 

31.10.2001)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
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pública em que a instituição deve necessariamente integrar tais operações na disposição dos 

referidos valores mobiliários ao mercado. 

A importância de se esclarecer o conceito de valores mobiliários e o âmbito do mercado 

de capitais no ordenamento jurídico brasileiro traduz-se na delimitação da competência da 

CVM e, portanto, da aplicação da Lei n˚ 6.385/1976. Isso porque há uma divisão de 

competências dentro da Administração Pública para fiscalização de operações no mercado 

financeiro, conforme lecionam Dutra et al.47: 

A competência dos órgãos da Administração Pública encarregados da 

fiscalização das atividades desenvolvidas no mercado financeiro foi 

distribuída da seguinte forma: tratando-se de oferta, intermediação, 

negociação ou distribuição públicas por parte dos integrantes do sistema de 

distribuição de valores mobiliários discriminados no artigo 15 da Lei n˚ 

6.385/1976, a competência é da CVM; já os negócios envolvendo quaisquer 

outros ativos financeiros, que não sejam qualificados como valores 

mobiliários, serão fiscalizados pelo Banco Central.  

Com base nas noções acima expostas acerca de mercado de capitais, os bens nele 

negociados e as competências da CVM como ente autárquico de fiscalização no âmbito 

específico do mercado de valores mobiliários, passar-se-á à análise do seu Processo 

Administrativo Sancionador, reflexo de seu poder de polícia48 como órgão da Administração 

Pública. 

 

2.2. A Função Regulatória da CVM e o Processo Administrativo Sancionador 

 

O Processo Administrativo Sancionador no mercado de capitais está estreitamente 

relacionado com o papel regulatório exercido pela CVM como integrante da Administração 

Pública, conforme extraído do artigo 17449 da Constituição Federal, que apresenta o Estado 

como agente regulador da atividade econômica por meio de suas funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento. Tal função regulatória na economia deve ser entendida como uma 

intervenção estatal no mercado de modo a impedir que este funcione de forma irrestrita e 

                                                 
47 DUTRA, Pedro. et al., 2013, p. 15.  
48 Acerca do poder de público do qual é imbuída a Administração Pública, Hely Lopes Meirelles define: “Poder 

de Polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso, o gozo de bens, 

atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O Poder de polícia é o 

mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os abusos do direito 

individual”.  (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1999. p. 115) 
49 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. 
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totalmente direcionada pela livre autonomia da vontade e pela desobediência de leis e valores 

consagrados no ordenamento brasileiro, sem contudo tolher o princípio da livre iniciativa, 

previsto no artigo 17050 do texto constitucional como fundamento da ordem econômica. Para 

tanto, a Administração Pública deve ter como objetivo garantir o equilíbrio entre os dois 

extremos, a saber o intervencionismo direto e a autorregularão do mercado, e viabilizar um 

ambiente saudável e seguro para o desenvolvimento das atividades econômicas. 

Pode-se dizer que o poder regulatório conferido a agências reguladoras como a CVM, 

integrantes da Administração Pública indireta, desdobra-se em diversas funções dentre as quais 

destacam-se as funções normativa, fiscalizatória e sancionatória51. A função normativa da 

CVM, e de demais órgãos integrantes da Administração Pública, trata-se de questão 

controversa 52  na medida em que estar-se-ia atribuindo uma competência típica do Poder 

Legislativo a órgão do Poder Executivo que não o Presidente da República, considerando que 

este possui prerrogativas legislativas constitucionais, como a iniciativa legislativa53 e o poder 

de editar medidas provisórias com força de lei 54.  

Um dos argumentos para justificar a imprescindibilidade de dotar os órgãos da 

Administração Pública de poder normativo traduz-se na dificuldade de se depender do processo 

legislativo ordinário para resolver questões peculiares a cada setor. Tal fato se dá não apenas 

pela complexidade e tempo envolvidos no trâmite do dito processo legislativo, mas também 

pela distância do Poder Legislativo às especificidades técnicas de cada âmbito de atuação 

                                                 
50 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

42, de 19.12.2003) 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 

sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
51 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Finalidades e fundamentos da moderna regulação econômica. 

Fórum Administrativo – Direito Público, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, p. 91, jun. 2009  
52 EIZIRIK, Nelson, 2011, p. 267. 
53 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 

Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição. 
54 Art. 61. § 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 

153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei 

até o último dia daquele em que foi editada.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
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administrativa. A função normativa da CVM encontra previsão legal no Artigo 8˚, inciso I55 da 

Lei 6.385/1976, o qual expressa como uma de suas competências a regulamentação de matérias 

contidas nesta lei e na Lei de Sociedades Anônimas, observadas as políticas definidas pelo 

Conselho Monetário Nacional. Com o reconhecimento do poder normativo da CVM, 

entretanto, vem a necessidade de compreender seus limites a fim de determinar quais matérias 

devem sujeitar-se à normatização por parte da CVM e em que condições.  

Já a função fiscalizatória da CVM, embasada no poder de polícia do qual é eivada a 

Administração Pública, reflete-se no supervisionamento das entidades que atuam no mercado 

de capitais e no acompanhamento de suas práticas frente às normas legais e regulatórias 

aplicáveis56. Desta função decorre, em consequência, a função sancionatória da CVM, por meio 

da qual esta se incumbe da aplicação de sanções administrativas ao constatar, através de sua 

fiscalização, o descumprimento pelos agentes de mercado de valores mobiliários do regramento 

incidente neste.  

Os propósitos da atuação fiscalizadora e sancionadora pela CVM, em linhas gerais, 

consistem em proteger os investidores de mercado de capitais de eventuais irregularidades e de 

condutas danosas e assegurar aos mesmos segurança, confiança, credibilidade, transparência 

com a disponibilização das informações relevantes, bem como isonomia entre seus agentes com 

a finalidade de garantir a eficiência e regularidade das atividades e atrair novos investidores ao 

setor. 

O procedimento por meio do qual são apuradas as condutas supostamente irregulares 

no mercado de valores mobiliários é justamente o processo administrativo sancionador, ao final 

do qual o colegiado da CVM proferirá o julgamento com relação às condutas imputadas ao 

acusado, caso não haja formalização de um Termo de Compromisso ou de Acordo 

Administrativo em Processo de Supervisão, novo instituto que será analisado no próximo 

capítulo, e decidirá pela imposição de uma ou mais sanções ou pela sua absolvição. A Lei n˚ 

6.385/1976, por meio do seu artigo 9˚, incisos V e VI, faz menção expressa ao referido 

mecanismo sancionador, vide: 

Art 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do 

art. 15, poderá:  

V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não 

equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de 

                                                 
55 Art . 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 

I- regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias 

expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações; 
56 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências Reguladoras Independentes. Belo Horizonte: Fórum. 

2009, p. 60. 
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companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do 

mercado; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as 

penalidades previstas no Art. 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

penal. 

 Importante notar que a aplicação de sanções administrativas pela CVM não impede 

eventual responsabilização civil ou mesmo penal ao acusado, respeitando-se a interdependência 

e autonomia entre as esferas.  

A seguir, serão feitas breves considerações acerca das fases investigatória, processual e 

recursal dos processos administrativos sancionadores instaurados pela CVM. 

 

2.3. O trâmite do Processo Administrativo Sancionador da CVM 

 

 No que diz respeito aos procedimentos envolvidos no processo administrativo 

sancionador, tem-se que a Deliberação CVM n˚ 538 de 200857  contém o seu regramento 

detalhado, da etapa investigatória à fase recursal, as quais serão brevemente tratadas a seguir.  

Inicialmente, tem-se o denominado Processo Administrativo com Potencial 

Sancionador, por meio do qual a área técnica da CVM irá apurar “possíveis irregularidades que 

poderão, em virtude da existência ou não, desde logo, de elementos de autoria e materialidade, 

resultar em acusação ou proposta de investigação por meio de inquérito administrativo, ou, 

ainda, na emissão de ofício de alerta.” 58   Assim, como o próprio nome diz, o Processo 

Administrativo com Potencial Sancionador trata-se de etapa preliminar ao processo 

administrativo sancionador porém não necessariamente sequencial pois, a depender das provas 

e materiais levantados, pode ser preciso haver um inquérito administrativo para 

amadurecimento da constatação dos fatos e da sustentação das alegações.   

Identificadas as supostas irregularidades cometidas no âmbito do mercado de capitais, 

identificadas no Processo Administrativo com Potencial Sancionador, existem diferentes vias 

possíveis de serem tomadas pelos órgãos internos da CVM. Em caso de ausência de elementos 

de autoria e materialidade robustos, a área técnica deverá proceder com uma proposta para 

implementação de inquérito administrativo ao Superintendente Geral da CVM, o qual poderá 

                                                 
57 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Deliberação n˚ 538 de 05 de marco de 2008. Dispõe sobre os 

processos administrativos sancionadores. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/legislacao/deliberacoes/deli0500/deli538.html>  Acesso realizado em 15 de novembro 

de 2018. 
58 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Atividade sancionadora, Abril-Junho 2018. p. 6. Disponível 

em:<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/relatorio_atividade_sancionadora/anexos/2018/201808

29_relatorio_atividade_sancionadora_2trimestre_2018.pdf> Acesso realizado em 15 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10303.htm#art9
http://www.cvm.gov.br/legislacao/deliberacoes/deli0500/deli538.html
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determinar a instauração do referido inquérito ou determinar a elaboração de termo de acusação 

caso entenda já haver prova suficiente da autoria e materialidade. 

Por outro lado, na clara presença de elementos de autoria e materialidade suficientes 

para embasar uma acusação, qualquer Superintendência da CVM poderá formular um termo de 

acusação a ser submetido ao colegiado da CVM, conforme determina o Art. 8˚ da Deliberação 

CVM n˚538/2008, que resultará no início do processo administrativo sancionador de rito 

ordinário. Em se tratando de infrações de baixa complexidade que prescindem de dilação 

probatória ordinária, a diferença será que o termo de acusação ocasionará no processo 

administrativo sancionador de rito simplificado. A instauração do processo administrativo 

nestes dois últimos casos se dará mediante a intimação do acusado para apresentação de sua 

defesa em até 30 dias contados de sua intimação, conforme preveem os artigos 8˚, §1˚ e 1359 

da Deliberação CVM n˚ 538/2008. 

Conforme mencionado anteriormente, existe a possibilidade de celebração de um 

Termo de Compromisso entre a CVM e o acusado no âmbito do processo administrativo 

sancionador por meio do qual, segundo o Artigo 11, §5˚60 da Lei 6.385/1976, poderá suspender 

o processo mediante o juízo de conveniência e oportunidade por parte da autarquia, visando 

interesse público, bem como cumprimento de duas condicionantes cumulativas pelo acusado 

ou investigado: cessação da prática dos atos supostamente ilícitos e correção das 

irregularidades, incluindo indenização de eventuais prejuízos. Ressalta-se que o termo de 

compromisso poderá ser celebrado em qualquer fase do processo administrativo sancionador 

anterior à decisão de 1a instância pelo colegiado da CVM ou mesmo antes do início do processo, 

caso em que este deixaria de ser sequer instaurado.  

