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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objeto a repressão ao ilícito de operação clandestina de instituição 

financeira e propõe, a partir das ideias de capacidades institucionais e de harmonização dos 

efeitos das sanções, uma releitura da sistemática de interação entre as instâncias 

administrativa e penal. Nessa perspectiva, o trabalho questiona esquemas tradicionais de 

solução do problema da acumulação de sanções – seja quando se recorre à independência 

entre as esferas de responsabilidade para afirmar a sua legitimidade, seja quando se argumenta 

que tal sistema repressivo violaria o princípio do ne bis in idem – e defende que a capacidade 

institucional dos supervisores do sistema financeiro permite qualificar as suas decisões como 

importantes avaliações técnicas sobre o risco criado para o sistema financeiro nacional – as 

quais deverão ser consideradas pelo juiz criminal no exame da configuração típica, 

especialmente na análise da imputação objetiva –, sem prejuízo de que, na hipótese de duplo 

sancionamento, ocorra nova interação entre as esferas de responsabilidade, quando o juiz 

criminal deverá levar em conta, na dosimetria da pena ou nas condições ajustadas em acordo 

penal, a sanção administrativa já aplicada, de forma a harmonizar os efeitos das sanções e 

reduzir o excesso punitivo, em atenção aos valores constitucionais da proporcionalidade e da 

individualização da pena. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direito penal econômico; sistema financeiro; instituição financeira; 

autorização; infração administrativa; crime; esferas de responsabilidade; capacidades 

institucionais; imputação objetiva; bis in idem; harmonização dos efeitos das sanções. 

 



 

ABSTRACT 

 

The present study deals with the repression of unauthorized operations of financial institutions 

and proposes, based on the ideas of institutional capacities and harmonization of sanctions 

effects, a reinterpretation of the interaction between the administrative and criminal spheres. 

In this perspective, the work questions traditional schemes for solving the problem of the 

double punishment – whether when resorting to independence between the spheres of liability 

to assert its legitimacy, or when it is proclaimed that such a repressive system would violate 

the ne bis in idem principle – and argues that the institutional capacity of the supervisors of 

the financial system allows to qualify their decisions as important technical assessments on 

the risk created for the national financial system, which should be considered by the criminal 

judge in the examination of the typical configuration, especially in the analysis of objective 

imputation. Moreover, in case of double punishment, there must be a new interaction between 

the sanctioning spheres, when the criminal judge must consider, in the dosimetry of the 

penalty or in the conditions set in a criminal agreement, the administrative sanction already 

applied, to harmonize the effects of sanctions and reduce the punitive excess, according to the 

constitutional precepts of proportionality and individualization of punishment. 

 

KEYWORDS: economic criminal law; financial system; financial institution; authorization; 

administrative infraction; crime; spheres of liability; institutional capacities; objective 

imputation; double jeopardy; harmonization of sanctions effects. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa é dedicada ao estudo da forma como se relacionam o direito 

penal e o direito administrativo sancionador em casos de operação clandestina de instituição 

financeira e busca promover uma releitura da temática a partir do argumento das capacidades 

institucionais e da necessidade de harmonização dos efeitos das sanções penal e 

administrativa, não sem considerar a complexidade do ordenamento jurídico interno em 

matéria sancionadora. 

Assim, o trabalho se propõe inovador, não apenas porque questiona esquemas 

generalistas de solução do problema da acumulação de sanções – seja quando se recorre à 

independência entre as esferas de responsabilidade para afirmar a sua legitimidade, seja 

quando se argumenta que tal sistema de repressão violaria o princípio do ne bis in idem –, 

mas, principalmente, porque sugere uma nova abordagem da forma como as instâncias penal e 

administrativa devem interagir. 

Nesse sentido, em se tratando de ilícitos que envolvem a análise de aspectos 

técnicos – e o crime do artigo 16 da Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986, suscita, em geral, 

esse tipo de discussão –, a capacidade institucional dos supervisores do sistema financeiro – 

manifestada em processo administrativo sancionador, em processo de autorização ou em 

comunicados ao mercado – permite qualificar as suas decisões como importantes avaliações 

técnicas sobre o risco criado para o sistema financeiro nacional, as quais deverão ser 

consideradas pelo juiz criminal no exame da configuração típica, especialmente na análise da 

imputação objetiva. 

Nada obstante, quanto à forma como essas decisões emanadas do supervisor 

repercutem na esfera penal, a tese enfrenta alguns importantes desafios, seja em relação à 

compatibilidade da perspectiva institucional (que reconhece as limitações e a falta de 

informação conjuntural do poder judiciário) com a inafastabilidade do controle judicial, seja 

no tocante a uma possível afronta ao princípio do ne bis in idem – e, portanto, à lei 

fundamental. 

Assim, a pesquisa trabalhará quatro espécies de pronunciamento do supervisor 

(comunicados ao mercado de que não se trata de atividade regulada, celebração de termo de 

compromisso, absolvição administrativa e decisão sancionadora), discutindo a forma como 

elas repercutem na esfera penal – inclusive uma possível eficácia vinculante – e a natureza 

jurídica de tais manifestações, na perspectiva do direito penal. 
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Além disso, na hipótese de duplo sancionamento (penal e administrativo), discute-

se de que maneira o juiz criminal deve atuar para reduzir possível excesso punitivo estatal, 

investigando se o texto constitucional proíbe o bis in idem, e, em caso negativo, se existe 

fundamento legal para a harmonização dos efeitos das sanções, de forma a atender aos 

valores constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 

Nessa perspectiva, para que seja possível apresentar uma nova concepção de 

interação entre as instâncias administrativa e jurisdicional penal, respondendo aos desafios 

acima referenciados, serão desenvolvidos cinco capítulos. No primeiro, considerando que a 

pesquisa versa sobre o ilícito de operação clandestina de instituição financeira (própria ou por 

equiparação), cuja caracterização envolve a atuação desautorizada nos diversos segmentos do 

sistema financeiro nacional, dedicam-se algumas linhas à compreensão desse complexo 

sistema, com ênfase no estudo da sua estrutura, dos diversos mercados e da justificativa para 

se exigir prévia autorização para fazer operar instituição financeira. 

O segundo capítulo ocupa-se da tipicidade (administrativa e penal) da conduta e 

destaca, entre outras questões, as peculiaridades do regime jurídico do direito administrativo 

sancionador, as leis que definem o comportamento como infração administrativa e a 

compreensão da sanção administrativa como técnica de regulação. Quanto à tipicidade penal, 

examinam-se os seus pressupostos mediante a aplicação do método de análise estruturada, não 

sem tecer considerações sobre o bem jurídico tutelado, a partir do que se constroem as bases 

para o estudo de casos, realizado no quinto capítulo. 

No terceiro capítulo, expõe-se a lógica do sistema repressor cumulativo, 

apresentando fundamentos teórico e empírico para o duplo sancionamento (penal e 

administrativo) do ilícito e destacando que a lei fundamental, além de não proibir o bis in 

idem – quando resultado da atuação de distintas esferas de responsabilidade –, contém regras 

autorizativas de tal sistemática punitiva, cuja legitimidade, contudo, reclama a sua 

compatibilidade com outros valores constitucionais que orientam a atividade sancionadora 

estatal, como a proporcionalidade e a individualização da pena. 

O quarto capítulo, após assentar a aplicabilidade da teoria da imputação objetiva 

ao crime em foco, investiga de que maneira as decisões administrativas do supervisor do 

sistema financeiro – como importantes avaliações técnicas sobre o risco criado para esse 

sistema – repercutem na análise que o juiz criminal fará a respeito da periculosidade da 

conduta para o bem jurídico tutelado. Trata-se, aqui, da primeira interação entre as instâncias 

administrativa e jurisdicional penal – em que esta última pode tirar proveito da racionalidade 

e da capacidade técnica do supervisor –, sem prejuízo de que, na hipótese de duplo 
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sancionamento, seja realizada nova interação entre as esferas de responsabilidade, de forma a 

que o juiz criminal considere, na dosimetria da pena ou nas condições ajustadas em acordo 

penal, a penalidade administrativa já aplicada, de forma a harmonizar os efeitos das sanções e 

reduzir o excesso punitivo. 

No quinto capítulo, as ideias desenvolvidas no percurso de pesquisa são 

submetidas a teste mediante o estudo de casos, quando, então, a partir de situações inspiradas 

em acontecimentos reais, discute-se a caracterização do crime do artigo 16 da Lei n. 

7.492/1986, enfatizando aspectos ligados à interação entre as esferas administrativa e penal. 

Com esse propósito, apresenta-se, inicialmente, um caso relativo à 

comercialização de bitcoins, em que se indaga sobre a responsabilidade penal dos dirigentes 

de uma exchange de criptoativos pelo crime tipificado no artigo 16 da Lei n. 7.492/1986 – 

assim como, de modo complementar, pelo delito do artigo 7º, IV, da mesma lei –, 

investigando, em especial, se seria possível ao juiz criminal reconhecer a existência de tais 

crimes, mesmo na hipótese em que os supervisores (Bacen e CVM) já comunicaram ao 

mercado tratar-se de atividade não regulada, prescindido, pois, de autorização. 

Na sequência, estuda-se o caso de uma pequena associação de auxílio mútuo, à 

qual foi aplicada, em âmbito administrativo, a penalidade de multa. Na visão da entidade 

supervisora (Susep), os planos de proteção veicular oferecidos pela associação confundiam-se 

com atividade securitária, a configurar o ilícito administrativo consistente em atuar como 

seguradora sem a devida autorização. Na instância penal, examina-se de que forma a decisão 

da Susep repercute na análise de eventual responsabilidade criminal dos dirigentes do ente 

associativo, não sem considerar as peculiaridades do caso – abrangência da associação, 

constituição de reserva técnica para a satisfação de indenizações, entre outras – e o impacto 

delas na avaliação a ser realizada pelo órgão jurisdicional, a quem caberá investigar de forma 

mais criteriosa a capacidade da conduta para colocar em perigo o bem jurídico tutelado. 

O terceiro caso é real e versa sobre uma empresa que realizava empréstimo de 

dinheiro a pessoas físicas e venda programada de linhas telefônicas, e a relevância de seu 

estudo não está, propriamente, na sua solução – muito embora seja apresentada aquela que se 

entende juridicamente correta –, mas, sim, na circunstância de envolver decisões 

administrativas em sentidos antagônicos (a primeira, do Bacen; a segunda, do CRSFN), além 

de decisão judicial que desconsiderou a conclusão administrativa e condenou o administrador 

da empresa pelo delito de operação clandestina de instituição financeira, tudo a permitir um 

exame contextualizado da interação entre as instâncias penal e administrativa e a análise 

crítica do argumento da independência entre as esferas de responsabilização. 
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Por fim, apresenta-se a conclusão, que condensa o resultado do trabalho, traçando 

um panorama mais racional de interação entre as esferas penal e administrativa, 

particularmente aplicável ao crime do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, mas extensível a outros 

delitos que envolvam a discussão de fatos praticados em ambientes altamente regulados.  
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1 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: ASPECTOS CENTRAIS 

 

1.1 Sistema financeiro e seus subsistemas: a noção de intermediação financeira 

 

A configuração de um mercado pressupõe a troca entre agentes, sendo 

indispensável, pois, que se promova “o encontro entre agentes com excedente e agentes com 

falta de recursos”1, é dizer, entre agentes econômicos com intenções diversas de investimento 

e poupança, os quais são classificados em dois grupos: agentes deficitários, “cujas pretensões 

de investimento excedem a sua capacidade de geração de poupança; e agentes 

‘superavitários’, cuja capacidade de poupança supera as suas necessidades de investimento”2. 

Na identificação de um ou outro grupo, contudo, havia um problema de 

informação, e isso elevava os custos de transação. Diante dessa situação, ainda na Idade 

Média, surge a figura do intermediário financeiro, um agente responsável por captar recursos 

junto a agentes superavitários, deles se apropriar – como se fossem recursos próprios –, para, 

na sequência, emprestá-los aos agentes deficitários. 

Essa sistemática, em que o intermediário se apresenta ao mercado com dupla face, 

reduz a assimetria informacional e os custos de transação relativos à procura de agentes 

econômicos dispostos à transferência de riquezas, sendo que as operações de captação e de 

concessão do crédito “são fechadas sempre com o intermediário financeiro, transformando o 

tomador de recurso em devedor do intermediário, e o detentor do excedente em credor deste 

mesmo intermediário”3. 

Numa economia de mercado, a intermediação do crédito entre os agentes 

econômicos é função do sistema financeiro. Assim, cabe às instituições financeiras, atuando 

em nome próprio, a captação de recursos junto aos agentes superavitários e o repasse, na 

forma de empréstimos, aos agentes deficitários, de forma habitual, profissional e com intuito 

lucrativo, sendo que o lucro de tais instituições, o chamado spread bancário, decorre, 

exatamente, da diferença entre a taxa de juros cobrada dos tomadores de recursos (operações 

bancárias ativas) e aquela paga aos depositantes (operações bancárias passivas).4 

 
1 ROSA, Maria Eduarda Fleck da. Regulação do mercado de capitais. In: Estudos avançados de mercado de 

capitais: Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional. PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana 

Bonacorsi de. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 8. 
2 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 

capitais – regime jurídico. 3. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 2. 
3 ROSA, Maria Eduarda Fleck da. Op. cit., p. 9. 
4 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Op. cit., p. 2-3. 
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Anote-se que, no desempenho de tal função, as instituições financeiras adotam 

uma estrutura patrimonial peculiar, derivada da fungibilidade dos bens objeto da 

intermediação – essencialmente, moeda. Isso, porque “a maior parte das obrigações dos 

bancos é resgatável em curto prazo, ao passo que, de outro lado, suas aplicações – efetuadas a 

médio e longo prazos – enfrentam problemas da insolvência dos seus devedores, de mudanças 

políticas e cambiais etc.”5. Assim, enquanto as dívidas dos bancos podem ser cobradas a 

qualquer momento, seus ativos são exigíveis apenas por ocasião do vencimento das 

obrigações, o que, aliado aos problemas acima referidos, pode tornar tais instituições 

“vulneráveis a crises de confiança, as chamadas ‘corridas bancárias’, que ocorrem quando os 

correntistas apressam-se a sacar os seus recursos, temendo que a instituição financeira não 

logre transformar seus ativos ilíquidos em moeda, para fazer face ao pagamento dos recursos 

depositados”6. 