Caso não seja celebrado um termo de compromisso e o processo administrativo 

sancionador siga seu trâmite regular, o julgamento do processo será realizado pelo colegiado 

da CVM mediante decisão de primeira instância. Segundo o artigo 35 da Deliberação CVM n˚ 

538/2008, as deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo cada membro o direito a um 

                                                 
59  Art. 8˚ § 1º Considerar-se-á instaurado o processo administrativo com a intimação dos acusados para 

apresentação de defesa, nos termos do art. 13 desta Deliberação. 

Art. 13. O acusado será intimado, por escrito, para apresentação de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da data da intimação. 
60 § 5oA Comissão de Valores Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao 

interesse público, poderá deixar de instaurar ou suspender, em qualquer fase que preceda a tomada da decisão de 

primeira instância, o procedimento administrativo destinado à apuração de infração prevista nas normas legais e 

regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso no qual se 

obrigue a:   (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e 

II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
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voto e cabendo ao Presidente da sessão o voto de qualidade em caso de empate. Após proferida 

a decisão, a CVM cientificará o acusado da mesma a fim de dar a oportunidade a ele de interpor 

recurso total ou parcial perante o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

(CRSFN), conforme prevê o Artigo 3761 da aludida Deliberação. O CRSFN consiste em órgão 

colegiado de segunda e última instância administrativa, pertencente ao Ministério da Fazenda, 

que julga recursos em face de decisões condenatórias proferidas pela CVM e pelo Banco 

Central.  

Insta destacar o disposto no Artigo 3862 do mesmo texto normativo, que prevê o efeito 

suspensivo a todos os recursos contra decisões do colegiado da CVM. Tal disposição foi 

contrariada em razão da alteração da recentemente publicada Lei n˚ 13.506/2017 que determina 

o mero efeito devolutivo na interposição de recursos contra decisões que imponham certos tipos 

de penalidade, como a inabilitação temporária, conforme se analisará adiante.  

Ademais, tem-se que outra via possível de ser tomada diante de um Processo 

Administrativo com Potencial Sancionador são os procedimentos preventivos e orientadores63 

por parte da CVM, quais sejam, ofícios de alerta e Stop Order. Enquanto os ofícios de alerta 

cumprem a função de comunicar ao infrator o cometimento de práticas irregulares mas que não 

sustentam um inquérito administrativo nem a instauração de um processo administrativo, e 

impor prazo para sanar tais atos, os Stop Orders tem o condão de proibir determinar condutas 

proibidas, sob pena de multa por dia de descumprimento. 

Expostas as noções básicas a respeito do Processo Administrativo Sancionador no 

âmbito da CVM, caberá a seguir a análise acerca da relação entre o mecanismo administrativo 

sancionador e o Direito Penal e seus pontos de interseção e de diferença, antes de adentrar na 

seção referente à análise da Lei n˚ 13.506/2017 e seus dispositivos sob a ótica de princípios 

penais.  

  

                                                 
61 Art. 37. Da decisão proferida pelo Colegiado será dado conhecimento, por escrito, ao acusado, para, querendo, 

em petição encaminhada à CVM, interpor recurso, total ou parcial, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.  
62 Art. 38. O recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional terá efeito suspensivo.  
63 Comissão de Valores Mobiliários. Atividade Sancionadora. Abril-Junho 2018. p. 11. Disponível em: < 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/relatorio_atividade_sancionadora/anexos/2018/20180829_r

elatorio_atividade_sancionadora_2trimestre_2018.pdf> Acesso realizado em 16 de novembro de 2018. 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/relatorio_atividade_sancionadora/anexos/2018/20180829_relatorio_atividade_sancionadora_2trimestre_2018.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/relatorio_atividade_sancionadora/anexos/2018/20180829_relatorio_atividade_sancionadora_2trimestre_2018.pdf
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3. REFLEXO DOS PRINCÍPIOS PENAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR DA CVM APÓS O ADVENTO DA LEI N˚ 13.506/2017 

 

3.1. A Relação entre as esferas sancionadora administrativa e a penal  

 

3.1.1. Desmembramento do poder punitivo estatal 

 

 Na época da vigência das monarquias absolutistas, a concepção de Estado concentrava-

se integralmente na figura do soberano, o qual detinha o poder absoluto de forma independente 

e superior aos demais órgãos existentes e cuja vontade predominava sobre os interesses de todos 

os seus súditos. Haja vista a centralização de todas as esferas de poder, inclusive a do ius 

puniendi, e a ausência de limites à atuação estatal, o Estado habitualmente implementava o uso 

da força de modo arbitrário como medida repressora às ilegalidades perpetradas por integrantes 

do povo. Tratava-se, portanto, de um Direito Penal descomedido no qual às infrações cometidas 

poderiam ser fixadas as mais discricionárias sanções, sem parâmetro algum em sua aplicação 

nem assegurar quaisquer garantias e direitos mínimos aos seus sujeitos. 

Com a Revolução Francesa, marco histórico para implementação do Estado de Direito, 

foi estabelecida a divisão tripartite dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário, 

independentes e autônomos entre si, e a preponderância da legalidade tomou o lugar da 

arbitrariedade. Com isso, estruturou-se um conjunto de normas e princípios que passaram a 

garantir maior segurança aos particulares, tanto no regramento de suas relações entre si bem 

como com órgãos governamentais. 

 Em consequência, foi delimitado um âmbito de atuação estatal que, fundamentado pela 

lei e por princípios até então incipientes, passaria a primar pelo interesse da coletividade: o 

Direito Administrativo e, como resultado, a noção de Administração Pública. Por meio do 

surgimento de tal seara, a função administrativa passou a ser exercida pelo Poder Público, que 

como diz o nome deve comprometer-se em agir de acordo com os interesses do povo, em 

substituição ao poder soberano, que agia em interesse próprio. Dentre as diversas funções que 

lhe são incumbidas, como abordadas em tópico anterior no presente trabalho, vale dar destaque 

à competência sancionatória, responsável pela aplicação de sanções administrativas por parte 

dos órgãos do Poder Executivo em face de irregularidades cometidas pelos administrados, 

conhecida como Direito Administrativo Sancionador. 
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A instauração do Direito Administrativo Sancionador, vertente punitiva do Direito 

Administrativo, foi significativa para vincular os atos repressivos do governo à lei e, desse 

modo, contribuir para livrar os administrados das barbaridades antes perpetradas pela força 

estatal na fase absolutista, e assegurar o bem-estar social. A esfera administrativa sancionadora, 

todavia, não englobou todo e qualquer poder de sanção advindo do Estado, mas tão somente o 

poder de repressão a infrações de cunho meramente administrativo e relacionadas à tutela do 

interesse público.  

Assim, o regramento das demais infrações, de proporções mais graves e vinculadas ao 

resguardo dos bens jurídicos mais relevantes à humanidade, ficou incumbido ao Direito Penal, 

que agora não mais estava inserido no ambiente arbitrário do absolutismo, mas sim coadunando 

com um ordenamento jurídico mais harmônico. Nesse sentido, conclui-se pela ocorrência de 

um desmembramento do poder punitivo estatal que era então único em duas esferas 

sancionadoras autônomos, Direito Penal e Direito Administrativo Sancionador. 

Ainda, tem-se que com a derrubada do absolutismo e a ascensão dos ideais da 

legalidade, liberdade e justiça e, posteriormente, dos direitos humanos, o Direito Penal passou 

por significativa evolução de modo a absorver diversos direitos e garantias individuais 

fundamentais em seu sistema e conferir tratamento especial ao acusado nas investigações e 

processos criminais. Já o Direito Administrativo Sancionador, por se dedicar primordialmente 

ao bem estar coletivo público e por envolver ilícitos com condão de menor lesividade, não 

acompanhou o passo garantista da seara penal.  

 

3.1.2. Divergências e proximidades entre o Direito Administrativo Sancionador e o Direito 

Penal 

 

 Sabe-se que a função precípua do Direito Administrativo se traduz na preservação do 

interesse público. Inclusive, um consagrado alicerce na seara administrativa do ordenamento 

jurídico brasileiro consiste no princípio implícito da supremacia do interesse público sobre o 

privado. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles defende64 a compulsoriedade do acatamento ao 

referido princípio no direito administrativo bem como que em caso de oposição entre os 

interesses privados e os públicos, estes devem sempre preponderar. Nesse sentido, o Direito 

Administrativo Sancionador, ao prever ilícitos administrativos e impor sanções de tal natureza 

                                                 
64 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 95.  
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em caso de seu descumprimento, tem como objetivo principal a busca pela ordem pública social 

e a preservação, portanto, do bem-estar coletivo dos administrados.   

Já o Direito Penal, conforme posicionamento majoritário na doutrina, almeja em sua 

essência a tutela aos bens jurídicos fundamentais às pessoas, individualmente, e à sociedade 

como todo, e indispensáveis à convivência humana pacífica. Nessa linha de pensamento, Luiz 

Regis Prado pontua que “o pensamento jurídico moderno reconhece que o escopo imediato e 

primordial do Direito Penal radica na proteção de bens jurídicos – essenciais ao indivíduo e à 

comunidade”65.  Na mesma toada, Rogério Greco ressalta a relevância dos bens resguardados 

pelo Direito Penal: “Com o Direito Penal objetiva-se tutelar os bens que, por serem 

extremamente valiosos, não do ponto de vista econômico mas sim político, não podem ser 

suficientemente protegidos pelos demais ramos do Direito.” 66   

Ademais, soma-se à tal propósito do Direito Penal a sua função ética-social de repudiar 

comportamentos não apenas contrários à lei mas também antagônicos a valores precípuos 

zelados pelo ordenamento jurídico, como a vida, a saúde, a integridade corporal, a propriedade 

e a dignidade humana. Para tanto, a reprimenda penal, extrema e ostensiva como é, consiste na 

forma de manifestação do Estado acerca da inviolabilidade de tais preceitos fundamentais de 

forma a moldar o senso moral e ético na sociedade de reprovabilidade a condutas transgressoras.  

Como é possível notar, as duas searas sancionadoras, penal e administrativa, aspiram 

propósitos distintos em sua essência: a primeira é tomada por um juízo ético de repressão bem 

como pela tutela de bens jurídicos propriamente ditos na esfera privada e social ao passo que a 

segunda, com sua faceta pública inerente ao Direito Administrativo, preconiza o interesse da 

coletividade acima dos diretos individuais dos particulares. 

Outra interpretação acerca do distanciamento teórico entre o ilícito penal e ilícito 

administrativo trata-se do critério qualitativo de distinção elaborado em 1902 por James 

Goldschimdt67  com base na oposição entre a ideia de prejuízo e a ausência de benefício. 

Explica-se. Segundo o ilustre autor, o ilícito penal é estabelecido em caso de damnum emergens, 

que reflete a ocorrência cumulativa da violação de determinada norma e da efetiva lesão a bem 

jurídico protegido pelo Direito Penal. 

O ilícito administrativo, por sua vez, se enquadra na ocasião de lucrum cessans, a saber 

a mera ocorrência do “não-atendimento às exigências normativas de promoção”68, isto é, uma 

                                                 
65 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição, p. 47. Apud GRECO, 2013. p. 2. 
66 GRECO, Rogério, 2013. p. 2. 
67 D’ÁVILA, Fabio Roberto. Direito penal e direito sancionador. Sobre a identidade do direito penal em 

tempos de indiferença. Revista Brasileira de Ciências Criminais: RBCCRIM, v. 14, n. 60, maio/jun. 2006. p. 13. 
68 Ibid., p. 15. 
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ausência de benefício livre de qualquer prejuízo efetivo a bens jurídicos. Neste último caso, a 

ideia de promoção vincula-se ao ideal de supremacia dos interesses públicos própria do Direito 

Administrativo, como já mencionado anteriormente. Goldschimdt ainda traz à tona a 

diferenciação formal entre as duas áreas no sentido de que, no direito administrativo 

sancionador, a penalidade é aplicada pela própria Administração Pública, através de atos 

executivos, ao contrário dos delitos criminais, que são aplicados pelas autoridades jurídicas e 

sujeito a um processo judicial que culmina com uma sentença. Em suma, Goldschimdt defende 

a existência de um Direito Penal Administrativo, paralelo, autônomo e distinto do Direito Penal, 

sendo aquele dotado de natureza própria do Direito Administrativo.  

Em contraposição ao critério qualitativo acima desenvolvido, salienta-se também a 

teoria acerca do critério quantitativo, elaborada por Roxin segundo o qual a preservação de bens 

jurídicos também encontra-se presente no âmbito das infrações administrativas, apenas em 

escala menor pois o potencial lesivo das irregularidades administrativas fugiriam ao escopo do 

Direito Penal em razão de sua insignificância e subsidiariedade com relação à esta área do 

Direito. Para Roxin69, acompanhado de grande parte da doutrina alemã como Wolfgang Mistch, 

não haveria qualquer distinção entre o objeto tutelado pelo Direito Administrativo Sancionador 

e prelo Direito Penal. Elucida-se paráfrase de Roberto D’Ávila às lições de Mistch70: 

A relação entre ilicitude penal e a administrativa, observa Mistch, é nada mais 

que uma relação de plus-minus. Longe de ser um aliud em relação ao ilícito 

penal como pretendem as distinções qualitativas, a infração administrativa 

passa a representar apenas um ilícito no qual as características “penais” 

estão presentes, porém em proporções mais brandas. Ou, em outras 

palavras, consiste em infração marcada apenas por um conteúdo de 

culpabilidade e ilicitude mais suaves, quando em comparação com a infração 

criminal, muito embora esse conteúdo, em termos essenciais, nada se 

distingue daquele exigido em âmbito penal.  

(grifo no original) 

Observa-se que, de acordo com tal análise quantitativa, não haveria qualquer diferença 

de substância entre as duas esferas sancionadoras, e sim uma delimitação com base na mera 

proporção de gravidade e reprovabilidade para classificação dos ilícitos e determinação das 

competências de cada âmbito.  

 Destaca-se, ainda, teoria fortemente pregada pela jurisprudência de alguns países, como 

Espanha e Chile, acerca da unidade do direito punitivo estatal, defendendo-se que a aplicação 

de princípios próprios do Direito Penal ao Direito Administrativo Sancionador em razão da 

                                                 
69 ROXIN, Claus. Strafecht, Allgemeiner Teil, p. 59. Apud D’ÁVILA, 2006. p. 17. 
70 Ibid., p. 18. 
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identidade ontológica que ambas compartilhariam. Colaciona-se trecho de declaração proferida 

pelo Tribunal Constitucional chileno: as sanções administrativas participam das características 

essenciais das sanções penais sendo ambas emanações do ius puniendi estatal, razão pela qual 

deve aplicar-se, com nuances, estatutos semelhantes71.  

 Posicionamento majoritário da doutrina se opõe à linha de pensamento supracitada, 

como Alejandro Nieto72, o qual entende haver uma nítida diferença material entre as duas 

esferas pois enquanto a ilicitude administrativa estaria atentando contra interesses públicos 

gerais, afetando bens administrativos, os crimes violariam a esfera legal dos indivíduos e do 

Estado bem como a própria justiça. Assim, tal perspectiva relembra a função ética-social do 

Direito Penal ao entender as infrações criminais como lesivas a valores éticos construídos e 

preconizados no meio social, diferentemente das infrações contrárias às normas 

administrativas, eticamente mais próximas à neutralidade.  

Interessante ainda pontuar que, para Nieto, os ilícitos penais seriam anteriores às normas 

que os coíbem, criadas para esse fim; já os ilícitos administrativos seriam criados pela própria 

norma administrativa posto que não envolvem matérias por si só reprováveis pela sociedade, 

mas sim impostas pelo Estado para o melhor funcionamento das funções administrativas e pelo 

bem maior do interesse público geral.  

Acerca da nebulosa fronteira entre sistema penal e o sistema administrativo 

sancionador, considerando todas as colações aludidas nesta seção, cabe reconhecer que de fato 

tutelam objetos distintos possuindo o primeiro a máxima de primar pelo interesse público e o 

segundo a preocupação maior de cautela aos bens fundamentais à humanidade.  

Ainda, inegável é a diferença do grau de severidade consideravelmente mais elevado 

nas sanções penais, tais como a pena privativa de liberdade, singulares de uma área subsidiária 

do Direito, tal como é o Direito Penal, a ultima ratio. Por esses fatores, existe uma separação 

normativa, material e processual, para cada um dos dois sistemas no ordenamento jurídico 

brasileiro, estando o administrativo sancionador inserido no regramento do Direito 

Administrativo. Todavia, independentemente das afirmações acima e do fato de que não há no 

                                                 
71 Tradução livre de: " las sanciones administrativas participan de las características esenciales de las sanciones 

penales al ser ambas emanaciones del ius puniendi estatal, por lo que debe aplicarse, con matices, similar 

estatuto." Tribunal Constitucional. Sentencia Rol Nº 1518-09, de 21 de octubre de 2010, considerando 6º. Apud 

QUINZACARA, Eduardo Cordero. El Derecho administrativo sancionador y su relación con el Derecho penal. 

Revista de Derecho, vol. XXV, n˚ 2: Diciembre, 2002. p. 145.  
72 NIETO, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. p. 156-157. Apud GUARDIA, Gregório Edoardo 

Raphael Selingardi. Princípios Processuais no Direito Administrativo Sancionador: Um Estudo À Luz Das 

Garantias Constitucionais. R. Fac. Dir. Univ. São Paulo. V. 109.  Jan/dez 2014. p. 777. 
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Brasil um sistema punitivo uno, não deve haver óbices para que as áreas conversem e 

compartilhem fundamentos comuns que se façam adequados e mesmo necessários à sua 

realidade. 

No que tange ao ordenamento jurídico brasileiro, os princípios de observância 

obrigatória por parte da Administração Pública dispostos no artigo 3773 da Constituição e no 

artigo 2˚74 da Lei n˚ 9.784/1999 incumbem-se de balizar os atos administrativos ordinariamente 

realizados, visando o adequado funcionamento da Administração Pública e o bem público geral. 

Nos ditos dispositivos, não estão incluídos, é certo, princípios basilares do Direito Penal que 

asseguram as garantias mínimas ao acusado. No entanto, não se pode desmerecer que em 

âmbito administrativo sancionador também se faz presente a figura do acusado, parte vulnerável 

à aplicação de sanções por parte do Estado. Assim, parece razoável que alguns princípios penais 

possam e devam ser aplicados no processo sancionador quando os direitos do acusado se 

mostrarem ameaçados pelo exercício do poder punitivo, desde que tal importação 

principiológica seja moldada de acordo com a realidade do âmbito administrativo.  

Tal conclusão não importa em dizer que o sistema punitivo no Brasil deve ser visto de 

forma única, pois isso significaria não reconhecer a diferença dos objetos, modalidades de 

sanção e conjunto de regras próprio de cada esfera. O que deve ser uníssono é o olhar sobre o 

acusado em ambos tipos de processo com viés protecionista de forma a coibir quaisquer 

arbitrariedades impróprias a um Estado Democrático de Direito. Tal primazia não deve ser 

preterida nem mesmo com base na justificativa de atender o interesse geral da coletividade. 

Colaciona-se nesse sentido o entendimento de Daniel Guimarães Medrado de Castro75: 

Essa fundamentação é vazia na vigência do Estado Democrático de Direito, 

pois a Supremacia do Interesse Público possui um viés extremamente 

autoritário, inserindo o indivíduo na condição de súdito do estado. Ao revés 

55 disso, o estado deve garantir os direitos fundamentais, não sendo lídima a 

supressão desses direitos com o argumento de defesa da coletividade. É 

imprescindível a avaliação, no caso concreto, se a ação do agente efetivamente 

foi capaz de lesionar significativamente o bem jurídico e se é merecedora de 

punição. 

                                                 
73 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
74 Art. 2˚ A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência. 
75  CASTRO, Daniel Guimarães Medrado de. Direito Administrativo Sancionador: Reflexões sobre a 

aplicabilidade do princípio da insignificância. Ajuris, Porto Alegre, v. 42, n. 137, p.183, mar. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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Inclusive, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de 

princípios processuais penais são aplicáveis ao direito administrativo sancionador, vide trecho 

de voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o qual foi Relator do Recurso em Mandado 

de Segurança n˚ 24.55976: 

3. Consoante precisas lições de eminentes doutrinadores e processualistas 

modernos, à atividade sancionatória ou disciplinar da Administração Pública 

se aplicam os princípios, garantias e normas que regem o Processo Penal 

comum, em respeito aos valores de proteção e defesa das liberdades 

individuais e da dignidade da pessoa humana, que se plasmaram no campo 

daquela disciplina. (...) 

5. Estou em que essa tendência mereça e deva mesmo ser maximamente 

prestigiada, para se criar a mentalidade de preservação dos direitos, liberdades 

e garantias individuais, que são, em última análise, as características e os 

fundamentos do Estado Democrático. Neste ponto, é de se ter claro que nem 

todos os princípios originariamente compreendidos no Direito Penal são 

aplicáveis ao Direito Sancionador de modo mecânico e automático, mas com 

adaptações a suas peculiaridades. 

A partir desse raciocínio, será levantada então, a seguir, a possibilidade de aplicação de 

princípios penais no processo administrativo sancionador da CVM por meio da análise de 

dispositivos específicos extraídos da Lei 13.506/2017, primeira lei que regulamenta 

especificamente o processo sancionador da dita autarquia. 

 

3.2. Comentários a dispositivos da Lei 13.506/2017 sob a ótica da principiologia penal 

 

 Publicada em 14 de novembro de 2017, a Lei n˚ 13.506 inaugurou a regulamentação do 

processo administrativo sancionador da CVM e do Banco Central. A lei foi editada para 

substituir a Medida Provisória n˚ 784, de 7 de junho de 2017, que foi alvo de muitas críticas 

relacionadas à alegada incompatibilidade das suas matérias com a natureza de uma medida 

provisória. Haja vista que a medida provisória não foi analisada pelo Congresso e transformada 

em lei no prazo previsto na Constituição, foi elaborado um projeto de lei que tramitou em 

regime de urgência e cuja aprovação pelo Congresso resultou na Lei 13.506/2017. Haja vista a 

considerável subjetividade e grau de indeterminação de algumas expressões trazidas pela Lei 

13.506/2017 nos dispositivos concernentes ao processo administrativo sancionador da CVM, 

                                                 
76 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança n˚ 24.559-PR. Quinta Turma. Rel, 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 03/12/2009, publicação em 01/02/2010. Disponível em: < 

https://ww2.Superior Tribunal de 

Justiça.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701653771&dt_publicacao=01/02/2010> Acesso 

realizado em 18 de novembro de 2018. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701653771&dt_publicacao=01/02/2010
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701653771&dt_publicacao=01/02/2010
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espera-se que estas sejam sanadas com a edição da norma regulamentadora, cuja minuta 

inclusive já foi disponibilizada em audiência pública para que especialistas da área jurídica 

possam oferecer suas sugestões e comentários, mas ainda não foi finalizada e aprovada77. 