Não se pode perder de vista, contudo, que, além dessa função principal de 

intermediação do crédito, há outras atividades típicas de instituição financeira, como 

arrendamento mercantil, compra e venda de moeda estrangeira, intermediação na compra e 

venda de valores mobiliários, subscrição de valores mobiliários, administração de fundos de 

investimento, entre outras7. 

Assim, a intermediação financeira representa apenas uma das formas de 

manifestação do sistema financeiro, constituindo o subsistema do mercado de crédito – 

também chamado de mercado financeiro em sentido estrito ou mercado bancário –, 

paralelamente ao qual se identificam outros subsistemas, a saber: mercado monetário (open 

market), mercado cambial e mercado de capitais (ou mercado de valores mobiliários)8. 

Marcelo Cavali alude a um quinto subsistema, ou, na expressão por ele utilizada, a uma 

“quinta subespécie do mercado financeiro”, correspondente ao mercado securitário (ou de 

seguros)9. Na sequência, serão apresentadas as características básicas de cada um desses 

subsistemas, à exceção do mercado de crédito, cujos aspectos principais já foram abordados 

anteriormente. 

Pois bem. No mercado de capitais, diversamente do que sucede no mercado de 

crédito, a transferência de recursos opera diretamente entre tomador (entidade emissora de 

 
5 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Bancos centrais no direito comparado: o sistema financeiro nacional e 

o Banco Central do Brasil (o regime vigente e as propostas de reformulação). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 68. 
6 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Op. cit., p. 2. 
7 Idem, p. 6-7. 
8 Idem, p. 7. 
9 CAVALI, Marcelo Costenaro. Manipulação do mercado de capitais: fundamentos e limites da repressão penal e 

administrativa. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 103. 
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valores mobiliários) e investidor (adquirente dos valores mobiliários), inexistindo, pois, 

intermediação financeira. Como se trata de emissão pública de valores mobiliários, contudo, 

exige-se a presença de uma instituição financeira underwriter10, que atua, no caso, como 

simples interveniente na operação, e não como intermediária do crédito11. Assim, como 

observa Marcelo Cavali, “quando uma companhia promove a emissão pública de ações, o 

investidor adquire os títulos diretamente da sociedade, malgrado seja obrigatória a 

participação de uma instituição financeira na operação”12. 

O mercado monetário, por sua vez, abrange operações de curto ou curtíssimo 

prazo com títulos públicos, além de negociações envolvendo títulos de curtíssimo prazo 

emitidos por instituições financeiras, como os Certificados de Depósitos Interbancários13. 

Nesse subsistema, as autoridades monetárias conseguem influenciar o nível de liquidez da 

economia, emitindo títulos da dívida pública no mercado sem intermediação financeira; 

assim, quando tencionam reduzir tal nível de liquidez, “vendem os títulos, diminuindo a 

quantidade de moeda em circulação; quando pretendem expandir a liquidez, recompram os 

títulos, fazendo com que o dinheiro retorne à economia”14, sendo que esses títulos “funcionam 

como ‘quase-moeda’, dada a sua alta dose de aceitabilidade e liquidez, faltando-lhes, para a 

sua caracterização como ‘moeda’, a atribuição, pelo sistema jurídico, da qualidade de meio 

geral de troca e de instrumento de pagamento”15. 

No mercado cambial, realizam-se as operações de compra e venda de moeda 

estrangeira, sendo que, no Brasil, somente as instituições financeiras (próprias ou por 

equiparação) estão autorizadas a efetuar tais negociações16. 

Quanto ao mercado securitário – que, na compreensão de Marcelo Cavali, abrange 

as atividades de resseguro17, previdência privada e capitalização –, trata-se de subsistema de 

alta relevância social, na medida em que permite a mitigação de riscos do setor produtivo e 

das famílias, de forma a contribuir para a estabilização da renda e da riqueza, além de 

incentivar a geração de poupança e o investimento18. 

 
10 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Op. cit., p. 9. 
11 CAVALI, Marcelo Costenaro. Op. cit., p. 109. 
12 Idem, ibidem. 
13 Idem, p. 104. 
14 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Op. cit., p. 7. 
15 Idem, ibidem. 
16 CAVALI, Marcelo Costenaro. Op. cit., p. 104. 
17 A propósito, o artigo 4º do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966, assim dispõe: “integra-se nas 

operações de seguros privados o sistema de cosseguro, resseguro e retrocessão, por forma a pulverizar os riscos e 

fortalecer as relações econômicas do mercado”. 
18 Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/politica-microeconomica/atuacao-spe/mercado-de-

seguro-ressuguros/mercado-de-seguro-ressuguros. Acesso em: 3 de jun. de 2022. 
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1.2 A estrutura do sistema financeiro nacional: órgãos normativos, entidades 

supervisoras e agentes operadores. A necessidade de autorização para operar em 

qualquer dos ramos desse complexo sistema 

 

A atual conformação do sistema financeiro nacional reporta-se ao período do 

regime militar, cujo projeto tecnocrático estatal – direcionado a que o desenvolvimento 

econômico fosse acompanhado pela estabilidade da moeda – influenciou as políticas públicas 

e as reformas institucionais da época, no que se incluía a criação de um banco central.19 

Assim, foi a Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que extinguiu o Conselho 

da Superintendência da Moeda e do Crédito e criou, em substituição, o Conselho Monetário 

Nacional – CMN (artigo 2º), como órgão normativo responsável pela formulação da política 

da moeda e do crédito, encarregado de deliberar sobre metas para a inflação, traçar diretrizes 

para o câmbio e expedir as principais normas para o funcionamento das instituições 

financeiras. 

De maneira análoga, no artigo 8º, a mesma lei transformou a Superintendência da 

Moeda e do Crédito (Sumoc) em autarquia federal, correspondente ao Banco Central da 

República do Brasil – cuja denominação, por força do Decreto-lei n. 278, de 28 de fevereiro 

de 1967, foi alterada para Banco Central do Brasil (BCB). Trata-se de entidade supervisora do 

sistema financeiro nacional, à qual compete assegurar o cumprimento das normas do CMN, 

monitorar e fiscalizar o sistema financeiro e executar as políticas monetária, cambial e de 

crédito. 

Além do CMN e do BCB, também compunham a estrutura do sistema financeiro 

nacional o Banco do Brasil S.A., o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e demais 

instituições financeiras públicas e privadas20. 

Ainda nesse contexto de reestruturação do sistema financeiro nacional, foram 

editados, entre outros atos normativos, a Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplina o 

mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento; a Lei n. 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM); e o Decreto-lei n. 73, de 21 de novembro de 1966, concernente 

 
19 RICKEN, Guilherme. A ordem econômica no tempo. In: R. Fórum Dir. Fin. e Econômico – RFDFE. Belo 

Horizonte, ano 7, n. 12, p. 109-123, set./fev. 2018. 
20 Art. 1º da Lei n. 4.595/1964: “o Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, será 

constituído: I - do Conselho Monetário Nacional; II - do Banco Central do Brasil; III - do Banco do Brasil S. A.; 

IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; V - das demais instituições financeiras públicas e 

privadas”. 
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ao regramento do sistema nacional de seguros privados e à regulação das operações de 

seguros e resseguros. 

Assim, do ponto de vista estrutural, esse era o marco legal existente quando da 

promulgação da Constituição brasileira de 1988, cujo artigo 192, contudo, na sua redação 

original21, inovou de forma substancial na quantidade de instituições financeiras habilitadas a 

operar no sistema financeiro. Isso se explica porque a lei fundamental revogou a sistemática 

de cartas-patente22 – pela qual o CMN estabelecia um número máximo de instituições 

financeiras aptas a atuarem no mercado, e o ingresso de novo participante dependia da 

aquisição da carta-patente de outra instituição, em transação previamente autorizada pelo 

BCB – e instituiu um modelo de controle não mais quantitativo, mas apenas qualitativo, 

fundado na análise de critérios relacionados à capacidade técnica, moral e econômica dos 

interessados (artigo 192, § 1º, in fine). 

Nesse sentido, o artigo 192 da Constituição da República [CR] condicionou a 

regulação do sistema financeiro nacional à edição de lei complementar23, já adiantando, 

contudo, parte do conteúdo dessa lei. 

 
21 No que há de mais relevante para os fins a que se propõe a presente pesquisa, o texto original do artigo 192 

assim dispunha: “art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 

equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, 

inclusive, sobre: I - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições 

bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a 

essas instituições a participação em atividades não previstas na autorização de que trata este inciso; II - 

autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão 

oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador; [...] § 1º A autorização a que se referem os incisos I e II será 

inegociável e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, 

na forma da lei do sistema financeiro nacional, à pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e 

reputação ilibada, e que comprove capacidade econômica compatível com o empreendimento. [...]”. A Emenda 

Constitucional n. 40, de 29 de maio de 2003, ao tempo em que revogou todos os incisos e parágrafos do artigo 

192, deu a esse a seguinte redação: “art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o 

compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, 

sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.” 
22 O já revogado Decreto-lei n. 1.337, de 23 de julho de 1974, ao dispor sobre o tratamento tributário na cessão 

de cartas-patente de instituições financeiras, definia as cartas-patente como títulos de autorização do exercício de 

atividades financeiras, expedidos pelo BCB. Confira-se: “são dedutíveis do lucro sujeito à tributação do imposto 

de renda das pessoas jurídicas as quantias pagas por instituições financeiras, inclusive entidades do sistema de 

distribuição de títulos e valores mobiliários, pela aquisição de direitos ao exercício de atividades financeiras, 

certificados por cartas-patente ou outros títulos de autorização expedidos pelo Banco Central do Brasil, desde 

que a transação tenha sido previamente autorizada pelo mesmo” (art. 1º, caput). 
23 Ao assim proceder, dúvida não há de que a Constituição de 1988 restringiu o poder normativo do CMN. Em 

que pese tal constatação, fato é que a própria lei fundamental, a despeito de determinar, no artigo 25 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, a revogação, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da CR, de 

todos os dispositivos legais concernentes à delegação de competência normativa a órgão do poder executivo – tal 

como o CMN –, permitiu que esse mesmo prazo fosse prorrogado por simples lei ordinária. Na expressão do 

artigo 25 do ADCT: “ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito 

este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder 

Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: I - 

ação normativa; [...]”. 
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No que há de mais relevante para o presente estudo, o texto constitucional foi 

expresso no sentido de que a regulação haveria de dispor sobre “autorização para o 

funcionamento das instituições financeiras” (inciso I) e “autorização e funcionamento dos 

estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização [...]” (inciso II), não sem destacar, 

nos termos do § 1º do mesmo artigo, que, diversamente da sistemática das cartas-patente, tal 

autorização não mais seria passível de negociação e transferência, sendo concedida à “[...] 

pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove 

capacidade econômica compatível com o empreendimento”. 

A exigência de prévia autorização versa sobre requisitos ex ante para assegurar 

práticas bancárias seguras e sólidas, constituindo, pois, “um primeiro passo-chave no processo 

de supervisão; ele age como catalisador ou filtro para evitar que bancos ‘ruins’ ou pessoas 

desonestas ingressem no sistema bancário”24. Essa sistemática de supervisão preventiva, ao 

conferir maior proteção ao patrimônio dos investidores, contribui para que se estabeleça uma 

relação de confiança entre clientes e banqueiros, com o que se reduz o risco de corridas 

bancárias e de comprometimento do sistema financeiro. 

Acresça-se que a necessidade de autorização para operar instituição financeira, 

além de extrair seu fundamento de validade diretamente da CR, é recomendada pelo Grupo de 

Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 

(GAFI/FATF), um organismo intergovenamental independente que desenvolve e promove 

políticas destinadas a proteger o sistema financeiro internacional contra a lavagem de dinheiro 

e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa25. 

Nesse sentido, entre as recomendações do GAFI – que são reconhecidas como o 

padrão global de combate a essas atividades ilegais –, destaca-se a de número 14, que sugere a 

necessidade de prévia autorização ou registro junto à autoridade competente para que pessoas 

físicas ou jurídicas prestem serviços de transferência de dinheiro ou valores26. 

 
24 LASTRA, Rosa María. Banco central e regulamentação bancária. Tradução Dan Markus Kraft. Belo 

Horizonte: Del Rey Editora, 2000, p. 92. 
25 FATF (2012-2022), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 

Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, www.fatf-gafi.org/recommendations.html. Acesso em: 3 de jun. 

de 2022. 
26 No original: “14. Money or value transfer services. Countries should take measures to ensure that natural or 

legal persons that provide money or value transfer services (MVTS) are licensed or registered, and subject to 

effective systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures called for in the FATF 

Recommendations. Countries should take action to identify natural or legal persons that carry out MVTS without 

a license or registration, and to apply appropriate sanctions. Any natural or legal person working as an agent 

should also be licensed or registered by a competent authority, or the MVTS provider should maintain a current 

list of its agents accessible by competent authorities in the countries in which the MVTS provider and its agents 

operate. Countries should take measures to ensure that MVTS providers that use agents include them in their 

AML/CFT programmes and monitor them for compliance with these programmes” (Idem, p. 17). 
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A ênfase nesses aspectos ligados à autorização para o funcionamento de 

instituições financeiras e entidades equiparadas decorre da circunstância de que a sua antítese 

– é dizer, a ausência de autorização pela entidade supervisora – constitui elemento central 

para a caracterização do ilícito de operação clandestina de instituição financeira. 

Sublinhe-se, no particular, que a atual estrutura do sistema financeiro nacional 

compõe-se de órgãos normativos (CMN, a que já se fez referência; Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP; e Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC), 

entidades supervisoras (BCB, CVM, Superintendência de Seguros Privados – Susep, e 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc) e agentes operadores, 

todos alocados, a depender da função desempenhada, em um dos três ramos desse complexo 

sistema: o primeiro ramo abrange os mercados monetário, de crédito, de capitais e de câmbio; 

o segundo versa sobre mercado de seguros privados, previdência complementar aberta e 

contratos de capitalização; o terceiro é o segmento dos fundos de pensão, que trata de planos 

de aposentadoria, poupança ou pensão para funcionários de empresas, servidores públicos e 

integrantes de associações ou entidades de classe27. A tabela abaixo bem ilustra a complexa 

estrutura do sistema financeiro nacional: 

 

Tabela 1 – Estrutura do sistema financeiro nacional (SFN) 

 

Segmentos do 

SFN 

Órgãos normativos Supervisores Operadores 

Moeda, crédito, 

capitais e 

câmbio 

Conselho Monetário 

Nacional (CMN) 

Banco Central do Brasil 

(BCB) 

Bancos e caixas econômicas 

Administradoras de consórcios 

Cooperativas de crédito 

Corretoras e distribuidoras* 

Instituições de pagamento** 

Demais instituições não bancárias 

Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) 

Bolsa de valores 

Bolsa de mercadorias e futuros 

Seguros 

privados 

Conselho Nacional de 

Seguros Privados 

(CNSP) 

Superintendência de Seguros 

Privados (Susep) 

Seguradoras e Resseguradoras 

Entidades abertas de previdência 

Sociedades de capitalização 

Previdência 

fechada 

Conselho Nacional de 

Previdência 

Complementar 

(CNPC) 

Superintendência Nacional 

de Previdência 

Complementar (Previc) 

Entidades fechadas de 

previdência complementar 

(fundos de pensão) 

* Dependendo de suas atividades, corretoras e distribuidoras também são fiscalizadas pela CVM. 

** As instituições de pagamento não compõem o SFN, mas são reguladas e fiscalizadas pelo BCB, conforme 

diretrizes estabelecidas pelo CMN. 

Fonte: site do Banco Central do Brasil28 

 

 
27 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn. Acesso em: 13.3.2022. 
28 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn. Acesso em: 13.3.2022. 
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No que tange aos agentes operadores, a atuação desses nos diversos ramos do 

sistema financeiro depende de prévia autorização da entidade supervisora competente, de tal 

forma que a realização de operações típicas dessas instituições, desacompanhada da referida 

autorização, pode configurar infração administrativa, além do crime definido no artigo 16 da 

Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986, a desencadear possível intervenção do direito 

administrativo sancionador e do direito penal, respectivamente. 
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2 O ILÍCITO DE OPERAÇÃO CLANDESTINA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PRÓPRIA OU POR EQUIPARAÇÃO 

 

2.1 Tipicidade administrativa 

 

Quanto ao regime jurídico do direito administrativo sancionador, adota-se, no 

particular, a compreensão de Alice Voronoff29, para quem a vertente sancionatória da 

atividade administrativa estatal apresenta uma legalidade peculiar, que não se confunde com 

a legalidade penal, esta última, identificável como uma reserva legal absoluta e formal, 

expressa no artigo 5º, inciso XXXIX30, da Constituição da República31. 

A despeito da natureza comum do direito de punir estatal, o mero transplante de 

princípios e regras do direito penal para o direito administrativo sancionador não se mostra 

adequado, muito embora a extensão das garantias penais a esse específico ramo do direito 

administrativo, ao menos em um primeiro momento, tenha servido para impedir um desvio de 

finalidade legislativo (no sentido de driblar o rigor da tipicidade e do sancionamento penal 

para punir particulares e vulnerar garantias individuais)32. 

De fato, o direito administrativo sancionador, por lidar com demandas variadas e 

urgentes da sociedade – em regra, dissociadas de um juízo de desvalor ético-social, tão 

marcante no direito penal –, opera com esquemas sancionatórios dinâmicos, em que infrações 

e sanções administrativas constituem “técnicas de regulação voltadas a promover a adequação 

 
29 VORONOFF, Alice. Direito administrativo sancionador no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 213-265. 
30 Artigo 5º, inciso XXXIX: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 
31 Em sentido contrário, René Ariel Dotti e Francisco Zardo, ao refletirem sobre a Medida Provisória n. 

784/2017 – que dispunha sobre o processo administrativo sancionador no âmbito do Banco Central, definia 

infrações e fixava penalidades, e cujo prazo de vigência se encerrou em 19.10.2017 –, afirmaram a sua 

inconstitucionalidade, ao fundamento central de que, por força do princípio da legalidade, a instituição de 

infrações e sanções administrativas dependeria de lei, não podendo ser realizada mediante a edição de medida 

provisória, tal como se dá com a definição de crimes e a cominação de penas. Na expressão dos autores: “a 

inconstitucionalidade ora apontada decorre da impossibilidade de instituir infrações e sanções por meio medida 

provisória. O poder punitivo estatal é um só, quer se manifeste sob a forma de penas criminais, quer de 

penalidades administrativas. O exercício desse poder é limitado pelas garantias previstas na Constituição, que 

formam o que Gustavo Binenbojm denominou de estatuto constitucional do poder punitivo estatal. Entre estas 

garantias, destacam-se a de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei e a de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Como 

observou Carlos Ari Sundfeld, embora a redação destas normas denote inspiração no direito penal, é 

inquestionável sua aplicação ao direito administrativo sancionador. Idêntico raciocínio estende-se à vedação 

constitucional de medida provisória sobre ‘direito penal, processual penal e processual civil’ (art. 62, §1º, I, b), 

que, pelas razões expostas, alcança o processo administrativo punitivo. A lógica destes dispositivos é que 

somente a lei aprovada pelo parlamento – fruto da vontade popular e não de um só indivíduo – pode impor 

restrições tão severas aos direitos de liberdade e propriedade” (Punições no sistema financeiro: MP 784. In: 

Jornal Valor Econômico, 21.6.2017, p. E2). 
32 VORONOFF, Alice. Direito administrativo sancionador no Brasil, p. 212. 
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da conduta dos particulares”33, de tal forma que o padrão rigoroso da legalidade penal 

simplesmente inviabilizaria que o direito administrativo sancionador cumprisse o seu papel.34 

Lado outro, não se pode desconsiderar que, usualmente, a atuação do direito 

administrativo sancionador é mais gravosa do que a atividade administrativa em geral. Assim, 

e especialmente quando se considera a ideia contemporânea do princípio da legalidade 

administrativa – no sentido de vinculação da Administração não apenas à lei em sentido 

formal, mas à ordem jurídica global, a começar pela Constituição, de que decorre um amplo 

espaço de atuação normativa da Administração, preenchido por diferentes espécies de 

regulamentos, inclusive pelos chamados regulamentos independentes (passíveis de edição 

sem prévio comando legal)35 –, percebe-se que a legalidade do direito administrativo 

sancionador também não é idêntica à do direito administrativo em geral. 

O direito administrativo sancionador trabalha com fixação de deveres, ferramentas 

de controle e ameaça de punição, e não com simples uso de nudges, a exigir, por isso mesmo, 

um padrão de legalidade mais exigente – quando comparado ao do direito administrativo em 

geral –, no caso brasileiro, construído a partir do artigo 5º, II; e do artigo 170, parágrafo 

único, da Constituição de 198836. 

Como bem destaca Voronoff, “o tratamento normativo de tipos e de sanções pela 

Administração Pública há de ser sempre secundum legem, e, portanto, precedido da edição de 

lei que (ao menos) autorize a atividade regulamentar e fixe standards mínimos que a 

orientem”37, a revelar a existência de uma legalidade própria no direito administrativo 

sancionador, que se expressa como “reserva relativa de lei material, voltada a proibir que a 

Administração Pública, pela via do regulamento ou mesmo em decisões em casos concretos, 

crie tipos e sanções independentemente de autorização legal”38. Isso não impede, contudo, que 

 
33 Idem, p. 218. 
34 No particular, porém, merece destaque a posição de Héctor A. Mairal, para quem, naquelas hipóteses em que o 

sistema legal argentino equipara a punição de uma “infração impositiva” às de um delito de homicídio ou de 

apoderação de fundos públicos, deveriam ser aplicados “idênticos princípios de garantias” [As raízes legais da 

corrupção: ou como o direito público fomenta a corrupção em vez de combatê-la. Toshio Mukai (Comentários à 

edição brasileira). São Paulo: Editora Contracorrente, 2018, p. 80-81]. 
35 É nesse contexto que Gustavo Binenbojm fala em uma “crise da lei em geral e da legalidade administrativa, 

em particular”, destacando a sua superação pela ideia de juridicidade administrativa, pela qual a Administração 

Pública se vincula “ao ordenamento jurídico como um todo, a partir do sistema de princípios e regras delineado 

na Constituição. A juridicidade administrativa poderá, portanto: (I) decorrer diretamente da normativa 

constitucional; (II) assumir a feição de uma vinculação estrita à lei (formal ou material); ou (III) abrir-se à 

disciplina regulamentar (presidencial ou setorial), autônoma ou de execução, conforme os espaços normativos (e 

sua peculiar disciplina) estabelecidos constitucionalmente” (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito 

administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3. ed. revista e atualizada. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2014, p. 149). 
36 VORONOFF, Alice. Direito administrativo sancionador no Brasil, p. 229-232. 
37 Idem, p. 231.  
38 Idem, p. 239. 
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o exercício dessa competência normativa seja delegado pelo poder legislativo à 

Administração, desde que de forma explícita (habilitação legal explícita), não podendo ser 

extraída genericamente das competências de polícia; e mediante a fixação de critérios e 

instruções suficientes para orientar a atividade normativa do poder executivo (remissão legal 

suficiente), os quais considerem, entre outros aspectos: a maior ou a menor especialização 

técnica do segmento disciplinado, a específica capacidade institucional do órgão ou da 

entidade responsável pela regulamentação e a gravidade das restrições e das sanções39. 

Na compreensão de Juliana Bonacorsi de Palma, desde que respeitando a reserva 

de lei na criação das sanções, “a Administração pode prever infrações administrativas em 

regulamentos ou contratos administrativos; fixar metodologias de dosimetria, em particular, 

as faixas de incidência de multa [...]”, assim como pode, igualmente, “definir mecanismos 

alternativos de substituição de sanções ou casos de isenção de responsabilização (waive of 

liability); detalhar o rito do processo administrativo sancionador etc.”, tudo a denotar a ampla 

discricionariedade de que dispõe a autoridade pública para disciplinar o exercício da 

competência sancionatória.40 

No que tange especificamente à realização de operações típicas de instituição 

financeira, sem prévia autorização da entidade supervisora competente, a definição de tal 

conduta como infração administrativa decorre de expressa previsão legal. 

Nesse sentido, a Lei n. 13.506, de 13 de novembro de 2017, estabelece que 

constitui infração o seguinte comportamento (artigo 3º, II): “realizar operações ou atividades 

vedadas, não autorizadas ou em desacordo com a autorização concedida pelo Banco Central 

do Brasil”. 

O artigo 5º41 dessa mesma lei relaciona as diversas penalidades passíveis de 

aplicação aos infratores – de forma isolada ou cumulativamente –, ao passo que o § 1º do 

artigo 2º autoriza o sancionamento das pessoas físicas ou jurídicas que, entre outras 

atividades, “exerçam, sem a devida autorização, atividade sujeita à supervisão ou à vigilância 

do Banco Central do Brasil” (inciso I). 

 
39 Idem, p. 241-247. 
40 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Identidade das sanções administrativas nas concessões de serviços públicos. 

In: TAFUR, Diego Jacome Valois; JURKSAITIS, Guilherme Jardim; ISSA, Rafael Hamze (coords.). 

Experiências práticas em concessões e PPP – Estudos em homenagem aos 25 anos da Lei de Concessões. Vol. I 

– Estruturação e Arbitragem. São Paulo: Quartier Latin, 2021, p. 438-439. 
41 “Art. 5º São aplicáveis as seguintes penalidades às pessoas mencionadas no art. 2º desta Lei, de forma isolada 

ou cumulativa: I - admoestação pública; II - multa; III - proibição de prestar determinados serviços para as 

instituições mencionadas no caput do art. 2º desta Lei; IV - proibição de realizar determinadas atividades ou 

modalidades de operação; V - inabilitação para atuar como administrador e para exercer cargo em órgão previsto 

em estatuto ou em contrato social de pessoa mencionada no caput do art. 2º desta Lei; VI - cassação de 

autorização para funcionamento”. 
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Quanto ao funcionamento de instituições financeiras, o artigo 10 da Lei n. 4.595, 

de 31 de dezembro de 1964, estabelece que compete privativamente ao Banco Central do 

Brasil, entre outras atribuições: “IX – exercer a fiscalização das instituições financeiras e 

aplicar as penalidades previstas; X – conceder autorização às instituições financeiras, a fim de 

que possam: a) funcionar no País [...]”. 

Em relação ao mercado de seguros privados, o artigo 36 do Decreto-lei n. 73, de 

21 de novembro de 1966, dispõe que compete à Susep, na qualidade de entidade autárquica 

responsável pela execução da política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP, processar os pedidos de autorização para constituição, organização, funcionamento e 

operações das sociedades seguradoras. 

O artigo 74 do referido decreto-lei, por sua vez, estabelece que “a autorização para 

funcionamento será concedida através de Portaria do Ministro da Indústria e do Comércio, 

mediante requerimento firmado pelos incorporadores, dirigido ao CNSP e apresentado por 

intermédio da SUSEP”, após o que, no prazo de noventa dias, a sociedade seguradora deverá 

comprovar “o cumprimento de todas as formalidades legais ou exigências feitas no ato da 

autorização” (art. 75), de forma a viabilizar a expedição da carta-patente (art. 76). 

O art. 108 do Decreto-lei n. 73, de 1966, com a redação dada pela Lei 

Complementar n. 126, de 2007, estabelece, ainda, que a inobservância das normas 

concernentes às atividades de seguro – aí se incluindo a realização de operação de seguro sem 

autorização (artigo 113 do mesmo decreto-lei) – sujeita o infrator, “na forma definida pelo 

órgão regulador de seguros” [CNSP], a uma série de sanções administrativas, tais como 

advertência, multa, suspensão do exercício das atividades ou profissão abrangidas pelo 

decreto-lei, entre outras42. 