 Até o advento da dita lei, o processo administrativo sancionador era regulamentado com 

base nas instruções e deliberações elaboradas pela própria CVM, como as deliberações CVM 

nº 390/2001, nº 538/2008 e nº 542/2008 e a Instrução nº 491/2011, que foram revogadas com o 

advento da Lei n˚ 13.506/2017, bem como supletivamente pelas regras gerais de processos 

administrativos federais, a saber a Lei n˚ 9.784/1999. Em junho deste ano, foi instaurada 

audiência pública 78  da CVM para divulgar a minuta da nova Instrução da CVM, que 

regulamentará as previsões trazidas pela Lei n˚ 13.506/2017 e o regramento detalhado do 

processo administrativo sancionador nesse novo cenário, e receber comentários e críticas do 

mercado.  

 A promulgação da lei prevendo regras mais rigorosas aos processos administrativos 

sancionadores da CVM e à condução da responsabilização administrativa atendeu a anseios da 

CVM de dotar de medidas de supervisão e fiscalização mais eficazes, na tentativa de tornar o 

mercado de capitais em um ambiente de transações e operações mais seguro e confiável. 

Entretanto, torna-se necessário avaliar se a concentração de poderes nas mãos dos diretores da 

CVM e o endurecimento do regime sancionador na sua esfera podem resultar na relativização 

de princípios essenciais ao sistema punitivo.   

 Inúmeros foram os pontos relevantes abordados pelo texto da nova lei, desde aumento 

na severidade das penalidades aplicáveis às infrações administrativas e previsão de espécies de 

acordos de leniência nas esferas da CVM e do Banco Central até alterações significativas na 

tipificação de crimes contra o mercado de capitais. Assim, cautelosa deve ser a análise de seus 

dispositivos a fim de apontar questões que possam representar óbices aos direitos básicos de 

que devem gozar os acusados em processos sancionadores, transportando princípios penais 

necessários para tanto e, concomitantemente, adequados à realidade administrativa. 

 

3.2.1. Efeitos dos recursos contra decisões do colegiado da CVM 

 

                                                 
77 BRASIL. Comissão de Valroes Mobiliários. Edital de Audiência Pública SDM 02/2018 com Minuta da 

Instrução. Disponível em: < 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2018/sdm02__18edital.pdf > 

Acesso realizado em 20 de novembro de 2018. 
78 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Audiência Pública SDM 02/2018. Disponível em: < 

http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2018/sdm0218.html> Acesso realizado em 20 de novembro 

de 2018. 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2018/sdm02__18edital.pdf
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 A previsão do §2˚ do artigo 34 da Lei 13.50/2017 consiste em talvez um dos mais 

polêmicos dispositivos do texto legal em razão de sua alteração acerca dos efeitos dotados do 

recurso voluntário contra decisão do colegiado da CVM, a ser endereçado ao Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, conforme abordado anteriormente no presente 

trabalho. O artigo expõe que: 

§ 2o  O recurso interposto contra decisão que impuser as penalidades previstas 

nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976, será recebido com efeito devolutivo, e o recorrente poderá requerer 

o efeito suspensivo à autoridade prolatora da decisão, nos termos de 

regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Analisando os incisos do artigo 11 mencionados acima, dentre os quais os incisos IV e 

VI tiveram sua redação alterada pela Lei 13.50/2017, tem-se que se tratam das penalidades mais 

graves que podem ser impostas pela CVM, restando, além dessas, apenas penalidades de multa 

e advertência. Justamente com relação às penas mais gravosas foi implementada pelo novo 

texto legal mudança nos efeitos de recursos interpostos por acusados contra decisões que as 

apliquem, antes dotado de efeito suspensivo e devolutivo e agora apenas devolutivo. Assim, o 

efeito suspensivo apenas poderá ser atribuído nesses casos quando requerido em separado à 

autoridade prolatora da decisão, a saber o próprio colegiado da CVM, e por esta deferido. 

 Nota-se, portanto, que o réu de um processo administrativo sancionador em trâmite na 

CVM que venha a ser condenado em 1a instância a cumprir a penalidade prevista no inciso VI 

da Lei 6.385/1976, qual seja, inabilitação temporária para o exercício das atividades previstas 

em tal lei, por um período de 15 anos, a título de exemplo, deverá abster-se de quaisquer práticas 

no mercado de valores mobiliários desde o conhecimento de tal decisão. Em outras palavras, 

está-se diante de execução da sanção administrativa antes do trânsito em julgado em âmbito 

administrativo, ou seja, antes de esgotadas as instâncias recursais e antes de sequer analisado o 

recurso pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. 

 Ao promover tal alteração, é possível questionar se a nova lei não estaria 

desconsiderando o princípio penal da presunção de inocência, previsto no texto constitucional 

pátrio e que deve ser observado diante de qualquer sujeito de quem se questiona a inocência, 

tal como um acusado em sede de processo administrativo sancionador na CVM. A certificação 

sobre a culpa de um sujeito alvo de processo punitivo apenas deve ocorrer após o trânsito em 

julgado, período durante o qual não se poderá abrir margem para nenhum tratamento 

depreciativo. Tais considerações devem refletir tanto no tratamento do acusado como inocente 

e na incumbência da autoridade administrativa de reunir todas as provas necessárias, cabendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm#art11iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm#art11iv
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à mesma ônus probatório, como no julgamento por absolvição caso a dúvida persista até o 

momento da decisão, em consonância com o in dubio pro reo, conforme demandam as 

aplicações do princípio como regra de tratamento e julgamento já discorridas no presente 

trabalho. 

 Tem-se que a aplicação do princípio da presunção de inocência já foi evidenciada em 

sede de processo administrativo sancionador79 da CVM: 

6. Neste sentido, a prova indiciária deve ser capaz de superar todas as dúvidas 

concretas apresentadas pelo acusado no processo e ser apta a afastar as 

incertezas plausíveis trazidas pela defesa. A existência de uma incerteza capaz 

de inspirar dúvida concreta no julgador é suficiente para impor a absolvição 

do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. 

Nessa toada, Eizirik80 leciona que o princípio da presunção de inocência funciona tanto 

como uma garantia quanto como amplo direito de não ser discriminado em âmbito de processo 

administrativo sancionador, o que, segundo o autor, já é inclusive atualmente empregado pelo 

colegiado da CVM como plenamente aplicável nessa seara. No que tange à incerteza quanto à 

culpa de determinado acusado no direito administrativo até o trânsito em julgado, qual seja o 

julgamento do recurso pelo CRSFN, destaca-se trecho do compilado de ensinamentos sobre 

Processo Administrativo Sancionador no Mercado de Capitais e Sistema Financeiro Nacional81:  

A sanção prevista na norma penal ou a penalidade administrativa são 

permeadas por um caráter hipotético, sobre a existência ou não do ilícito. Tal 

dúvida somente se desfaz com o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória ou absolutória ou com a decisão final da Administração Pública. 

 Ademais, importante pontuar ainda que o pedido de efeito suspensivo previsto no §2˚ 

do artigo 34 da Lei 13.506/2017 deve ser endereçado ao próprio colegiado da CVM que proferiu 

a decisão condenatória para análise sobre o seu cabimento. Tanto no processo civil quanto no 

penal, o recurso contra decisão final de 1a instância é interposto com efeito suspensivo. O 

Código de Processo Civil, no entanto, prevê casos de exceção ao efeito suspensivo aludido e 

prevê a possibilidade de pedido de concessão de efeito suspensivo dirigido à segunda instância, 

seja ao tribunal ou, se a apelação já houver sido distribuída, ao relator, conforme prevê o §3˚ 

do artigo 1.012 do referido código. Ora, de fato parece mais coerente solicitar efeito suspensivo 

                                                 
79 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador n˚ 26/2010. Diretor Relator 

Gustavo Borba. Voto do Direitor Henrique Machado. Voto proferido em 7 de agosto de 2018. Disponível em: < 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2018/20180807_PAS_RJ_201026_declaracao_voto_D

HM.pdf> Acesso realizado em 30 de novembro de 2018. 
80 EIZIRIK, Nelson et al., 2011, p. 315. 
81 DUTRA, Pedro. et al., 2013, p. 59. 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2018/20180807_PAS_RJ_201026_declaracao_voto_DHM.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2018/20180807_PAS_RJ_201026_declaracao_voto_DHM.pdf
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à instância superior do que ao próprio órgão originador da decisão arguida, que dificilmente 

reconhecerá, diante de casos que resultam na aplicação das graves penalidades dos incisos IV, 

V, VI, VII ou VIII da Lei n˚ 6.385, razão suficiente para justificar a atribuição do efeito 

suspensivo. 

 A consequência de tais previsões legais, na prática, é a possibilidade de um indivíduo 

após ser condenado por inabilitação temporária no mercado de capitais, por exemplo, e tendo 

sua sanção imediatamente executada, interpor recurso e permanecer impedido de atuar no dito 

mercado durante todo o período de espera pelo julgamento do recurso, que poderá demorar 

anos. Caso a decisão do Conselho venha a ser da aplicação de outra penalidade, como multa, e 

revogar a inabilitação temporária, o indivíduo terá ficado demasiado tempo sem exercer suas 

atividades e ainda terá que arcar com o pagamento da multa. Se, em outra hipótese, for 

absolvido, terá um inocente ficado injustamente impedido de habitualmente operar no mercado 

por anos.  

 Salienta-se também que a execução provisória no processo penal da pena, antes do 

trânsito em julgado, permitida após decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal já 

mencionada nesta exposição, se justificou, entre outros motivos, pelo fato de que decisões de 

2ª instância encerram a análise probatória e fática do caso, restando apenas questões de direito 

a serem discutidas em instâncias superiores. No caso aqui tratado, o CRSFN ainda pode e deve 

apreciar os documentos e provas apresentados ao longo do processo para formar seu juízo final. 

 Sobre a aplicação do artigo 34, §2˚ da Lei 13.506/2017, destaca-se trecho de despacho 

do Diretor da CVM, Pablo Renteria, em sede de pedido de reconsideração o de decisão 

denegatória de efeito suspensivo82: 

15. Ao vincular a concessão do efeito suspensivo ao pronunciamento 

favorável da autoridade prolatora da decisão condenatória, o legislador 

ponderou que em certas circunstâncias, a condenação em primeira instância 

constitui razão legítima e suficiente para o afastamento ainda que provisório, 

do condenado das atividades profissionais conduzidas no âmbito do mercado 

de valores mobiliários.  