Assim, por expressa autorização legal, coube ao CNSP dispor sobre sanções 

administrativas (já definidas na Lei Complementar n. 137, de 2010) no âmbito das atividades 

de seguro, capitalização e previdência complementar aberta, de tal forma que foi editada a 

Resolução CNSP n. 393, de 30 de outubro de 2020, que, ao tratar especificamente da hipótese 

 
42 Na expressão do art. 108, com a redação determinada pela Lei Complementar n. 137, de 2010: “a infração às 

normas referentes às atividades de seguro, cosseguro, resseguro, retrocessão e capitalização sujeita, na forma 

definida pelo órgão regulador de seguros, a pessoa natural ou jurídica responsável às seguintes penalidades 

administrativas, aplicadas pelo órgão fiscalizador de seguros: I - advertência; II - suspensão do exercício das 

atividades ou profissão abrangidas por este Decreto-Lei pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; III - 

inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos a 10 (dez) anos, para o exercício de cargo ou função no serviço público 

e em empresas públicas, sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias, entidades de previdência 

complementar, sociedades de capitalização, instituições financeiras, sociedades seguradoras e resseguradores; IV 

- multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e V - suspensão para atuação 

em 1 (um) ou mais ramos de seguro ou resseguro”. 
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de operações sem autorização, previu o sancionamento do ilícito mediante a aplicação de 

multa, nos termos dos artigos 18 e 19, a seguir transcritos: 

 

Art. 18. Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a 

devida autorização, no País ou no exterior. 

Sanção: multa no valor igual à importância segurada ou ressegurada. No caso de 

capitalização, ao capital nominal contratado. 

Art. 19. Realizar atividade de corretagem, de auditoria ou de previdência 

complementar aberta sem a devida autorização. 

Sanção: multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais)”. 

 

No tocante ao ramo das entidades fechadas de previdência complementar, 

igualmente, a Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, condiciona a constituição e o 

funcionamento de tais entidades à “prévia e expressa autorização do órgão regulador e 

fiscalizador” (artigo 33, inciso I), não sem destacar, na forma do artigo 6543, que a infração de 

qualquer disposição da referida lei complementar ou de seu regulamento sujeita o infrator, 

pessoa física ou jurídica, às sanções de advertência, suspensão do exercício de atividades em 

entidades de previdência complementar, multa e inabilitação temporária para o exercício de 

cargo ou função em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, 

instituições financeiras e no serviço público. 

O decreto regulamentador (Decreto n. 4.942, de 30 de dezembro 2003), por sua 

vez, ao cuidar das infrações e das penalidades aplicáveis no âmbito do regime de previdência 

complementar – operado pelas entidades fechadas –, assim tipifica a conduta em estudo:  

 

Art. 102. Exercer atividade própria das entidades fechadas de previdência 

complementar sem a autorização devida da Secretaria de Previdência 

Complementar, inclusive a comercialização de planos de benefícios, bem como a 

captação ou a administração de recursos de terceiros com o objetivo de, direta ou 

indiretamente, adquirir ou conceder benefícios previdenciários sob qualquer forma. 

Penalidade: multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) e inabilitação pelo prazo de dois a dez anos. 
 

Ressalte-se apenas que, a partir da Lei n. 12.154, de 23 de dezembro de 2009, a 

qual criou a Previc, passou a ser atribuição dessa entidade supervisora, em substituição à 

 
43 “Art. 65. A infração de qualquer disposição desta Lei Complementar ou de seu regulamento, para a qual não 

haja penalidade expressamente cominada, sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso e a 

gravidade da infração, às seguintes penalidades administrativas, observado o disposto em regulamento: I - 

advertência; II - suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar pelo prazo de 

até cento e oitenta dias; III - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de cargo ou função em 

entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público; e 

IV - multa de dois mil reais a um milhão de reais, devendo esses valores, a partir da publicação desta Lei 

Complementar, ser reajustados de forma a preservar, em caráter permanente, seus valores reais”. 
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Secretaria de Previdência Complementar, autorizar “a constituição e o funcionamento das 

entidades fechadas de previdência complementar, bem como a aplicação dos respectivos 

estatutos e regulamentos de planos de benefícios” (artigo 2º, IV, a). 

 

2.2 Tipicidade penal 

 

A Lei n. 7.492, de 1986, definiu o delito de operação clandestina de instituição 

financeira em seu artigo 16, nos seguintes termos: 

 

Art. 16. Fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida 

mediante declaração (vetado) falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição 

de valores mobiliários ou de câmbio: 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

Na sequência, serão analisados os elementos que compõem o tipo penal, não sem 

antes tecer breves considerações sobre o bem jurídico típico, cuja definição, na percepção de 

Schünemann, é “uma das mais importantes questões interpretativas nos comentários da parte 

especial, devendo ser resolvida antes de qualquer outra”44. 

 

2.2.1 BEM JURÍDICO 

 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o tipo penal do artigo 16 da Lei n. 

7.492/1986 tutela o regular funcionamento do sistema financeiro nacional45. 

Para Helena Lobo da Costa, o tipo penal protege as “funções de regulamentação e 

fiscalização do sistema financeiro nacional, essenciais para a boa execução de uma política 

econômica”, assim como, de forma mediata, “a igualdade de condições entre os diferentes 

participantes do mercado”, dado que a atuação ilegal no sistema financeiro “leva a uma 

 
44 SCHÜNEMANN, Bernd. O princípio da proteção de bens jurídicos como ponto de fuga dos limites 

constitucionais e da interpretação dos tipos. In: Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do 

direito. Luís Greco (coord.). Vários tradutores. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 40. 
45 Nesse sentido, confira-se excerto de decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro: “a conduta do 

art. 16 da Lei 7492/86 é crime de perigo abstrato, que se consuma com a mera conduta, não exigindo a 

ocorrência de prejuízo para terceiros ou proveito econômico para o agente. Nesse sentido, vê-se que a 

potencialidade lesiva do delito de operar clandestinamente instituição financeira não se exaure no estelionato, 

mas afeta o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, causando, portanto, prejuízo difuso à 

coletividade, não se restringindo às vítimas da fraude, como no estelionato” (STJ, REsp 1.633.830/PE, publicada 

em 1º.6.2017). 
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situação de falta de transparência e eventualmente de vantagem concorrencial desleal face às 

demais instituições financeiras46. 

Em sentido análogo, Tigre Maia observa que o tipo penal em estudo busca 

assegurar, na esfera criminal, o controle estatal sobre o regular funcionamento das instituições 

financeiras – como previsto no texto constitucional –, não sem descurar da proteção dos 

investidores que alocam recursos em tais instituições47. 

Ao analisar a incriminação constante do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, Frederico 

Horta identifica duas possíveis interpretações acerca do objeto de proteção, distinguindo, 

então, entre um legítimo bem jurídico coletivo (a estabilidade econômica) e uma mera função. 

Na compreensão do autor, o controle administrativo do funcionamento das 

instituições financeiras constitui uma simples função – e não um bem jurídico coletivo –, 

porquanto “ele não tem valor em si, absoluto, como o tem a estabilidade econômica para o 

indivíduo inserido como investidor, empresário, consumidor ou trabalhador numa economia 

de mercado”48, somente se justificando enquanto mecanismo útil para assegurar a estabilidade 

econômica. Assim, conclui Horta, “o controle administrativo em si, como as funções em 

geral, só tem valor relativo”, não sendo digno, por isso mesmo, da tutela penal, efetivada, não 

raramente, mediante a restrição do direito à liberdade49-50. É que, “o sacrifício de um direito 

individual, que tem valor absoluto, para proteger um interesse coletivo na manutenção de uma 

função, cujo valor é relativo, seria uma medida desproporcional, irracional, e como tal 

ilegítima, porque indigna do homem que a suporta”51. 

Essa distinção entre função e bem jurídico coletivo não é apenas teórica; ao 

contrário, repercute sensivelmente no plano prático. Isso, porque, a depender do que se 

considera o objeto de proteção do tipo penal, modificam-se os requisitos objetivos para a 

configuração do delito. Assim, em se entendendo que o artigo 16 da Lei n. 7.492/1986 tutela a 

 
46 Entendimento manifestado na atualização da obra de Manoel Pedro Pimentel: Crimes contra o sistema 

financeiro nacional: comentários à lei 7.492, de 16.6.86. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2020, p. 149. 
47 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o sistema financeiro nacional – anotações à Lei federal n. 7.492/86. 

São Paulo: Malheiros, 1996, p. 106-107. 
48 HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do erro 

sobre o dever extrapenal em branco. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 234. 
49 Idem, p. 235. 
50 No particular, quadra notar que, para Greco, há situações excepcionais que, em razão da sensibilidade e da 

relevância do bem jurídico final – o meio ambiente livre de radioatividade, por exemplo –, entremostra-se 

justificável “que o tipo já tutele um bem intermediário, a faculdade de controle pela administração, como a única 

garantia de que o bem final seja protegido. Expressando a mesma ideia de uma perspectiva social-psicológica: 

poucos gostariam de viver numa sociedade em que qualquer um pudesse operar uma usina nuclear tão logo tal 

lhe parecesse seguro” (GRECO, Luís. A relação entre o direito penal e o direito administrativo no direito penal 

ambiental: uma introdução aos problemas da acessoriedade administrativa. In: Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, vol. 58/2006, p. 152-194, jan.-fev./2006, online, p. 13). 
51 HORTA, Frederico. Op. cit., p. 235. 
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função administrativa de controle das instituições financeiras, “considera-se objetivamente 

concretizado o seu correspondente tipo penal pelo mero exercício de alguma das atividades 

mencionadas no art. 1º da mesma lei, próprias ou equiparadas às de instituição financeira, sem 

a devida autorização”52, dado que a simples inobservância de prévia autorização bastaria para 

anular ou prejudicar tal função. 

Lado outro, quando se reconhece que a norma incriminadora tutela a estabilidade 

econômica ou a confiabilidade do sistema financeiro53, a simples subsunção formal da 

conduta ao tipo penal não é suficiente à caracterização deste; ao revés, exige que a conduta 

contrarie, também, os “padrões de operação do sistema financeiro, de tal modo que se lhe 

possa considerar, por si só ou como modelo de atuação coletiva, incompatível com o 

equilíbrio ou a solidez desse sistema”54. Assim, mesmo que esteja em desacordo com a função 

de controle administrativo, se uma determinada operação financeira é incapaz de 

comprometer a estabilidade econômica, por ter sido realizada dentro dos limites do risco 

permitido, não há que se falar, materialmente, na configuração de crime55. 

Delineados esses aspectos acerca do objeto de proteção do artigo 16 da Lei n. 

7.492/1986, é possível concluir, a partir de uma perspectiva político-criminal de bem 

jurídico56, que a norma incriminadora tutela a estabilidade econômica ou a confiabilidade do 

sistema financeiro, em função da qual é exercido o controle das instituições financeiras. 

 
52 Idem, ibidem. 
53 Também reconhecendo que o artigo 16 da Lei n. 7.492/1986 protege um autêntico bem jurídico 

supraindividual – a saber, a confiabilidade do sistema financeiro –, Tiago Caruso assim se manifesta: “[...] os 

bens jurídicos supraindividuais autênticos são subsidiários, demandam a existência de interesses individuais 

legítimos na sua integridade e devem poder ser gozados por todos e por cada um, sem exclusões. Não há apenas 

um bem jurídico sendo tutelado pela Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, mas vários bens 

jurídicos sendo protegidos (inclusive, coletivos, como a confiabilidade das instituições financeiras, a partir da 

proibição contida no art. 16 do referido diploma)” (Caruso, Tiago. Um panorama das dificuldades dogmáticas 

decorrentes da estrutura dos tipos da Lei nº 7.492/1986. Revista do Instituto de Ciências Penais, Belo Horizonte, 

v. 6, n. 2, p. 386-418, 2021, p. 400). Em verdade, há estreita relação entre os conceitos de estabilidade 

econômica e confiabilidade do sistema financeiro, de tal forma que esta é condição para aquela. De fato, quando 

se considera a estrutura patrimonial peculiar das instituições financeiras – cujas dívidas podem ser cobradas a 

qualquer momento, ao passo que seus ativos são exigíveis apenas no vencimento das obrigações –, eventual crise 

de confiança pode provocar as chamadas “corridas bancárias”, fazendo ruir a estabilidade econômica, como já 

referido no item 1.1, supra. 
54 HORTA, Frederico. Op. cit., p. 235. 
55 Frederico Horta ilustra essa compreensão com o seguinte exemplo: “[...] o administrador de um fundo 

constituído por caminhoneiros para suportar as despesas decorrentes de eventuais sinistros de trabalho a partir de 

contribuições mensais dos seus membros não pratica o crime do art. 16 da Lei 7.492/1986, a menos que sejam 

indeterminados os seus potenciais contribuintes segurados, e a menos que a constituição do fundo não preencha 

os requisitos mínimos de um seguro regular. Pois do contrário, embora contrarie o controle administrativo das 

instituições financeiras, tal atividade não compromete o sistema coletivo de compartilhamento dos riscos 

patrimoniais e, consequentemente, tampouco a gestão da estabilidade econômica, seja porque diz respeito apenas 

ao patrimônio de pessoas determinadas, seja porque atua dentro dos limites do risco permitido, próprio dos 

serviços de seguro” (in Elementos normativos..., p. 235-236). 
56 Luís Greco trabalha a noção de bem jurídico nas perspectivas dogmática e político-criminal, destacando que, 

do ponto de vista dogmático, toda norma tem seu bem jurídico – assim entendido o interesse tutelado pela 
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2.2.2 QUALIDADE ESPECIAL DE AUTOR – CONTROVÉRSIA 

 

Sobre eventual restrição dos possíveis autores desse crime, há quem defenda 

tratar-se de crime especial57, passível de cometimento apenas por pessoa física juridicamente 

responsável por uma instituição financeira, no que se incluem dirigentes, diretores, gerentes e 

administradores58. 

Em sentido oposto, classificando o delito em estudo como um crime comum – é 

dizer, que não impõe restrição no âmbito da autoria –, faz-se referência à compreensão de 

Helena Lobo da Costa59. 

Em que pese o dissenso doutrinário, trata-se, a toda evidência, de delito comum. 