Embora de fato possam haver certas circunstâncias em que a decisão de primeira 

instância da CVM seja suficientemente embasada, o dispositivo ora analisado retira o efeito 

suspensivo de todas as condenações em primeira instância que envolvam as sanções a que ele 

                                                 
82 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Despacho em Pedido de Reconsideração de Decisão Denegatória 

de Efeito Suspensivo do Processo Administrativo Sancionador n˚ 2014/13353. Diretor Relator Pablo Renteria. 

Proferido em 28 de agosto de 2018. Disponível em: < 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2018/20180828/9798.pdf> Acesso realizado em 19 de 

novembro de 2018.  

 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2018/20180828/9798.pdf
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se aplica. Assim, no aspecto geral do tratamento do acusado no processo administrativo 

sancionador da CVM, há que se reconhecer que tal artigo pode potencialmente fragilizar o 

princípio penal da presunção de inocência. Ademais, tem-se possível esvaziamento do duplo 

grau jurisdicional pois a revisão da decisão e eventual correção necessária serão apenas 

efetivadas após o acusado já ter sofrido os efeitos de uma ou mais das penalidades mais gravosas 

atualmente previstas na Lei n˚ 6.385/1976. 

 

3.2.2. Possibilidade da CVM deixar de instaurar processo administrativo sancionador 

 

 Com o advento da Lei 13.506/2017, o artigo 9˚, §4˚ da Lei n˚ 6.385/19 passou a ter a 

seguinte redação: 

§ 4o  Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores 

mobiliários, a Comissão priorizará as infrações de natureza grave, cuja 

apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os 

participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo 

administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância da conduta, 

a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de 

outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos. 

(grifo no original) 

 Com a nova previsão, especialmente no que tange à parte acima grafada, a CVM passou 

a ter atribuição para optar por deixar de iniciar o processo administrativo sancionador contra 

determinado infrator se entender tratar-se de relevância de pouca relevância e que gerou lesão 

de pouca expressividade a bem jurídico do mercado de capitais, bem como se considerado que 

é possível utilizar-se de outros instrumentos mais efetivos para tentar corrigir a irregularidade. 

Um dos referidos meios a que a lei se refere seriam o oficio de alerta expedido pela CVM que, 

conforme exposto anteriormente no presente trabalho, trata de um dos procedimentos 

preventivos e orientadores de que ela dispõe. Apesar de a CVM já utilizar tais meios 

previamente à mudança trazida pela Lei 13.506/2017, agora ela encontra-se legalmente 

legitimada selecionar os casos de maior relevância e, caso entenda cabível, aplicar medidas 

alternativas à instauração do processo com relação às práticas de pouca ou mínima 

expressividade de potencial lesivo.  

A nova redação conferida pela Lei 13.506/2017 ao artigo 9˚, §4˚ da Lei 6.385/1976 não 

apenas garantiu segurança aos agentes da CVM para deixarem de instaurar processo 

administrativo sancionador parece atender frontalmente ao princípio da insignificância. Na 

medida em que fatores como grau de lesividade causada por uma infração, bem como de 

reprovabilidade da conduta específica em si, fazem parte da análise pela autoridade sobre o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6385.htm#art9%C2%A74...
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cabimento de empregar o aparato estatal para iniciar processo contra o respectivo infrator, ao 

invés de realizar mero exercício de subsunção do fato à norma, está-se fazendo do princípio 

penal da bagatela. 

Tal princípio, por sua vez, contribui significativamente para a eficiência administrativa, 

ao assegurar que os recursos da Administração Pública e os esforços empreendidos pelos 

integrantes da CVM sejam direcionados às causas efetivamente relevantes. Assim, com base 

na concepção por trás do princípio da insignificância, parece inconcebível que o todo o aparato 

estatal envolvido na persecução administrativa ou judicial e nas  respectivas diligências 

investigatórias seja movido para todo e qualquer descumprimento normativo. Ademais, 

otimizar o número de infrações apuradas que culminam em processos administrativos 

sancionadores levam a uma menor quantidade de casos tramitando na CVM, o que pode resultar 

no andamento e julgamento mais célere dos mesmos.  

Não constante as vantagens trazidas pela nova redação do artigo 9˚, §4˚ da Lei 

6.385/1976, é necessário atentar-se para o elevado grau de subjetividade de que são dotadas as 

expressões “pouca relevância da conduta” e “baixa expressividade da lesão ao bem jurídico”. 

Como a incerteza acerca das definições e limites de tais termos podem representar ameaças à 

segurança jurídica dos administrados se não forem devidamente conceituados, caberá à 

Instrução a ser editada pela CVM para regulamentar o processo administrativo sancionador 

estabelecer a conceituação adequada e critérios de aplicação.  

Percebe-se também que a previsão de que a Comissão “poderá” deixar de instaurar 

processos administrativos sancionadores remonta ao poder discricionário de que goza a 

Administração Pública em seus atos dentro dos limites permitidos por lei. Entretanto, a 

discricionariedade administrativa no contexto da aplicação de normas de cunho sancionador 

pode ser demasiadamente prejudicial aos direitos individuais de seus administrados e, portanto, 

deve ser limitada.  Nesse sentido, cabe expor o entendimento de Marcelo Madureira Prates83, 

segundo o qual a Administração Pública deve deixar de instaurar processo administrativo 

sancionador quando determinadas circunstâncias assim indicarem a sua dispensa: 

Na fase de apuração do ilícito administrativo, a Administração poderá, ou 

melhor, deverá deixar de iniciar o procedimento sancionador sempre que 

dispuser de elementos suficientes sobre a infração cometida e sobre a 

respectiva sanção que lhe indiquem, de pronto, a existência de outros 

interesses públicos preponderantes sobre o interesse sancionador, ou, quando 

                                                 
83 PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia. Coimbra: Almedina, 

2005, p. 69. 
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menos, a inconveniência de se movimentar o aparelho administrativo em 

função da baixa reprovação que merecerá o ilícito concretamente praticado. 

Assim, quando o contexto fático indicar a preponderância do interesse público sobre o 

interesse punitivo ou no caso de insignificância do ilícito cometido, deveria haver vinculação 

da norma à CVM para abrir mão do processo administrativo sancionador. Transportando-se a 

taxatividade, corolário do princípio da legalidade e alicerce do Direito Penal, para a seara 

administrativa sancionadora, deve aquela funcionar como limite a tal poder discricionário 

aferido à CVM neste dispositivo. Da mesma forma que deve ser clara, determinada e objetiva 

a definição de um ato como relevante e reprovável, se não suficientemente precisa a hipótese 

de irrelevância de determinada conduta, a interpretação da mesma pode resultar no 

entendimento de sua relevância, e consequência, em sua persecução punitiva. O acusado deve 

possuir meios tanto para depreender da norma aquilo que lhe é vedado como as circunstâncias 

especificas nas quais a infração poderá ser relativizada para fins de imputação.  

Assim, conforme mencionado anteriormente, caberá à instrução da CVM 

regulamentadora da Lei 13.506/2017, bem como à jurisprudência do seu colegiado 

consolidarem os critérios que devem ser seguidos para avaliação da inexpressividade da lesão 

e irrelevância da conduta, tal como o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu quanto ao 

princípio da bagatela em âmbito penal. 

 

3.2.3. Acordo Administrativo em Processo de Supervisão 

 

 O artigo 30 da Lei n˚ 13.506/2017, contido no capítulo referente a processo 

administrativo sancionador do Banco Central mas aplicado à CVM por força do artigo 34, 

caput, prevê: 

Art. 30.  O Banco Central do Brasil poderá celebrar acordo administrativo em 

processo de supervisão com pessoas físicas ou jurídicas que confessarem a 

prática de infração às normas legais ou regulamentares cujo cumprimento lhe 

caiba fiscalizar, com extinção de sua ação punitiva ou redução de 1/3 (um 

terço) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, mediante efetiva, plena e 

permanente cooperação para a apuração dos fatos, da qual resulte utilidade 

para o processo, em especial: 

I - a identificação dos demais envolvidos na prática da infração, quando 

couber; 

II - a obtenção de informações e de documentos que comprovem a infração 

noticiada ou sob investigação. 

 Por meio de tal dispositivo, admitiu-se então a possibilidade de firmar um acordo com 

a CVM através do qual o acusado, pessoa física ou jurídica, após confessar a infração objeto da 
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investigação ou que foi noticiada, deve prestar informações capazes de servir como evidências 

de autoria e materialidade, bem como colaborar de forma a permitir que a autoridade identifique 

os outros envolvidos na dita infração. Em troca de tais concessões por parte do acusado, a CVM 

deve se comprometer a reduzir a sanção aplicável, conforme parâmetros estabelecidos pelo 

artigo, ou mesmo extinguir a ação punitiva a qual culminaria na penalidade. 

 Destaca-se que, segundo o §2˚ do artigo supramencionado, existem certas 

condicionantes cumulativas para que o acordo seja celebrado, quais sejam: (i) no caso de pessoa 

jurídica deverá ser a primeira a se qualificar com respeito à infração; (ii) a cessação imediata 

da pessoa envolvida na infração e que deseja celebrar o acordo; (iii) a CVM não possuir 

evidência suficiente, até o momento da celebração do acordo, para justificar uma condenação 

administrativas dos envolvidos na ilicitude; e (iv) a plena e permanente cooperação da pessoa 

com as investigações, devendo comparecer a todos os atos processuais conforme venha a ser 

solicitado pela CVM. 

 Ademais, vale ressaltar que a proposta do acordo administrativo em processo de 

supervisão deverá permanecer em sigilo até que seja efetivamente celebrado, como prevê o §1˚ 

do artigo 30 da Lei n˚ 13.506/2017 e após celebrado, deverá ser publicado de forma “clara e 

suficiente” para a sua compreensão no sítio eletrônico da respectiva autoridade, CVM ou Banco 

Central. 

 Nota-se, assim, que o acordo administrativo em processo de supervisão inspirou-se nos 

institutos do acordo de leniência na esfera administrativa, bem como da delação premiada, na 

esfera penal, não apenas pela semelhança na sua concepção de cooperação mas quanto aos 

principais requisitos para sua celebração. Assim sendo, a ideia por trás do acordo em processo 

de supervisão parece ser o de alcançar a consensualidade para garantir a efetividade da 

persecução administrativo-sancionador. Entretanto, parece haver algumas características de tal 

acordo que o distancia dos aludidos princípios e que, portanto, podem desestimular o seu uso.  

 Nesse aspecto, o principal ponto a ser destacado acerca das deficiências do acordo em 

processo de supervisão seria o fato de que a sua celebração não influi na atuação de outros 

órgãos públicos, tal como o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público, a promover a 

responsabilização do agente colaborador nas demais esferas em que possuam competência, 
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diga-se a penal, conforme previsto no artigo 30, §6˚84 da Lei 13.506/2017. Ainda, o artigo 3185, 

§3˚ do mesmo texto legal prevê que o Ministério Público poderá requisitar informações sobre 

os acordos administrativos em processo de supervisão realizados, a quem o sigilo não poderá 

ser oponível. Na mesma linha, o §4˚ do mesmo dispositivo dispõe que o Banco Central, e 

analogamente a CVM, deve manter um fórum permanente de comunicação com o Ministério 

Público para atenderem ao artigo 9˚86 da Lei Complementar n˚ 105/200187. 