Como detalhadamente exposto nos tópicos anteriores, a atuação de qualquer operador 

(instituição financeira ou instituição equiparada) nos diversos ramos do sistema financeiro 

nacional depende de prévia autorização da entidade supervisora competente. Assim, a 

imperatividade da norma não é dirigida, propriamente, a eventual dirigente de instituição 

financeira autorizada a atuar no sistema financeiro – ressalvada a hipótese de realização de 

operação não compreendida na autorização –, mas, sim, a qualquer agente que realiza 

operações típicas dessas instituições à margem da oficialidade do sistema – de forma não 

autorizada, portanto –, colocando em risco a estabilidade do sistema financeiro. 

 

 

 

 

 
norma, existente onde houver uma norma –, o que é irrelevante, contudo, para a discussão sobre os limites do 

poder de incriminar, somente possível a partir de um conceito político-criminal, a partir do qual bens jurídicos 

correspondem a “dados fundamentais para a realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência de um 

sistema social, nos limites de uma ordem constitucional” (Cf. GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e 

crimes de perigo abstrato – uma introdução ao debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. In: Revista 

Brasileira de Ciências Criminais – RBCCrim 49/2004, p. 93 e 107). 
57 Sobre o conceito de delito especial, Mariana Tranchesi Ortiz explica que as expressões “sujeito ativo” e 

“autor” não são coincidentes, ressalvada a hipótese de autor único individual. A primeira expressão refere “ao 

sujeito abstrato que integra a proposição normativa e, portanto, diz respeito ao âmbito da formulação típica”; a 

segunda, “ao plano da realização do sentido da conduta típica”. Assim, diz a autora, “o objeto de restrição do 

delito especial não abrange a totalidade da categoria do sujeito ativo, mas atinge apenas o círculo de possíveis 

autores da conduta descrita no tipo”, de tal forma que, em havendo concurso de agentes, muito embora o 

extraneus não possa responder a título de autor, nada obsta a sua punição como partícipe. In Concurso de agentes 

nos delitos especiais. 1. ed. São Paulo: IBCCRIM, 2011, p. 106-108. 
58 É o posicionamento de Manoel Pedro Pimentel, in Crimes contra o sistema financeiro nacional: comentários à 

lei 7.492, de 16.6.86. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 147. 
59 Entendimento manifestado em comentários à obra de Manoel Pedro Pimentel, op. cit., p. 149. 
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2.2.3 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DE 

CÂMBIO 

 

Nos termos da Lei n. 4.595, de 1964, consideram-se instituições financeiras “as 

pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a 

coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 

nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros” (art. 17, caput).  

É da mesma lei que o funcionamento de tais instituições condiciona-se à prévia 

autorização da entidade supervisora do sistema financeiro nacional (art. 18, caput), aplicando-

se essa exigência, também, no que for compatível, às bolsas de valores, companhias de 

seguros e de capitalização; às sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, 

mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma; e 

às pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade 

relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos 

mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos executados pelas 

instituições financeiras (§ 1º do art. 18). 

Para efeitos penais, a Lei n. 7.492, de 1986, apresenta uma definição de 

instituição financeira mais restrita do que aquela da Lei n. 4.595/1964, sobretudo em razão do 

veto presidencial à expressão “próprios ou” – então constante do artigo 1º da Lei n. 

7.492/1986 –, com o que se afastou do âmbito de incidência dessa lei penal a aplicação de 

recursos próprios60. Confira-se, a propósito, o conceito de instituição financeira dado pela Lei 

n. 7.492, de 1986: 

 

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, 

cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos 

financeiros (vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, 

emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores 

mobiliários. 

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: 

I - a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, 

capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; 

 
60 Como explicam Bitencourt e Breda: “a principal distinção entre os dois diplomas legais mencionados reside na 

origem dos recursos financeiros: para a Lei n. 7.492/86, somente as entidades que tenham como atividade aplicar 

recursos financeiros de terceiros são consideradas instituições financeiras, para fins penais (art. 1º). Para a Lei n. 

4.595/64, conhecida como Lei da Reforma Bancária, indiferentemente da origem desses recursos – próprios ou 

de terceiros –, as entidades que tenham como finalidade captar, intermediar, administrar ou aplicar recursos 

financeiros são consideradas instituições financeiras (art. 17). Enfim, para a Lei n. 7.492/86 as entidades que 

administram somente recursos próprios não são consideradas instituições financeiras, e eventual cobrança de 

juros, taxas ou comissões acima do legalmente permitido deve recair sob a Lei de Usura (Lei n. 1.521/51)”. In 

Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
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II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, 

ainda que de forma eventual. 

 

Acerca da abrangência conceitual da expressão “instituição financeira”, constante 

do artigo 16 da Lei n. 7.492, de 1986, Miguel Reale Júnior entende que, conquanto o recurso 

a elementos normativos seja necessário à elaboração legislativa, sobretudo no campo do 

direito penal econômico, e a despeito do conceito de instituição financeira trazido pelo artigo 

1º, trata-se de definição que pertence ao campo do direito comercial e econômico, de tal 

forma que, por força do princípio da tipicidade, a tarefa judicial de complementação da norma 

penal deveria considerar “tanto a conceituação consagrada como a mais restrita dos elementos 

jurídicos integradores da norma incriminadora”61. E conclui, ao final, que “é inadmissível 

incluir-se no tipo penal do art. 16, por exemplo, as formas equiparadas descritas no parágrafo 

único do art. 1º da Lei 7.492/86”62. 

Helena Lobo da Costa exterioriza posicionamento semelhante, agregando, 

contudo, outros fundamentos. Nesse sentido, ao comentar a redação peculiar do artigo 16 da 

Lei n. 7.492, de 1986, destaca que a locução “inclusive de distribuição de valores mobiliários 

ou de câmbio”, complementar à expressão “instituições financeiras”, refere a entidades que, a 

rigor, já são definidas como tal (artigo 1º, supra), a indicar que a lei pôde ter dado significado 

distinto à locução “instituição financeira” constante do artigo 16, inclusive o de excluir do 

âmbito de incidência do tipo as instituições financeiras por equiparação. A autora acrescenta 

que há instituições financeiras por equiparação cujo funcionamento não é autorizado pelo 

Banco Central, ao que se soma a constatação de que, em relação à pessoa natural que exerce 

qualquer das atividades típicas de instituição financeira – inclusive por equiparação –, não há 

sequer exigência de autorização63. 

Em que pese tal compreensão, e ainda que o dispositivo não prime pela boa 

técnica redacional64, o texto legal – em especial, o termo “inclusive” – parece não informar 

um sentido de exclusão (no caso, das instituições financeiras por equiparação), já que 

 
61 REALE JÚNIOR, Miguel. Direito penal aplicado, 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 18. 
62 Idem, p. 19. 
63 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o sistema financeiro nacional: comentários à lei 7.492, de 16.6.86. 

2. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 151. 
64 Rodolfo Tigre Maia também percebeu o pouco cuidado no uso da locução complementar, entendendo, 

contudo, tratar-se de “mera tautologia diante do conceito expresso no art. 1º da Lei de Regência”. In: Dos crimes 

contra o sistema financeiro nacional – anotações à Lei federal n. 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 107.  
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significa exatamente o oposto (“de forma inclusiva”) ou expressa uma ideia de reforço (“até 

mesmo”)65. 

A Lei n. 7.492, de 1986, já cuidou de explicar o conceito de instituição financeira 

para efeitos penais, nele incluindo as entidades equiparadas (sociedades seguradoras, 

sociedades de capitalização, entidades de previdência complementar, entre outras) e a pessoa 

natural66 que exerce operação típica de instituição financeira. Assim, conquanto mais restrito 

do que o conceito de instituição financeira trazido pela Lei n. 4.595/1964, o artigo 1º da Lei n. 

7.492/1986 “cumpre satisfatoriamente sua finalidade limitadora de precisar os contornos 

definidores de instituição financeira para fins penais, independentemente de outros, mais ou 

menos abrangentes, constantes de outros diplomas legais e para outros fins”67. 

Ademais, o tipo legal de crime não se refere apenas à autorização concedida pelo 

Banco Central; ao contrário, usa expressão mais ampla – “sem a devida autorização” –, 

exatamente para abranger a atuação ilegal (inclusive de pessoas físicas) em qualquer dos 

ramos do sistema financeiro, atuação cuja ilegitimidade decorre da ausência de autorização da 

entidade supervisora competente, que pode ser o BCB, a Susep e a Previc, como já exposto. 

Vê-se, assim, que o tipo do artigo 16 da Lei n. 7.492, de 1986, abrange a 

exploração ilegal de instituições financeiras próprias ou por equiparação, tal como definidas 

pelo artigo 1º da citada lei, não se justificando a restrição do âmbito de incidência da norma 

penal incriminadora apenas às instituições financeiras propriamente ditas. 

 

2.2.4 FAZER OPERAR 

 

O tipo penal incrimina a conduta consistente em fazer operar instituição 

financeira, divergindo a doutrina, contudo, quanto aos aspectos necessários à sua 

caracterização. Discute-se, no particular, se se trata de crime habitual, bem como se a 

configuração do delito exige a criação de uma estrutura organizacional semelhante à de uma 

instituição financeira regular. 

Quanto ao caráter habitual ou eventual da conduta, Helena Lobo da Costa entende 

que a expressão “fazer operar” revela uma exigência de habitualidade, salientando, no 

 
65 A propósito, o dicionário Caldas Aulete apresenta as seguintes informações acerca do verbete “inclusive”, 

excluídos os exemplos: “adv. 1. Com inclusão de, de forma inclusiva [...]. 2. Também [...]. 3. Até; até mesmo 

[...]”. 
66 Admitindo que o conceito normativo de instituição financeira, para fins penais, abrange pessoas naturais que 

operam sem autorização, cf. STF, RHC 117270 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 06/10/2015. 
67 BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o 

mercado de capitais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, n.p. 
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particular, que o tipo penal não faz referência “à simples prática de ato privativo de instituição 

financeira, mas sim a fazer operar instituição, o que leva à compreensão de que se trata da 

criminalização de uma atividade e não de um mero ato”68. 

Em sentido análogo, Bitencourt e Breda enfatizam que “fazer operar” exige a 

prática repetida de atos privativos de instituição financeira, de tal forma que seria atípica a 

realização de uma ou outra operação de instituição financeira. Assim, para esses autores, 

trata-se de um crime habitual e permanente, cuja execução se protrai no tempo, supondo, 

ainda, a reiteração de atos privativos de instituição financeira69. 

Manoel Pedro Pimentel, por seu turno, entende que apenas uma única operação 

típica de instituição financeira pode configurar o delito, destacando, no particular, “que o tipo 

não requisita habitualidade, sendo instantânea a sua execução”70, e que, em havendo 

pluralidade de operações, “a infração assumirá o caráter de continuidade, propiciando a pena 

própria desse tipo de concurso”71. 

Rodolfo Tigre Maia, igualmente, defende que, para a caracterização do ilícito 

penal, basta o reconhecimento do exercício desautorizado de qualquer operação típica de 

instituição financeira própria ou por equiparação, independentemente de tal conduta ser 

praticada no âmbito de um arcabouço estrutural-funcional análogo ao de uma instituição 

regular e/ou de ser realizada de forma reiterada72. 

Sobre a temática, adota-se a última interpretação. Ainda que se argumente o 

contrário, a imperatividade da norma é dirigida a impedir qualquer espécie de atuação ilegal 

no sistema financeiro, de modo a tutelar a estabilidade econômica, não exigindo, 

necessariamente, um acúmulo de ilícitos – ou, na expressão de Tigre Maia, a realização de 

“múltiplas operações”73 – para autorizar a intervenção do direito penal. 

Certo, a operação de uma instituição financeira pode ocorrer mediante uma 

sucessão de atos, mas isso não invalida a constatação de que, já no primeiro ato, a instituição 

esteja em funcionamento e operando74. 

 
68 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o sistema financeiro nacional: comentários à lei 7.492, de 16.6.86. 

2. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 150. 
69 Idem, p. 217. 
70 Idem, p. 148. 
71 Idem, ibidem. 
72 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o sistema financeiro nacional..., p. 108. 
73 Idem, ibidem. 
74 A título ilustrativo, imagine-se que uma agência de turismo, então autorizada a operar no mercado de câmbio, 

tenha sido procurada pelo representante de um grupo de sessenta pessoas para programar e realizar uma excursão 

para os Estados Unidos, e que, entre os serviços a serem prestados, estivesse o fornecimento de dólar americano. 

Considere, então, que, mesmo após o vencimento da autorização concedida pelo BCB, o sócio administrador de 

tal agência tenha alienado US$300.000,00 (trezentos mil dólares dos Estados Unidos), adquiridos a título de 
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Discorda-se, contudo, do entendimento de que cada ato, isoladamente 

considerado, necessariamente constitua um crime. Deve-se considerar, no particular, a 

natureza das operações realizadas e a abrangência da autorização exigida para a prática de tais 

atos. 

De fato, nos procedimentos de constituição e de autorização para funcionamento 

de instituições financeiras, o interessado deve descrever o mercado em que pretende atuar, 

assim como indicar os principais produtos e serviços a serem ofertados75. Trata-se, pois, de 

uma autorização específica, de tal forma que mesmo bancos múltiplos, caso queiram operar 

no mercado de câmbio, necessitam de autorização para realizar operações no mercado de 

câmbio76. 

Assim, a título ilustrativo, caso o agente atue clandestinamente somente no 

mercado de câmbio – adquirindo e vendendo moeda estrangeira77 –, o conjunto de atos 

praticados nesse contexto constitui um crime único, por revelar a operação de um banco de 

câmbio sem a autorização do BCB. Agora, se esse agente, ao mesmo tempo em que atua 

clandestinamente no mercado de câmbio, capta recursos de terceiros, remunerando-os com 

juros, e os repassa a outras pessoas, com juros mais elevados78, tem-se uma atuação ilegal, 

também, no mercado de crédito – para o que seria necessária outra autorização –, a configurar 

concurso material homogêneo, na forma do artigo 69 do Código Penal. Isso se explica porque, 

 
investimento pessoal, ao organizador da excursão, independentemente de contrato de câmbio e de registro da 

operação no Sisbacen, como determina o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais 

(https://www.bcb.gov.br/rex/RMCCI/Ftp/RMCCI.pdf). Nessa situação, essa única transação parece ser 

suficiente, em tese, à configuração do delito. 
75 Nesse sentido, aliás, o Regulamento Anexo I à Resolução BCB n. 4.122, de 2 de agosto de 2012, dispõe que, 

para obter autorização de constituição e funcionamento de instituição financeira, o interessado deve apresentar 

um plano mercadológico, de que constem, entre outras informações, “descrição do mercado em que a instituição 

pretende atuar, contemplando os riscos nele existentes e os decorrentes de eventual concentração de negócios” e 

“principais produtos e serviços a serem ofertados” (artigo 6º, II, b, itens 2 e 4). 
76 É o que se extrai do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais – RMCCI, instituído pela 

Circular BCB n. 3.280, de 9 de março de 2005, e atualizado pela Circular n. 3.650, de 18 de março de 2013 – 

Atualização RMCCI n. 59, que dispõe: “1. As autorizações para a prática de operações no mercado de câmbio 

podem ser concedidas pelo Banco Central do Brasil a bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, 

bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos de câmbio, agências de fomento, sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de câmbio” (Título 1, Capítulo 2). 
77 Sobre a configuração do crime em casos tais, assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região [TRF4]: 

“pratica o delito previsto no artigo 16 da Lei 7.492/86 aquele que, na condição de proprietário e administrador de 

empresa, atua de forma ilegal na compra e venda de moeda estrangeira, fazendo operar instituição financeira sem 

autorização” (Apelação Criminal 2005.72.00.006217-4, Oitava Turma, Relator Gilson Luiz Inácio, D.E. 

27/11/2012). 
78 Trata-se de um caso real julgado pelo TRF4, cuja conclusão foi a seguinte: “[...] o que restou cabalmente 

comprovado nos autos é que o réu, através de sua empresa, praticou atos de operação financeira, captando 

recursos de terceiros, remunerando-os com juros e repassando-os a outras pessoas, com juros mais elevados. 

Estes atos são típicos de instituição financeira, e o réu somente poderia praticá-los com a autorização do Banco 

Central que, como afirmado, inclusive, por ele, inexistiu” (Apelação Criminal 2000.71.13.000264-5, Sétima 

Turma, Relator Fábio Bittencourt da Rosa, DJ 04/12/2002). 
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a despeito de se tratar do mesmo bem jurídico, os crimes afetam mercados distintos e há uma 

relação de contexto entre os delitos. 

 

2.2.5 SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, OU COM AUTORIZAÇÃO OBTIDA MEDIANTE DECLARAÇÃO 

FALSA. ACESSORIEDADE AO ATO ADMINISTRATIVO 

 

A incriminação constante do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986 descreve a 

contrariedade a um ato administrativo concreto (ausência de autorização materialmente lícita) 

como um dos pressupostos do delito. Trata-se de um exemplo de dependência do direito penal 

em relação ao direito administrativo, comumente designada de acessoriedade 

administrativa79, sendo que, na específica situação em que a norma penal se reporta a um ato 

administrativo de alcance concreto – tal como o faz o tipo penal em análise –, fala-se em 

acessoriedade ao ato administrativo, ou, na terminologia adotada por Luís Greco80, 

acessoriedade ao ato administrativo individual81. 

Na compreensão de Frederico Horta, essa dependência do direito penal a aspectos 

do direito administrativo constitui a razão maior da proliferação de leis penais em branco no 

direito penal socioeconômico, ressaltando o autor, contudo, que “nem toda manifestação 

formal de acessoriedade administrativa representa uma lei penal em branco”, somente 

ocorrente “nos casos de acessoriedade normativa, geral ou individual, quando o injusto penal 

tem por requisito a infração de um imperativo; ordem ou proibição extrapenal”82.  

Assim, no tocante especificamente à ausência de regular autorização para operar 

instituição financeira, descrita no artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, Horta bem observa que não 

se trata de elemento em branco da lei penal, mas, sim, de elemento normativo do tipo, em que 

a norma individual permissiva – materializada no termo “autorização” – integra diretamente a 

 
79 GRECO, Luís. A relação entre o direito penal e o direito administrativo no direito penal ambiental: uma 

introdução aos problemas da acessoriedade administrativa. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 

58/2006, p. 152-194, jan.-fev./2006, online, p. 4. 
80 Idem, ibidem. 
81 Para além da acessoriedade ao ato administrativo, a doutrina reconhece outras formas de acessoriedade 

administrativa, tais como a acessoriedade conceitual, verificável “quando a lei penal emprega termos ou 

expressões que designam institutos ou objetos de regulação do direito administrativo, apropriando-se do sentido 

que este lhes atribui” (HORTA, Frederico. Elementos..., p. 238); e a acessoriedade ao direito administrativo – 

ou, na expressão de Greco, “acessoriedade ao ato administrativo geral” –, que se caracteriza pelo fato de a norma 

penal fazer remissão “a uma norma administrativa, isto é, a uma lei ou ato normativo (decreto, resolução, 

portaria) dotado de alcance geral, cuja violação é pressuposto do ilícito penal” (GRECO, Luís. A relação..., p. 4). 
82 HORTA, Frederico. Elementos..., p. 242. 
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figura típica, como elemento normativo de caráter negativo, de tal forma que a sua 

caracterização afasta a tipicidade do fato83. 

Sobre uma possível incompatibilidade da acessoriedade ao ato administrativo 

individual com o princípio da legalidade – pelo qual se exige que apenas a lei defina as 

condutas passíveis de punição –, parte expressiva da doutrina entende que essa forma de 

remissão da norma penal termina por conferir a um funcionário qualquer o poder de declarar 

punível determinado comportamento, a violar o referido princípio constitucional84. 

Ao analisar a questão, Luís Greco recorre à teoria da imputação objetiva para 

solucioná-la. Assim, após esclarecer que o direito penal não proíbe causações, mas apenas 

ações que criem riscos intoleráveis para bens jurídicos, o autor explica que, para definir se o 

risco criado por uma ação é, ou não, tolerável, deve-se considerar uma série de critérios, e o 

primeiro deles corresponde às normas de cuidado de caráter jurídico, expressas não apenas 

em lei em sentido formal, mas, também, em atos normativos administrativos, ou mesmo em 

atos administrativos concretos. Prosseguindo, ele observa que, se a criação de um risco 

juridicamente desaprovado depende de um comportamento em desacordo com os padrões de 

prudência vigentes em seu círculo social, “o direito administrativo pode ser relevante para a 

fixação do risco juridicamente desaprovado na medida em que ele sirva de parâmetro de 

conduta para as pessoas prudentes”85. 

Nesse sentido, ao distinguir os tipos tradicionais daqueles que fazem expressa 

referência à norma de direito administrativo infralegal ou a ato administrativo concreto, Greco 

destaca que, nos primeiros, a contrariedade ao direito administrativo infralegal é apenas mais 

um dos vários critérios de determinação do risco permitido (nos quais se incluem, também, 

leis administrativas, normas técnicas de segurança, a lex artis, o princípio da confiança e a 

ideia de homem prudente), ao passo que, nos segundos, a contrariedade à norma 

administrativa infralegal ou ao ato administrativo individual constitui o critério decisivo para 

a definição acerca da tolerabilidade, ou não, do risco criado – critério esse já definido de 

antemão pelo órgão administrativo, e cuja violação é indispensável para a realização da 

conduta típica –, sendo vedado o recurso apenas aos outros critérios para fixar o alcance da 

proibição. O autor conclui, então, que “algumas remissões a direito administrativo (legal ou 

infralegal) geram uma presunção iuris et de iure de que o cidadão por elas acolhida esteja 

 
83 Idem, p. 243. 
84 GRECO, Luís. A relação..., p. 5. 
85 Idem, p. 7. 
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acobertado por um risco permitido”86, sendo bem mais precisas do que as normas tradicionais, 

a revelar a legitimidade de tal forma de acessoriedade administrativa, “ao menos nas hipóteses 

em que ela nada mais faça do que concretizar o que é exatamente o risco permitido em 

determinado dispositivo”87. 

É ver, pois, que, no caso da conduta tipificada no artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, 

se o agente dispõe de regular autorização administrativa para operar no sistema financeiro, há 

uma presunção de que a sua atuação não gera um risco juridicamente desaprovado para a 

estabilidade econômica, não podendo o poder judiciário, em casos tais, simplesmente 

desconsiderar o ato autorizativo concreto e afirmar a criação de um risco proibido a partir de 

outros critérios. 

 

2.2.6 DEMAIS PRESSUPOSTOS DA TIPICIDADE OBJETIVA 

 

Quanto aos demais pressupostos da tipicidade objetiva (resultado, relação de 

causalidade e imputação objetiva), o delito do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986 constitui crime 

de perigo abstrato, razão por que a sua configuração dispensa a ocorrência de resultado 

naturalístico – é dizer, um acontecimento que modifica o mundo exterior, separado da 

conduta88 –, sendo prescindível, pois, a causação de prejuízo a terceiros89 ou a obtenção de 

proveito econômico pelo agente90. 

Em que pese essa constatação, há outra concepção de resultado, pela qual se 

compreende o termo não como alteração no mundo exterior, mas, sim, como afetação do bem 

jurídico91, cuja caracterização pode contentar-se com a simples colocação em perigo do bem 

jurídico, independentemente da produção de efeito no mundo externo. Assim, a 

periculosidade (ou o risco) constituiria o substrato material do injusto penal, também 

identificável nos crimes de perigo abstrato92, de tal forma que “todos os crimes – mesmo os 

 
86 Idem, p. 8. 
87 Idem, ibidem. 
88 ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão: estudo sobre a 

responsabilidade omissiva imprópria de dirigentes de sociedades anônimas, limitadas e encarregados de 

cumprimento por crimes praticados por membros de empresa. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2017, p. 236. 
89 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o sistema financeiro..., p. 109. 
90 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 

693. 
91 ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas..., p. 237. 
92 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato: uma análise das novas técnicas de tipificação no 

contexto da sociedade de risco. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 166. 
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praticados na forma tentada – têm esse resultado já por definição: a lesão ou o perigo 

(concreto ou abstrato) para o bem jurídico”93. 

A partir dessa compreensão ampliativa de resultado, para que a conduta de fazer 

operar instituição financeira configure o crime do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, não basta a 

adequação formal do comportamento à descrição típica. É necessário, também, que se esteja 

diante de uma conduta efetivamente arriscada – apta a submeter o bem jurídico a um perigo 

relevante –, considerada em uma perspectiva individual94 ou global. Nesta última hipótese, o 

risco de lesão do bem jurídico não decorre, propriamente, de uma só conduta (que, aliás, em 

seu aspecto singular, não se revela potencialmente lesiva), mas do somatório de tal 

comportamento com condutas similares de outros agentes, a caracterizar os chamados tipos 

aditivos ou cumulativos95-96. 

Quando se analisa a causalidade, a discussão ganha contornos ainda mais 

sensíveis. Isso se explica porque, nos crimes de perigo abstrato, “a relação entre a ação típica 

e o bem jurídico se apresenta menos estreita”97, a ponto de Cornelius Nestler afirmar que 

esses delitos renunciam ao dano e à prova da causalidade, o que reduz consideravelmente os 

pressupostos da punição98. 

Nessa perspectiva, levando em conta o escalonamento das espécies delitivas de 

acordo com a proximidade da lesão, Nestler observa que, nos delitos de lesão, o bem jurídico 

já foi danificado; nos crimes de perigo concreto, produz-se apenas um risco concreto de lesão 

 
93 ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas..., p. 237. 
94 MENDOZA BUERGO, Blanca. La configuración del injusto (objetivo) de los delitos de peligro abstracto. In: 

Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, n. 9 (2002), p. 72. 
95 De acordo com Jorge de Figueiredo Dias, há, nesses tipos penais, “[...] relação entre a lesão do bem jurídico 

colectivo e uma multidão inumerável de comportamentos que, quando tomados em si mesmos e na sua 

singularidade, não são imediatamente perigosos ou sequer mesmo significativos, mas contribuem em todo o caso 

poderosamente para aquela lesão. Aqui se depara, de modo incontornável, com a necessidade de considerar 

muitas das ofensas colectivas jurídico-penalmente relevantes dentro dos quadros dos tipos chamados aditivos ou 

cumulativos” [O papel do direito penal na protecção das gerações futuras, p. 33. In: Estudos Jurídicos de 

Coimbra. Luciano Nascimento Silva (coord.). Curitiba: Juruá Editora, 2007]. 
96 Silva Sánchez é crítico dos delitos cumulativos, os quais, na sua compreensão, integram o processo de 

“administrativização” do direito penal e são de legitimidade questionável. De acordo com ele, a valoração acerca 

da transcendência global de uma determinada conduta revela-se inadmissível para efeito de responsabilização 

penal de um sujeito, “pelo concreto significado da conduta isolada que tenha realizado; pois uma sanção assim 

fundamentada não deixa de ser, da ótica do Direito Penal, uma sanção ex iniuria tertii. Nela não há nenhuma 

possibilidade de introduzir elementos de lesividade concreta: nem lesão, nem perigo concreto, nem perigo 

abstrato entendido como perigo realmente existente, constatável na conduta em virtude de um juízo ex ante. 

Simplesmente, perigo presumido, perigo estatístico ou – ainda melhor – perigo global” (SILVA SÁNCHEZ, 

Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Tradução 

de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 151-

152). 
97 NESTLER, Cornelius. El principio de protección de bienes jurídicos y la punibilidad de la posesión de armas 

de fuego e de sustancias estupefacientes, p. 65. Tradução de Guillermo Benlloch Petit. In: La insostenible 

situación del Derecho Penal. Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt (Ed.). Área de Derecho Penal de la 

Universidad Pompeu Fabra (ed. española). Granada: Editorial Comares, 2000. 
98 Idem, p. 64. 
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do bem jurídico; ao passo que, nos delitos de perigo abstrato, basta que a conduta seja 

geralmente perigosa para o bem jurídico99, do que é possível extrair, relativamente a essa 

última categoria de crimes, que a análise da causalidade restringe-se a avaliar a probabilidade 

de um dado comportamento produzir o dano que se pretende evitar. 