 Tem-se, assim, que nos casos de celebração dos acordos inaugurados para ilícitos 

administrativos cometidos contra o mercado de valores mobiliários que também possuam 

efeitos na seara criminal, como por exemplo o insider trading, o Ministério Público poderá 

exigir informações não divulgadas a respeito de tais acordos e utilizá-las para fundamentar o 

oferecimento de uma denúncia. Assim, o acordo administrativo em processo de supervisão gera 

benefícios ao colaborador apenas no estrito âmbito administrativo sancionador da CVM e esta 

ainda deve viabilizar a obtenção de provas, nomes de envolvidos e eventuais esclarecimentos 

aos órgãos que lhes solicitarem, podendo resultar em novas imputações e condenações.  

 O objetivo da instituição de um instrumento colaborativo entre a CVM e transgressor 

deveria ser o de garantir benefícios significativos o suficiente a este de modo que aceite 

cooperar na investigação, entregar provas e identificação de aliados e confessar ilícitos em troca 

da otimização de recursos, eficiência processual e desestímulo à prática de irregularidades no 

mercado de capitais. Ora, se um agente colaborador receberá vantagens relacionadas à redução 

considerável de sua penalidade com o acordo, ou mesmo extinção da ação sancionadora, mas 

passa a correr forte risco de ser processado penalmente e eventualmente condenado, não se 

vislumbram incentivos suficientes para que se opte, em casos assim, celebrar o acordo ao invés 

de ser réu de processo administrativo sancionador. O risco da sanção criminal dificilmente 

compensará a redução da penalidade administrativa ou a sua isenção. 

                                                 
84 § 6˚ O acordo administrativo em processo de supervisão celebrado pelo Banco Central do Brasil, atinente à 

prática de infração às normas legais ou regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, não afeta a atuação 

do Ministério Público e dos demais órgãos públicos no âmbito de suas correspondentes competências. 
85 Art. 31.  O acordo administrativo em processo de supervisão será publicado, de forma clara e suficiente para 

compreensão de suas cláusulas, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias, contado 

de sua assinatura. 
86 Art. 9˚ Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários 

verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, 

informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação 

dos fatos. 
87 BRASIL. Lei Complementar n ̊  105 de 10 de janeiro de 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições 

financeiras e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art9 > Acesso realizado em 20 de novembro de 

2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art9
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 Desse modo, a não repercussão dos efeitos do acordo administrativo da CVM com o 

Ministério Público na esfera penal e a falta de previsão da necessidade de uma atuação conjunta 

na sua celebração resultam na baixa atratividade do instituto. Apesar de a concepção por trás 

do acordo ser definitivamente importante ao buscar a implementação do fenômeno da leniência 

no âmbito da CVM, a sua execução prática acaba frustrando sua aderência e, por consequência, 

a realização do princípio de consensualidade e da efetividade da persecução administrativo-

sancionadora.  

 

3.2.4. A aplicação e a dosimetria da penalidade de multa 

 

 Outra significativa mudança trazida pela Lei n˚ 13.506/2017 foi a determinação dos 

limites máximos das penalidades de multa aplicáveis prevendo valores demasiadamente mais 

elevados que o limite do §1˚ do artigo 11 da Lei 6.385/1976 em sua redação anterior, vide: 

§ 1o  A multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica do infrator e 

os motivos que justifiquem sua imposição, e não deverá exceder o maior 

destes valores:   (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

I - R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);   (Redação dada pela Lei 

nº 13.506, de 2017) 

II - o dobro do valor da emissão ou da operação irregular;  (Redação dada pela 

Lei nº 13.506, de 2017) 

III - 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda 

evitada em decorrência do ilícito; ou  (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 

2017) 

IV - o dobro do prejuízo causado aos investidores em decorrência do 

ilícito.  (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

 O aumento do limite máximo das multas as quais a CVM poderia impor em processos 

administrativos sancionadores já era uma atualização que a autarquia vinha ansiosamente 

almejando, considerando que o valor de R$ 500.000,00, limite estabelecido desde 1997, seria 

considerado insuficiente para efetivamente desincentivar os agentes a praticarem 

irregularidades no mercado de valores mobiliários. Com a elevação de uma penalidade nessas 

proporções vem, contudo, a preocupação com o princípio da proporcionalidade na sua 

dosimetria para que tal reforma no dispositivo não abra margem para aplicações arbitrárias de 

multa aquém do bem que se busca proteger com a previsão normativa.  

 A aplicação do princípio da proporcionalidade na cominação e na dosimetria de penas 

na esfera penal para a esfera administrativo-sancionadora consiste em aplicação necessária para 

que se impeça a sanção excessiva à finalidade de tutela do interesse público na qual se embase 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
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a proibição administrativa. Esse entendimento é compartilhado pela doutrina, conforme leciona 

Edilson Pereira Nobre Júnior88:  

Forte no resguardo do princípio, a recente Lei 9.784, de 29-01-99, ao 

estabelecer normas básicas sobre o processo administrativo perante a 

Administração Federal, estatuiu, no art. 2º, parágrafo único, VI, a observância, 

entre outros critérios, da adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 

obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público. Antes de tal diploma, as Leis 

8.112/90 (art. 128) e a Lei 9.605/98 não se portaram si lentes em estabelecer 

balizas, no escopo de que a concreção das penas administrativas não 

desbordasse de padrões aceitáveis. 

 Na mesma linha,  o autor francês Franck Moderne entende que o princípio da 

proporcionalidade foi passado do direito penal ao direito administrativo repressivo e que reflete 

as mesmas preocupações e deve produzir os mesmos efeitos da seara penal: “adaptar a sanção 

à gravidade da infração, evitar as punições excessivas em relação aos fatos que as motivam (o 

que implica a motivação das decisões)” 89.  

Nesse sentido, os critérios e as balizas para a dosimetria da penalidade de multa pela 

CVM, a partir do advento da Lei n˚ 13.506/2017, assumem fundamental importância para 

garantir a justa sanção aos réus do processo administrativo sancionador. A nova redação do §1˚ 

do artigo 11 da Lei n˚ 6.385/1976 inclusive já traz alguns princípios e parâmetros para orientar 

o exercício de determinação do valor adequado para concreção da multa no caso concreto, a 

saber “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica do 

infrator e os motivos que justifiquem sua imposição”.  

A previsão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade possivelmente reflete a 

preocupação do legislador de inibir a discricionariedade administrativa desenfreada na 

dosimetria de penas já tão altas, destacando-se a necessidade de amoldar a multa às finalidades 

perseguidas pela autarquia e às circunstâncias do caso concreto. Trata-se, neste caso, do 

princípio da proporcionalidade em sua vertente concreta, discorrida anteriormente no presente 

trabalho, qual seja, a que reflete no balizamento da pena com base nos parâmetros pré-

estabelecidos pelo legislador na vertente abstrata, para a aplicação mais adequada da multa in 

casu. 

                                                 
88 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Sanções Administrativas e Princípios de Direito Penal. Revista de direito 

administrativo, Rio de Janeiro, v. 219, p. 144, jan./mar. 2000. 
89 MODERNE, Franck. Sanctions administratives et justice constitutionnelle: contribution à l’étude du jus 

puniendi de l’État dans les démocraties contemporaines, p. 263 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 

Administrativo. 10 ed. Rev.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 606. 
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 No que diz respeito ao aspecto concreto da proporcionalidade, deve-se fazer alusão a 

outro princípio de tamanho valor no Direito Penal, a saber o princípio da individualização da 

pena que, no momento de avaliar a proporção da sanção a ser aplicada, não deve apenas 

considerar  a subsunção da conduta ilícita à norma, mas também alguns dos aspectos objetivos 

do caso concreto e subjetivos do infrator, na medida em que for coerente. Nesse sentido, insta 

trazer à colação trecho do voto do Diretor da CVM Henrique Machado em sede de decisão de 

processo administrativo sancionador90: 

170. Para aplicar com proporcionalidade as penalidades devidas, em respeito 

ao princípio da individualização da pena, serão levadas em consideração, de 

um lado, o bom nível de conhecimento técnico dos Acusados em relação ao 

mercado de valores mobiliários, e, de outro, a primariedade e o pouco 

conhecimento técnico dos Acusados com negociações em bolsa.  

Vale destacar que a transposição do princípio da individualização da pena para a seara 

administrativa punitiva já foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso 

de Mandado de Segurança91 contra demissão de servidor público, vide trecho da ementa: 

1. A aplicação de penalidades, ainda que na esfera administrativa, deve 

observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, 

isto é, a fixação da punição deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato 

(natureza da infração e o dano que dela provir à Administração), e subjetivas 

do infrator (atenuantes e antecedentes funcionais). A sanção não pode, em 

hipótese alguma, ultrapassar em espécie ou quantidade o limite da 

culpabilidade do autor do fato. 

 Neste viés, salienta-se que a própria Lei n˚ 6.385/1976 possui, desde antes do advento 

da Lei n˚ 13.506/2017, a previsão em seu artigo 11, §9˚ de que o arrependimento posterior, o 

eficaz e a confissão do ilícito do réu devem ser levados em consideração para a aplicação das 

penalidades previstas naquela lei, fatores característicos da conduta do sujeito que a praticou. 

A aplicação de tal princípio, como desdobramento da aplicação do princípio da 

proporcionalidade também é defendido por  Dutra et al92: 

                                                 
90 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo Sancionador n˚ 25/2010. Diretor Relator 

Henrique Machado. Voto proferido em 4 de julho de 2017. Disponível em: < 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/25_2010.pdf> Acesso 

realizado em 30 de novembro de 2018. 
91 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Mandado de Segurança n˚ 20.665/SC. Relator Ministra 

Laurita Vaz. Julgado em 5 de novembro de 2009. Publicado em 30 de novembro de 2009. Disponível em: < 

https://ww2.Superior Tribunal de 

Justiça.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501534621&dt_publicacao=30/11/2009> Acesso 

realizado em 22 de novembro de 2018. 
92 DUTRA, Pedro. et al., 2013, p. 65. 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2017/25_2010.pdf
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501534621&dt_publicacao=30/11/2009
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501534621&dt_publicacao=30/11/2009
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Podem-se resumir em quatro pontos os efeitos da consagração do princípio da 

proporcionalidade no direito administrativo sancionador: a)as sanções devem 

ser adequadas à defesa social e à política econômica do Estado; b)as 

penalidades devem ser dosadas criteriosamente de acordo com a 

gravidade da infração; c)as penalidades devem ser ajustadas à 

personalidade dos acusados, sejam eles pessoas naturais ou pessoas 

jurídicas; e d)as sanções devem ser aplicadas com firmeza de molde a não se 

desmoralizar o sistema preventivo e repressivo estatal em jogo. (grifo no 

original) 

Assim, configura-se a legitimidade de empregar o princípio da individualização da pena 

na dosimetria de sanções por parte da CVM. Aliás, idealmente tais requisitos deveriam ter sido 

incluídos pela Lei n˚ 13.506/2017 não apenas no contexto das multas mas como fatores para 

dosimetria de toda e qualquer sanção aplicada pela autarquia. 