De todo modo, em se tratando de delitos cumulativos – para quem admite tal 

figura –, a afirmação da causalidade exige que sejam consideradas, como contribuições para a 

lesão, outras condutas aptas a integrarem o fim de proteção da norma, as quais serão somadas 

ao comportamento do agente, desde que sejam “indubitavelmente previsíveis e muito 

prováveis, para não dizer certas”100. 

Na compreensão de Greco, considerando que, nos crimes de perigo, inexiste uma 

causalidade real – tendo em vista que o bem jurídico não é casualmente lesionado –, a ideia 

de cumulação desponta como um equivalente material para a ausência de tal pressuposto da 

tipicidade, de forma a justificar a proibição, ao menos nos crimes ambientais e nos delitos de 

corrupção101. 

Finalmente, não se pode deixar de fazer referência ao entendimento de um setor 

da doutrina que reconhece a aptidão do direito penal para proteger as gerações futuras – 

inclusive mediante a tipificação de danos cumulativos –, desde que acolhido um pressuposto 

de imputação penal diverso do princípio da autonomia individual, identificável como a 

solidariedade102. Tal pressuposto assenta-se “não na liberdade individual de organizar, 

tampouco no neminem laedere, mas na existência de determinadas instituições fundamentais 

para a vida social, a partir das quais surge um dever de fomento e manutenção das 

mesmas”103. Esse dever de manutenção das instituições não decorre de uma relação negativa 

entre a conduta e o bem jurídico; deriva, isto sim, de uma vinculação baseada na solidariedade 

enquanto expressão de um mundo em comum, cuja ideia não se dirige a impedir ataques 

externos à autonomia do indivíduo, mas à renúncia de direitos próprios em favor da 

comunidade e de outros sujeitos104. 

Essa compreensão assume especial relevo para os chamados bens jurídicos 

institucionais. Como anota Alcácer Guirao, há dois grandes grupos de bens jurídicos 

coletivos: os intermediários, que se configuram como contextos prévios de lesão de bens 

 
99 Idem, p. 65. 
100 DIAS, Jorge de Figueiredo. O papel do direito penal na protecção das gerações futuras, p. 33. 
101 GRECO, Luís. “Princípio da ofensividade” e crimes de perigo abstrato..., online, p. 13-14. 
102 ALCÁCER GUIRAO, Rafael. La protección del futuro y los daños cumulativos. In: Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, RECPC 04-08 (2002), p. 16. 
103 Idem, p. 17. Tradução livre. 
104 Idem, ibidem. 
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jurídicos individuais, suscetíveis de recondução direta a esses últimos, como a segurança do 

tráfego viário; e os bens jurídicos institucionais – que abrangem “[...] instituições essenciais 

para o desenvolvimento social, baseadas na participação de seus integrantes”105 –, os quais, 

exatamente em razão de sua natureza peculiar, exigem que sejam estruturados como crimes de 

perigo abstrato, “devido à impossibilidade de serem lesionados por uma só ação 

individual”106. 

Na compreensão de Schünemann, os bens jurídicos institucionais “abarcam um 

conjunto de condições sociais gerais, cujo asseguramento é, em princípio, imprescindível para 

uma convivência pacífica e harmônica na sociedade”107, e a peculiaridade de tais bens 

jurídicos está em que uma só conduta não tem o efeito de prejudicar, de maneira relevante, “a 

confiança coletiva enquanto pressuposto para o funcionamento de determinados processos 

sociais importantes, mas que, com a liberação para a prática desses comportamentos, 

desvaneceriam as condições institucionais para a própria existência da respectiva 

confiança”108. 

Pois bem. O crime do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, como exposto alhures109, 

tutela a confiabilidade do sistema financeiro e a estabilidade econômica, bens jurídicos que 

adotam a estrutura de bem jurídico de confiança, na descrição de Hefendehl110, perfeitamente 

compatíveis com a categoria dos bens jurídicos institucionais. Assim, a efetiva lesão desses 

bens jurídicos não ocorre mediante uma única conduta, a revelar a importância dos danos 

cumulativos na análise da tipicidade. 

Quanto à imputação objetiva, a doutrina já reconheceu a aplicação de alguns de 

seus critérios aos crimes de perigo111. De todo modo, considerando a relevância do tema para 

o presente estudo, optou-se por trabalhar a teoria da imputação objetiva em capítulo 

próprio112, explorando conjuntamente a ideia de risco tipicamente relevante e a forma pela 

qual a sua avaliação pelo supervisor repercute na instância jurisdicional penal. 

 
105 Idem, p. 18. Tradução livre. 
106 Idem, p. 19. Tradução livre. 
107 SCHÜNEMANN, Bernd. Direito penal, racionalidade e dogmática: sobre os limites invioláveis do direito 

penal e o papel da ciência jurídica na construção de um sistema penal racional. Coordenação e tradução de 

Adriano Teixeira. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 77. 
108 Idem, p. 79. 
109 Cf. item 2.2.1. 
110 SCHÜNEMANN, Bernd. Direito penal, racionalidade e dogmática..., p. 79. 
111 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Imputación objetiva en el derecho penal económico: el alcance del riesgo 

permitido. Reflexiones sobre la conducta típica en el derecho penal del mercado de valores e instrumentos 

financieros y de la corrupción entre particulares. In: Revista de Concorrência e Regulação, ano IV, n. 14/15, 

abril-setembro de 2013, p. 61-103. 
112 Capítulo 4. 
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3 A LÓGICA DO SISTEMA REPRESSOR CUMULATIVO 

 

3.1 O duplo sancionamento da conduta em uma perspectiva dissuasória 

 

Inexiste distinção ontológica entre ilícitos penal e administrativo, não havendo 

que se falar, por isso mesmo, em condutas que, em razão de suas características, devam 

constituir, necessariamente, crimes ou ilícitos de natureza administrativa. Em verdade, crime e 

ilícito administrativo são conceitos normativos, o que não significa, contudo, que a definição 

de um e outro esteja condicionada ao arbítrio do legislador113. 

Assim, conquanto uma conduta possa migrar de um ramo do direito para outro – a 

confirmar que não há uma diferenciação ontológica entre crime e ilícito administrativo –, fato 

é que o processo normativo de definição de determinados comportamentos como ilícito penal 

e/ou administrativo “depende do atendimento a princípios e regras, da valoração sobre a 

realidade, bem como de um juízo de eficiência, conveniência e proporcionalidade”114, 

devendo o legislador “seguir os diversos passos que compõem um juízo normativo racional, 

observando especialmente se o uso do direito penal se revelaria proporcional e efetivo”115. 

Quando se afirma que a definição normativa de condutas como crime e/ou ilícito 

administrativo deve considerar, entre outros fatores, um juízo de eficiência e 

proporcionalidade, a aplicação de uma teoria econômica do delito contribui para a 

compreensão do problema da cumulação de sanções penal e administrativa. 

De fato, como destacam Robert Cooter e Thomas Ulen, “a maioria dos crimes 

constitui, também, ilícitos civis, o que significa que a maioria dos criminosos está vulnerável 

a ações civis. Se as ações civis fizessem o ofensor internalizar os custos dos crimes, então o 

direito penal seria desnecessário de um ponto de vista econômico”116 (tradução livre). 

Sucede que, em decorrência de vários fatores, demandas de natureza cível 

revelam-se incapazes de internalizar os custos do crime, seja em razão da impossibilidade de 

uma perfeita compensação para algumas lesões – tal como se dá quando alguém perde um 

parente próximo, hipótese em que eventual indenização fixada judicialmente não terá o efeito 

 
113 COSTA, Helena Regina Lobo da. O sancionamento de condutas entre a judicialização e a 

administrativização. In: Estudos de Direito Público. Marco Aurélio Borges de Paula e Rachel de Paula Magrini 

(coord.). 1. ed. Mato Grosso do Sul: Centro de Pesquisas e Estudos Jurídicos de Mato Grosso do Sul, 2009, p. 

566. 
114 Idem, p. 567. 
115 Idem, ibidem. 
116 Cooter, Robert; Ulen, Thomas. Law and Economics. 6. ed. (2016). Berkeley Law Books. Book 2, p. 460-461. 
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de compensar os danos reais –, seja porque, ainda que fosse possível falar em uma perfeita 

compensação, “a lei deve buscar proteger os direitos da vítima potencial em vez de seus 

interesses”117 (tradução livre). 

Assim, considerando que o arbitramento de indenizações não tem o condão de 

promover a efetiva compensação dos danos reais, “seria melhor que esses danos 

incompensáveis não ocorressem”, a confirmar a compreensão de que, “em vez de precificar o 

crime, o objetivo da punição é dissuadi-lo”118. 

É ver, pois, que, em algumas situações, a punição criminal emerge como fator 

necessário para dissuadir o potencial criminoso da prática ilícita – em complemento à 

responsabilidade de natureza cível –, sendo certo que, quando o objetivo da lei é a dissuasão, 

os agentes “não estão livres para pagarem o preço e fazerem o que quiserem. Ao contrário, as 

punições são calibradas para dissuadir aqueles que preferem realizar o ato, a despeito de seu 

preço”119, de tal modo que, quanto maior o comprometimento psicológico do agente com a 

realização do ilícito, a dissuasão exige uma punição mais severa. 

Em sentido análogo, Schünemann observa que o mecanismo específico de 

eficácia do direito penal consiste em apresentar ao autor racional uma ameaça de custos muito 

superiores aos benefícios do delito, ao passo que o direito administrativo e o direito civil não 

oferecem ao agente motivo algum para evitar o crime, em razão da taxa de sancionamento 

notoriamente baixa120. Assim, “estes âmbitos do Direito somente podem lograr uma proteção 

de bens jurídicos no caso de ter existido uma obrigação moral anterior”121, de difícil 

aplicação, contudo, na sociedade pós-moderna – em que o homem “não é governado por 

religião ou por imperativos categóricos, tampouco está de acordo com o utilitarismo das 

regras ou é a favor do utilitarismo de ação refinada, senão que é um egoísta racional e, 

portanto, finalmente, um puro hedonista [...]”122 –, de tal forma que, nessas condições, 

“apenas o Estado, com a administração da justiça penal, pode garantir e executar ao menos 

uma proteção parcial e setorial do bem jurídico”123. 

 
117 Idem, p. 461. Como destacam Cooter e Ulen, “[…] se a lei permite a violação de propriedade com a condição 

de que o invasor indenize o proprietário por qualquer dano causado, a lei protege o interesse do proprietário. Mas 

a lei não protege o direito do proprietário de usar a propriedade da maneira que escolher, sem a interferência de 

terceiros” (tradução livre). 
118 Idem, p. 461.  
119 Idem, p. 462. 
120 SCHÜNEMANN, Bernd. Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio. Madri: 

Tecnos, 2002, p. 64-65. 
121 Idem, p. 65. 
122 Idem, ibidem. 
123 Idem, p. 65-66. 
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Quando se transplanta o critério teórico padrão da Law and Economics para a 

análise do comportamento criminoso, tem-se que potenciais criminosos são tomadores de 

decisões racionais, de tal forma que eles calculam os custos e os benefícios da atividade 

criminosa: antecipam mentalmente o proveito monetário e não monetário do crime e 

descontam os custos esperados do crime, que abrangem sanções formais e informais – nestas 

se incluindo perda de oportunidades de emprego legalizado, estigma social e culpa –, além 

das probabilidades de identificação do delito e de seu autor. Assim, se os benefícios esperados 

superarem os custos, o potencial criminoso racional comete o crime124. 

A dissuasão – que, como já referido, mantém estreita relação com o 

comprometimento psicológico do agente – “é um conceito central na teoria econômica do 

direito penal”125, a partir do qual se afirma que criminosos em potencial serão dissuadidos da 

prática delitiva se os custos superarem os benefícios esperados. Ela se assenta em três 

considerações básicas, a saber: “(1) que potenciais ofensores sabem que a lei pune certos atos; 

(2) que eles (ao menos implicitamente) calculam os custos e os benefícios desses atos; e (3) 

que as sanções criminais fazem com que os custos sejam superiores aos benefícios”126. 

As descobertas da economia comportamental, é certo, desafiam a teoria da 

dissuasão. Assim, quanto à ligação entre sanções criminais e a percepção de tais sanções – no 

sentido de que a punição criminal conduz as pessoas a atualizarem suas crenças sobre a 

probabilidade de punição –, críticos à teoria defendem que potenciais criminosos, não raro, 

desconhecem as regras legais, inclusive aquelas editadas com vistas à indução de 

comportamentos. A investigação comportamental informa, ainda, que, diversamente daquilo 

que é proposto pela teoria da decisão racional, indivíduos que cometem crimes não calculam 

racionalmente os custos e os benefícios da prática delitiva; ao contrário, eles tomam decisões 

influenciados por vieses cognitivos, agem sob efeitos de drogas ou, ainda, são dirigidos por 

emoção ou necessidade de aprovação de seus pares. A terceira crítica à teoria da dissuasão 

decorre da compreensão de que a perspectiva de punição, provavelmente, não supera as 

vantagens percebidas do crime, dado que, à luz de observações comportamentais, as pessoas 

 
124 McAdams, Richard H; Ulen, Thomas S. Behavioral criminal law and economics (11 de nov. de 2008). U of 

Chicago Law & Economics, Olin Working Paper n. 440, U of Chicago, Public Law Working Paper n. 244, U 

Illinois Law & Economics Research Paper n. LE08-035. Disponível em SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=1299963 ou em http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1299963, p. 2. 
125 Idem, p. 13. 
126 Idem, ibidem. 
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podem perceber a baixa probabilidade de punições, além do que a adaptação hedônica127 e a 

demora na punição enfraquecem o efeito de severidade da sanção128. 

A despeito dessas críticas, fato é que “o sucesso da dissuasão não é medido por 

aqueles que cometem crimes, mas pelos que não o praticam”129. Assim, a aparente 

irracionalidade daqueles que praticam crimes decorre da constatação de que as sanções 

impostas são, sim, suficientes à dissuasão do homem racional, a explicar o motivo por que a 

maioria das pessoas é impedida de cometer crimes. 