Quanto à dosimetria da sanção pecuniária, o §1˚ do aludido dispositivo não faz 

referência a critérios suficientes para a necessária análise individualização da pena na seara 

punitiva. Carecem elementos como a conduta social, seu grau de reprovabilidade, a lesividade 

ao mercado de valores mobiliários e a própria culpabilidade no ilícito por ele cometido. 

Elementos como estes se fazem essenciais especialmente no contexto da notável elevação do 

valor máximo das multas com mudança do referido dispositivo por força da Lei n˚ 13.506/2017. 

Destaca-se que algumas características individuais do infrator, tais como sua personalidade e 

grau de periculosidade para a sociedade, parecem se enquadrar melhor na realidade do Direito 

Penal em razão da natureza mais invasiva de suas reprimendas, que exigem uma dosimetria 

mais robusta e completa.  

No que tange ao critério da capacidade econômica do infrator, tem-se que esta expressão 

possui sentido amplo e impreciso e não parece um parâmetro coerente para dosimetria de uma 

sanção. Apesar de poder aparentemente parecer ir ao encontro do princípio da individualização 

da pena, ao tratar de característica individual do agente, a capacidade econômica é elemento 

objetivo e material deste ao invés de qualidade subjetiva e pessoal. Ademais, não guarda 

vínculo nenhum com o nível de lesividade ou de reprovabilidade da conduta nem com o 

interesse público tutelado por trás da imposição da sanção. Dois agentes atuantes no mercado 

de valores mobiliários que praticam exatamente a mesma conduta não deveriam ter sua pena 

diferenciada com base no fato de que um possui condição financeira mais elevada que outro 

mas sim, por exemplo, em razão da maior dimensão do dano causado ao mercado de capitais 

por um do que pelo outro. 

 O princípio da culpabilidade, por sua vez, consiste em princípio de essencial 

observância no momento da dosimetria da penalidade e que deixou de ser mencionado no 

referido dispositivo. A comprovação do elemento subjetivo se faz necessária para a imposição 
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de uma sanção pela CVM pois segundo Marçal Justen Filho93, em regra não se admite a 

configuração de responsabilização administrativa sem culpa, ainda quando se trata de conduta 

praticada por pessoa jurídica. Colacionando outro ensinamento de Franck Moderne94 : “as 

sanções administrativas, como as sanções penais, não podem ser infligidas sem que o 

comportamento pessoal do autor da infração não tenha revelado uma culpa, intencional ou de 

negligência.” Assim, é imprescindível a análise atenta por parte da CVM ao elemento subjetivo 

por trás da irregularidade funcione como baliza na dosimetria de multas tão elevadas.  

 Ainda, com relação à hipótese de reincidência segundo a qual poderá a multa ser 

triplicada, como prevê o §2˚ do artigo 11 da Lei n˚ 6.385/1976 alterado também pela Lei n˚ 

13.506/2017, tal mudança na redação ainda não elucidou se a reincidência seria genérica ou 

específica, concedendo margem para ambas interpretações. Entretanto, entende-se que no 

âmbito punitivo, penal ou administrativo, qualquer condição capaz de agravar a situação do 

indiciado deve ser, na dúvida, interpretada da forma mais restrita e, portanto, mais benéfica a 

este. Assim, para os fins da Lei n˚ 13.506/2017, a reincidência deve ser entendida como 

específica, isto é, aplicável ao novo cometimento de ilícito da mesma natureza, geralmente do 

mesmo dispositivo legal.  

 

3.2.5. A previsão de ilícitos administrativos em normas infralegais  

 

 A Lei n˚ 13.506/2017 acrescentou à redação do caput do artigo 11 95  da Lei n˚ 

6.385/1976 que as sanções ali previstas poderiam ser aplicadas tanto de forma isolada como 

cumulativa, porém manteve inalterado o restante do texto quanto à imposição pela CVM de 

penalidades aos infratores da referida Lei, da Lei de Sociedades Anônimas, bem como de suas 

resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento caiba à CVM fiscalizar. Percebe-se, 

portanto, que a Lei n˚ 13.506/2017 confirmou a possibilidade de normas infralegais editadas 

pela CVM preverem ilícitos administrativos aplicáveis ao mercado de capitais. Nesse sentido, 

cabe avaliar se a outorga conferida à CVM, que  remonta à sua função normativa como agência 

                                                 
93 JUSTEN FILHO, Marçal, 2014, p. 607. 
94 MODERNE, Franck. Sanctions administratives et justice constitutionnelle: contribution à l’étude du jus 

puniendi de l’État dans les démocraties contemporaines, p. 283. Apud JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 

Administrativo. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 596. 
95 Art. 11.  A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo 

cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: 
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reguladora independente, fere o princípio da legalidade, em especial a reserva legal basilar do 

Direito Penal.  

 Sabe-se que o princípio da legalidade trata-se de alicerce do Estado de Direito com 

repercussão tanto na esfera penal, ao condicionar a previsão de tipos e penas em lei formal e 

prévia, quanto na esfera administrativa, ao vincular o próprio agir da Administração Pública ao 

interesse público e aos limites da lei. A questão que se coloca é se a lei que vincula o Direito 

Administrativo Sancionador, limiar entre ambas esferas, deve tratar-se de lei em sentido formal 

ou material. Em outras palavras, e no contexto do processo administrativo sancionador da 

CVM, indaga-se se as suas resoluções e instruções podem de fato prever ilícitos administrativos 

ou se tal atribuição configuraria violação ao princípio da reserva legal.  

 Para Edilson Júnior, a reserva de lei em sentido estrito deve abranger também a seara 

administrativa sancionadora por entender que matérias tão relevantes como a definição de 

infrações e respectivas penas não devem ser conferidas à discricionariedade da Administração 

Pública, em que não há “a emissão volitiva da sociedade, representada pelos titulares de 

mandato legislativo.” 96 O autor entende, contudo, que cabe exceção à reserva legal estrita em 

casos de sujeição especial que envolva minúcias da relação jurídica entre determinado ente 

administrativo e seus administrados, o que dispensaria seu regramento pelo legislador.  

 Em contraposição, Eizirik defende o posicionamento de que o princípio da legalidade, 

em sua acepção da reserva legal, deve ser entendido de maneira distinta entre a esfera penal e 

a administrativo sancionadora, devendo ser flexibilizado no âmbito desta97: 

No Direito Penal, a Lei, em sentido formal, constitui a única fonte da norma 

penal, por força de expresso comando constitucional (CF art. 22, I). Já na 

esfera do direito administrativo sancionador, o princípio da reserva legal deve 

ser entendido de maneira mais flexível, podendo a previsão da conduta ilícita 

estar contida não só em lei, mas também em norma elaborada pela 

Administração, desde que com fundamento em expressa delegação de lei.  

 Nota-se que, para Eizirik, a CVM deve possuir a capacidade de editar normas que 

disponham acerca de infrações e sanções administrativas no seu âmbito de fiscalização caso lhe 

seja assim atribuída expressamente por lei. No que diz respeito à referida delegação, salienta-

se que o artigo 8˚, I da Lei n˚ 6.385/1976 incumbe a autarquia de regulamentar matérias nela 

previstas e na Lei de Sociedades Anônimas, e o artigo 11 confere a resoluções da CVM o 

condão de prever hipóteses de infrações administrativas sob as quais recairão as penalidades 

daquela lei. Ainda, o §3˚ do mesmo dispositivo prevê que determinadas penalidades serão 

                                                 
96 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira, v. 219, p. 132. jan./mar. 2000. 
97 EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e do Mercado de capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 2 ed. p. 179. 
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aplicadas apenas para casos de “infração grave, assim definidas em normas da Comissão de 

Valores Mobiliários.” Assim, a Lei n˚ 6.385/1976 prevê, mesmo com as alterações trazidas pela 

Lei n˚ 13.506/2017, a delegação à CVM da competência de regulamentar infrações 

administrativas de seu escopo. 

Como a elaboração de normas referentes a ilícitos administrativos e suas respectivas 

penas se trata de tarefa delicada, e diga-se temerária, a flexibilização defendida por Eizirik seria 

contrabalanceada pela condição da referida atribuição legal expressa que representa a vontade 

do legislador de atribuir autonomia normativa à CVM no que tange às matérias sancionadoras. 

Há que se reconhecer que a interpretação acima parece atender à realidade do Direito 

Administrativo sem, contudo, esvaziar o princípio da reserva legal, afinal todas as condutas 

serão previamente cominadas em norma, legal ou regulamentar, como ilícitas e acompanhadas 

de suas respectivas penas mediante a concessão legislativa para tanto. Ademais, como já 

exposto anteriormente, o Poder Legislativo encontra-se frequentemente distante das 

especificidades técnicas de determinada atuação administrativa. Logo, é possível que a CVM 

seja capaz de editar normas sancionadoras mais taxativas e precisas que o próprio texto legal. 

Ainda, ressalta-se que antes da edição de uma Instrução por parte da CVM, é prática 

ordinária realizar uma audiência pública na qual a minuta da referida Instrução é divulgada com 

a finalidade de receber comentários, críticas e sugestões de alterações do mercado durante 

determinado período de tempo. Desse modo, tem-se a possibilidade de participação da 

sociedade e de especialistas no assunto reunindo esforços com a CVM para alcançar a redação 

mais apropriada à norma, tornando a sua função normativa menos discricionária e mais justa.  

Desse modo, reconhecer a flexibilização da reserva de lei em sentido estrito na seara 

administrativa sancionadora da CVM nos moldes acima delimitados, além de parecer adequado 

ao cotidiano administrativo, vai ao encontro da compatibilização dos princípios penais às 

particularidades do Direito Administrativo Sancionador.  

 

3.2.6. Repasse de informação relevante  

 

O último dispositivo a integrar a presente análise trata-se do §1˚ do artigo 27-D98 da Lei 

n˚ 6.385/1976, referente ao conhecido crime de insider trading, que sofreu mudanças radicais 

                                                 
98 Art. 27-D.  Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado, que seja 

capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de 

terceiros, de valores mobiliários:   (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
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em seus efeitos penais com a promulgação da Lei n˚ 13.506/2017. Como as alterações fogem 

do escopo do processo administrativo sancionador, serão algumas considerações acerca do tema 

e indagações sobre possíveis violações a princípios penais. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o tipo penal de insider trading consistia na conduta 

do agente que, tendo acesso direto à informação relevante no mercado de capitais, com meios 

suficientes para constatar se a informação de fato era relevante e com um dever de manter sigilo 

sobre a mesma, acabava por utilizá-la antes de sua divulgação com a finalidade de obter 

vantagem. Tal indivíduo consista no insider primário. O insider secundário, por sua vez, que 

até o advento da Lei n˚ 13.506/2017 apenas podia ser penalizado em âmbito administrativo 

sancionador, trata-se do indivíduo sem acesso direto à informação relevante, sem dever de sigilo 

sobre a mesma perante determinada companhia e que não necessariamente teriam como 

constatar se tal informação era de fato relevante.  

Com a promulgação da Lei n˚ 13.506/2017, o tipo penal do caput do artigo 27-D tornou-

se muito mais abrangente, englobando as características do insider secundário para que possa 

sujeitar-se à imputação penal. Ainda, determinou que, caso haja dever de sigilo por parte de 

quem utiliza da informação relevante, o que antes era própria condição para o tipo penal de 

insider trading, a pena poderá ser aumentada em 1/3. 

Cumpre ressaltar, sobretudo, o novo tipo penal trazido pelo acréscimo do §1˚ ao artigo 

27-D da Lei n˚ 6.385/1976 por meio da Lei n˚ 13.506/2017, a saber, o crime de repasse de 

informação sigilosa a que o sujeito tenha obtido acesso devido a cargo ocupado em emissor de 

valores mobiliários ou a relação comercial, profissional ou de confiança com o referido emissor, 

ao qual se imputa a mesma pena do insider trading mencionado no caput do artigo. Destaca-se 

que no aludido tipo penal recém-criado, não há necessidade de utilização da informação e nem 

sequer de potencialidade de propiciar qualquer vantagem indevida mas apenas de seu repasse, 

o que pode inclusive eventualmente ser realizado por quem não tenha conhecimento da 

relevância da informação.  

Ainda, tem-se que é comum em emissoras de valores mobiliários haver um elevado 

fluxo de informações transitando e sendo conduzidas por inúmeros operadores. Tamanha a 

imprecisão e amplitude da redação do aludido dispositivo, acabam sendo englobadas no 

                                                 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em 

decorrência do crime.                   (Incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

§ 1˚ Incorre na mesma pena quem repassa informação sigilosa relativa a fato relevante a que tenha tido acesso em 

razão de cargo ou posição que ocupe em emissor de valores mobiliários ou em razão de relação comercial, 

profissional ou de confiança com o emissor.  (Incluído pela Lei nº 13.506, de 2017) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art27d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art35
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referido tipo penal situações legítimas e comuns no cotidiano de companhias como a 

transmissão de informação relevante a integrantes do seu próprio grupo de trabalho na 

companhia, a troca de informações entre administradores ou acionistas e seus respectivos 

advogados em meio à operação sigilosa bem como a transmissão de informações no contexto 

de um processo de auditoria99. 

Considerando que em ambos casos acima citados não haveria qualquer finalidade de  

utilização e obtenção de vantagem própria ou de terceiros, estaria o operador diante do 

desconhecimento não da lei, mas do objeto do injusto ou do cometimento de um injusto, 

faltando-lhe a consciência de que estaria praticando conduta vedada pelo novo dispositivo. 

Segundo Eizirik 100 , a consciência da ilicitude consiste em fator necessário para 

responsabilização no âmbito administrativo sancionador do mercado de capitais: 

(...) para a sua responsabilização, o agente deve ter a consciência da ilicitude 

do ao que está praticando, do que resulta que a aplicação de sanções, por parte 

do órgão fiscalizador do mercado, pressupõe a caracterização perfeita e 

fundamentada no elemento intencional, representado, no caso, pela 

consciência acerca de sua ilicitude. 

Além de a inconsciência acerca da ilicitude praticada impedir a responsabilização 

administrativa como acima exposto, no âmbito penal as situações implicariam, no mínimo, na 

desconsideração do elemento subjetivo de dolo. Assim, a prática do crime previsto no §1˚ do 

artigo 27-D poderia então ser realizada sem a presença da real intenção de cometê-lo e se 

sujeitaria aos mesmos limites de pena do caput do artigo 27-D, que é necessariamente praticado 

com dolo.  

Desse modo, questiona-se se não teria o legislador desrespeitado o princípio da 

proporcionalidade ao igualar sanções de crimes com gravidade e reprovabilidade tão diferentes. 

Na nova redação do crime de insider trading, observa-se a utilização da informação relevante, 

plena e consciente, com a finalidade de propiciar vantagem própria ou para outrem, com clara 

intenção de burlar o regramento de valores mobiliários. Em contraposição, o §1˚ prevê repasse 

genérico de informação relevante obtida em razão de cargo ou função sem necessariamente 

haver qualquer intenção de beneficiar a si ou a terceiros e de afetar o bom e regular 

funcionamento do mercado de capitais. 

                                                 
99 SALOMI, Maíra Beauchamp; HANSMANN, Felipe. Criminalização do repasse de informações relevantes 

confidenciais. Revista Consultor Jurídico, jan./2018. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2018-jan-

11/maira-salomi-criminalizacao-repasse-informacoes-sigilosas> Acesso realizado em 28 de novembro de 2018. 
100 EIZIRIK, Nelson et al., 2011, p. 310. 

https://www.conjur.com.br/2018-jan-11/maira-salomi-criminalizacao-repasse-informacoes-sigilosas
https://www.conjur.com.br/2018-jan-11/maira-salomi-criminalizacao-repasse-informacoes-sigilosas
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Ademais, a previsão idêntica de pena para ambas infrações penais sugere também o 

preterimento do princípio da individualização da pena necessário na etapa legislativa afim de 

garantir a adequação da sanção ao bem jurídico tutelado, ao grau de culpabilidade envolvimento 

na conduta cuja pena se comina e ao potencial lesivo da conduta que se busca coibir. 

Logo, as novas tipificações no âmbito de insider trading trazidos pela recente mudança 

legislativa realizada na Lei n˚ 6.385/1976 com a promulgação da Lei n˚ 13.506/2017 

provavelmente ainda serão objeto de inúmeros debates e controvérsias em razão do impacto 

causado na responsabilização penal dos integrantes do mercado de valores mobiliários e até 

mesmo o efeito reflexo que as novas imputações criminais poderão ter na interpretação por 

parte da CVM acerca dos ilícitos administrativos relacionados a informação relevante em sede 

de processo administrativo sancionador.  
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CONCLUSÃO 

 

 Buscou-se demonstrar por meio do presente trabalho a necessidade da reflexão acerca 

dos pontos de convergência entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador, no 

aspecto teórico, e no aspecto prático, os efeitos da aludida interseção no âmbito do Processo 

Administrativo Sancionador da CVM tomando como objeto de análise algumas das previsões 

inauguradas alteradas ou mantidas por meio da Lei n˚ 13.506/2017. 

 Sob o aspecto teórico, foram apresentadas teorias e linhas de pensamento envolvendo 

as semelhanças e diferenças entre, de um lado, a concepção por trás do sistema penal e suas 

finalidades precípuas e, de outro, o fundamento do Direito Administrativo refletido em sua 

função sancionadora. Enquanto o primeiro se calca na proteção de bens jurídicos de maior 

relevância frente à intervenção estatal na esfera de liberdades individuais, o segundo ancora-se 

na primazia do interesse público social como norte da atuação administrativa. Inclusive para 

autores como Goldschimdt, como discorrido em seção anterior, os ilícitos administrativos 

ocorreriam em razão do mero não atendimento a normas de promoção sem significar qualquer 

lesão efetiva a bem jurídico ao revés do que se dá com os ilícitos penais. 

 Para outros autores, a divergência entre ambas áreas do Direito é unicamente 

quantitativa com base na proporção e grau de lesividade e ofensividade a bens jurídicos, não 

enxergando diferenças quanto à substância de cada uma. Ou mesmo a visão mais extrema que 

compartilha o entendimento de que o direito punitivo deveria ser enxergado como uno, 

aplicando-se os mesmos diplomas e fundamentos.  

 Diante da controvérsia doutrinaria e da subjetividade da ciência jurídica, que possibilita 

o exercício de interpretação e comparação de conceitos abstratos, um posicionamento que 

pareceu mais equilibrado trata-se de enxergar a divergência material entre Direito 

Administrativo Sancionador e Direito Penal sem desconsiderar as situações que suscitam sua 

aproximação.  

 Em outras palavras, concluiu-se que não obstante a autonomia das duas esferas e o 

reconhecimento de que devem possuir seus próprios regramentos adequados à realidade de cada 

uma, são elas em última instância vertentes do poder punitivo e, como tal, devem convergir 

quanto a um elemento em comum: o acusado. As garantias do acusado não são próprias de uma 

área do Direito ou outra, de um certo diploma normativo ou outro, mas sim dos alicerces de um 

Estado Democrático de Direito, como o Brasil. Como o ordenamento jurídico coloca o Direito 

Penal, por ser a maior representação de intervenção aos direitos individuais, com um viés 
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garantista do qual não acompanha o Direito Administrativo mesmo em sua esfera sancionadora, 

caberia àquele suplementar este nas lacunas à proteção de direitos do acusado. 

 Nesse sentido, os princípios penais, que funcionam como fonte normativa e como 

critérios para a efetivação de leis, assumem a importante função de limitar a discricionariedade 

administrativa, balizando a sua atuação, na cominação e aplicação de penalidades quando assim 

se mostrar necessário às liberdades individuais de seus administrados.  

 No tocante ao poder sancionador exercida por entidades integrantes da Administração 

Pública, a Comissão de Valores Mobiliários consiste na agência reguladora que fiscaliza as 

condutas praticadas no âmbito do mercado de capitais, conduz investigações para apurar 

eventuais irregularidades e, ao final de um processo administrativo sancionador, imputa a 

devida responsabilização. Como foi exposto, até 2017 seu processo administrativo sancionador 

era regrado pelas normas gerais de processos administrativos federais, trazidas na Lei n˚ 

9.784/1999, e especificamente por normas editadas pela própria CVM. 

 Com o advento da Lei n˚ 13.506/2017, foi inaugurado o regramento do processo 

administrativo sancionador da CVM em lei que, por sua vez, implementou alguns dispositivos 

polêmicos e delicados, como o aumento elevado do limite das multas aplicáveis, a retirada do 

efeito suspensivo dos recursos voluntários a depender da penalidade aplicada e a criação do 

Acordo Administrativo em Processo de Supervisão. 

 Nesse sentido, com todas as inovações e mudanças substanciais trazidas, impactando 

fortemente na imputação administrativa de companhias emissoras e seus responsáveis, se faz 

pertinente avaliar em que pontos o novo regramento se coaduna ou não com princípios basilares 

do Direito Penal. Embora a seara administrativa possua viés eminentemente público, o olhar ao 

acusado e a seus direitos não devem ser preteridos.  

 Como discorrido no trabalho, a doutrina do especialista em mercado de valores 

mobiliários, Nelson Eizirik, acompanhado de outros autores citados e de Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça orientam-se na mesma direção da pertinência e necessidade da transposição 

de princípios do Direito Penal no Direito Administrativo Sancionador, desde que adequada à 

realidade da atuação administrativa.  

 Dentre as reformas implementadas pela Lei n˚ 13.506/2017 analisadas no presente 

trabalho, destacam-se como pontos mais preocupantes a retirada do efeito suspensivo no 

recurso voluntário contra decisões do colegiado da CVM que imputem as mais gravosas 

penalidades e os limites exorbitantes conferidos às multas aplicáveis sem a previsão de critérios 

essenciais à dosimetria. 
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 Assim, ainda que embrionárias as polêmicas suscitadas com relação à nova lei haja vista 

que tem apenas um ano de publicação e que a Instrução da CVM que a regulamentará ainda 

não foi concluída, o presente trabalho se propôs ao desafio de problematizar alguns pontos 

relevantes do diploma legal sob a ótica do Direito Penal a fim de avaliar as possíveis 

consequências frente aos direitos e garantias essenciais dos acusados em âmbito de processo 

administrativo sancionador na CVM no atual regramento.  
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