Nessas condições, como bem concluem McAdams e Ulen, “punir indivíduos que 

cometem crimes sob vários defeitos de racionalidade pode funcionar, aumentando a 

credibilidade do estado em ameaçar punir indivíduos mais racionais se eles cometerem uma 

ofensa”130, a revelar a correção, em essência, da teoria da dissuasão. 

Ainda que alguns ajustes nessa teoria sejam necessários – de forma a melhor 

compreender o comportamento humano (atribuído a “pessoas reais”, e não ao hipotético homo 

economicus131), assim como o processo de tomada de decisão, conforme revelou a 

investigação comportamental –, certo é que, a despeito da simplificação que a teoria da 

dissuasão opera na realidade, forçoso reconhecer a sua utilidade para a explicação de 

problemas complexos, tal como se dá com a questão relativa à legitimidade, ou não, da 

aplicação cumulativa de sanções penal e administrativa a um mesmo fato. 

 
127 Na definição de McAdams e Ulen, a “‘adaptação hedônica’ refere-se a um processo em que os tomadores de 

decisão retornam a um ‘ponto de ajuste’ de felicidade, quando acontecimentos os afastam desse ponto. A noção 

de ‘ponto de ajuste’ diz respeito a um nível padrão de felicidade que uma pessoa tem, análogo à configuração 

padrão de um termostato. Assim como um termostato controla o aquecimento e o resfriamento do ambiente para 

trazer a temperatura de volta à configuração padrão, também o ‘ponto de ajuste’ e as teorias de adaptação 

hedônica da felicidade sugerem que nós temos uma ‘configuração padrão’ de felicidade, para a qual retornamos 

se as circunstâncias nos afastarem desse ponto de ajuste. Por exemplo, acontecimentos muito felizes aumentam 

nossos níveis de felicidade, mas apenas temporariamente. Dentro de um período de tempo relativamente curto 

(um ano), esse aumento se dissipará, de forma que a pessoa retorna ao seu nível padrão de bem-estar subjetivo” 

(Behavioral criminal law and economics, p. 7-8). Pois bem, ao se aplicar o efeito da adaptação hedônica para o 

encarceramento, é possível afirmar que “indivíduos encarcerados adaptar-se-ão à prisão mais rapidamente do 

que o previsto” (idem, p. 16). Ademais, em razão dos chamados “padrões de lembrança” – pelos quais o 

processo de recordação tende a considerar não a totalidade dos aspectos positivos e negativos de um 

acontecimento, mas, sim, o momento central da experiência e a forma como ela se encerra (idem, p. 9) –, tem-se 

que os presos “não se lembrarão totalmente da duração da dor do encarceramento”. Assim, pela ótica da 

behavioral criminal law and economics, a pena produzirá menos efeito dissuasório do que o previsto pelo 

modelo da perfeita racionalidade (idem, p. 16). Em que pese a relevância desses achados da investigação 

comportamental, certo é que eles repercutem somente sobre indivíduos que experimentaram o encarceramento. 

Para a maioria das pessoas, que nunca se submeteu à prisão, a simples antecipação mental de possíveis perdas 

decorrentes do encarceramento remanesce como fator suficiente para a dissuasão. 
128 Idem, p. 13-15. 
129 Idem, p. 15. 
130 Idem, ibidem. 
131 JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. A behavioral approach to law and economics. 

University of Chicago, Law & Economics Working Paper n. 55 (2d series), p. 6. 
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Como exposto, pela ótica da teoria da dissuasão, as sanções de índole criminal 

elevam os custos do delito, tornando-os superiores aos benefícios esperados e, assim, 

dissuadindo potenciais criminosos da prática delitiva132. 

Ainda que uma conduta seja definida, ao mesmo tempo, como crime e ilícito de 

outra natureza (civil ou administrativa), fato é que a proteção de determinados bens jurídicos 

pode não se contentar com a simples reparação ex post do dano (não raro, incompensável) 

e/ou com a aplicação de sanções de caráter pecuniário – com o que seria possível ao 

delinquente, em última análise, precificar o crime –, autorizando estratégias normativas que 

impeçam a própria realização do injusto, tal como, entre outras133, a instituição de um sistema 

repressor cumulativo. 

Em sentido análogo, ao tratar da prevenção à manipulação do mercado de capitais, 

Cavali observa que, para a proteção do bem jurídico, além da possível aplicação de sanções 

penais e administrativas, foram instituídos outros instrumentos – como a regulação do setor, a 

possibilidade de reparação cível e a previsão de sanções pelos órgãos autorreguladores –, 

concluindo, ao final, ser intuitivo que a sobreposição de todos esses meios causa um efeito 

preventivo maior do que a utilização de somente um deles134. 

Tal constatação ganha contornos ainda mais sensíveis quando se considera, a 

título ilustrativo, o relatório de monitoramento sobre as multas aplicadas por agências 

reguladoras e outros órgãos e entidades federais com atribuições de fiscalização e controle, 

nos exercícios de 2011 a 2014, divulgado pelo Tribunal de Constas da União - TCU, o qual 

 
132 McAdams, Richard H; Ulen, Thomas S. Behavioral criminal law and economics, p. 13. 
133 Cita-se, a título ilustrativo, a criação de crimes de perigo abstrato. Nesse sentido, ao tratar de desvios do 

perfeito autocontrole (impulsividade e taxa de desconto flutuante), McAdams e Ulen, fazendo referência a 

Cooter, observam que a prática de um delito, em geral, traz benefícios imediatos para o criminoso, ao passo que 

os custos – em especial, a punição – são diferidos, daí por que, em razão de um agir impulsivo, cometem-se mais 

crimes. Nesse contexto, a criação de crimes de perigo abstrato poderia estreitar a lacuna temporal entre os 

benefícios e os custos, tornando a punição mais contemporânea à prática delitiva e contribuindo para a dissuasão 

do crime. Na expressão dos autores: “[...] Cooter (1991) observa que esse ponto e o modelo original sobre 

preferências de risco também podem justificar uma regulamentação criminal ex ante no lugar da 

responsabilidade penal ex post. Em vez de criar responsabilidade criminal ou civil somente após a ocorrência de 

um dano, intervir antes que o dano ocorra pode reduzir a lacuna temporal entre o benefício e o custo e aumentar 

a probabilidade de ocorrência de punição” (idem, p. 23 – tradução livre). 
134 Na expressão do autor: “a existência de uma única sanção não deve, em princípio, produzir a mesma 

eficiência do que a sobreposição das sanções, dado o maior efeito dissuasor desta cumulação sobre os 

destinatários da norma. A razão disso é elementar: quanto mais repercussões negativas estiverem previstas para a 

esfera jurídica do manipulador, maior será o incentivo para que ele se abstenha de manipular o mercado” 

(CAVALI, Marcelo Costenaro. Manipulação do mercado de capitais: fundamentos e limites da repressão penal e 

administrativa, p. 259-260). 
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bem evidencia os reduzidos percentuais de arrecadação de multas. Confira-se, em especial, a 

Tabela 4 do Acórdão n. 1970/2017 – TCU – Plenário, Processo TC 029.688/2016-7135: 

 

[...] 

Tabela 4 – Multas Aplicadas X Multas Arrecadadas 

Exercícios de 2011 a 2014 

Agências / Entidades 
Multas Aplicadas Multas Arrecadadas 

(b) / (a) 
Qtde Valor (R$) (a) Valor (R$) (b) 

Anac 19.530 132.349.064,59 45.973.376,60 34,74% 

Antaq 730 24.033.252,60 7.064.378,75 29,39% 

Anvisa 12.942 261.673.720,00 75.279.900,00 28,77% 

ANA 134 1.189.260,15 260.997,58 21,95% 

ANP 21.580 2.288.525.498,59 458.584.972,59 20,04% 

Aneel 1.330 1.853.944.239,06 354.041.192,55 19,10% 

ANTT 1.344.146 1.519.193.185,79 176.769.011,87 11,64% 

CVM 6.815 311.288.451,49 32.608.241,87 10,48% 

ANS 12.543 1.262.774.346,74 106.099.390,31 8,40% 

Ancine 1.522 35.240.846,38 2.292.833,25 6,51% 

Cade 121 3.694.447.802,55 185.073.801,32 5,01% 

Anatel 13.249 2.214.097.295,05 106.580.598,38 4,81% 

Bacen 11.766 323.629.032,34 12.959.387,07 4,00% 

Susep 1.944 12.275.102.611,74 15.763.734,45 0,13% 

Consolidado 1.448.352 26.197.488.607,07 1.579.351.816,59 6,03% 

Fonte: Planilhas enviadas pelas unidades técnicas e/ou obtidas dos relatórios de gestão 

das entidades federais de fiscalização e de regulação. 

 

Essa tabela bem ilustra a reduzida efetividade do sistema de arrecadação de 

multas das entidades federais de regulação e fiscalização – em especial, do Banco Central e da 

Susep –, a indicar a sua insuficiência para dissuadir potenciais infratores do cometimento de 

novos ilícitos. 

Em que pese tal constatação, não se está a defender a aplicação acrítica da teoria 

econômica do delito na prevenção de ilícitos, até porque o modelo de sobreposição de sanções 

 
135 Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-

completo/*/NUMACORDAO%253A1970%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc

%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse. Acesso em: 10 de abril de 2022. 
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pode não revelar “a aplicação do Direito que melhor atende à finalidade do direito 

sancionador”136, seja em razão do seu caráter incapacitante – a ponto de o agente, submetido a 

diversas punições gravosas, ficar impedido de se reabilitar e de retornar à atividade tutelada 

pelo poder público –, seja em decorrência da alta probabilidade de não cumprimento de todas 

as penas137. 

Ao contrário, consoante será demonstrado neste estudo, a ideia de dissuasão a 

partir da elevação de custos reclama a compatibilidade dessa estratégia com a Constituição 

brasileira, e esta, conquanto não proíba o sancionamento penal e administrativo de uma 

mesma conduta – fixando-o, ao revés, para a tutela de alguns bens jurídicos –, estabelece 

valores a serem observados pelo Estado no exercício da atividade sancionadora, como a 

proporcionalidade (de que decorre a proibição do excesso punitivo) e a eficiência, a exigir 

maior diálogo entre as esferas de responsabilização, seja na análise de mérito acerca da 

configuração do ilícito, seja em momento ulterior, na dosimetria das penas. 

 

3.2 O sistema repressor cumulativo à luz da Constituição brasileira. A necessidade de 

uma política integrada entre direito penal e direito administrativo sancionador 

 

Para Helena Lobo da Costa138, a imposição de sanções penal e administrativa a 

um mesmo fato viola os princípios do ne bis in idem e da proporcionalidade, além de gerar 

incoerências no sistema repressivo estatal, de que resulta “uma perda do efeito preventivo da 

norma, pois, em razão da incidência de tantas instâncias diferentes, com racionalidades 

distintas, o destinatário da norma acaba por não saber exatamente o que se espera dele, 

tamanha a confusão imperante”139. 

Assim, a autora defende a criação de uma política integrada entre direito penal e 

direito administrativo sancionador, destacando caber ao legislador a escolha entre um ou outro 

ramo do direito para a adequada punição de uma conduta, não sem desconsiderar que, “em 

muitos setores, sobretudo aqueles muito regulados, o direito administrativo pode revelar-se 

 
136 VIANNA, Marcelo Pontes; SOUZA, Renato Machado de. A pluralidade de regimes sancionatórios e 

institutos de leniência: uma proposta de aplicação dos institutos da double jeopardy clause e o excesso punitivo. 

In: Justiça Consensual: Acordos Penais, Cíveis e Administrativos. Daniel de Resende Salgado, Luis Felipe 

Schneider Kircher e Ronaldo Pinheiro de Queiroz. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 882. 
137 Idem, ibidem. 
138 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito administrativo sancionador e direito penal: a necessidade de 

desenvolvimento de uma política sancionadora integrada. In: Direito administrativo sancionador. BLAZECK, 

Luiz Mauricio Souza; MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte I. (coord.). São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 

2015, p. 107-118. 
139 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito administrativo sancionador e direito penal: a necessidade de 

desenvolvimento de uma política sancionadora integrada, p. 117. 



53 
 

mais eficiente do que o direito penal”140, de tal forma que, somente nas hipóteses de 

insuficiência ou inadequação da tutela administrativa, o legislador deverá examinar a 

possibilidade de criminalização da conduta. 

De fato, a proposta de uma política integrada entre direito penal e direito 

administrativo sancionador pode reduzir a ambiguidade sistêmica – evitando decisões estatais 

conflitantes – e contribuir para a construção de uma técnica mais eficiente de repressão a atos 

ilícitos, ao que se soma a constatação de que a instituição de um sistema único de 

sancionamento impediria investigações e processamentos superpostos, do que resultaria 

economia de gastos públicos141. 

Em que pese essa compreensão, certo é que, para a tutela de determinados bens 

jurídicos, a Constituição brasileira admite a sujeição do infrator a um sistema cumulativo de 

repressão. 

Nesse sentido, ao dispor sobre o meio ambiente, a Constituição estabelece que as 

condutas e atividades a ele lesivas “[...] sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados” (art. 225, § 3º), da mesma forma que, ao versar sobre atos de improbidade 

administrativa, determina que eles importarão “a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível” (art. 37, § 4º). 

Aliás, a despeito de críticas à possível desproporcionalidade decorrente do cúmulo 

de sanções, os tribunais brasileiros, de uma forma geral, reconhecem a legitimidade desse 

sistema, inclusive em relação a âmbitos diversos daqueles tratados pela Constituição, em 

nome da tão propalada ideia de independência das esferas penal e administrativa142. 

De todo modo, quadra notar que há autorização constitucional expressa para a 

aplicação cumulativa de sanções de natureza penal e administrativa a um mesmo fato, a 

 
140 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito administrativo sancionador..., p. 116. 
141 Idem, p. 117-118. 
142 A título ilustrativo, em caso versando sobre crime contra o sistema financeiro nacional, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu que, “ante a independência entre as esferas administrativa e penal, a decisão do Banco Central 

em procedimento administrativo não impede a atuação do Ministério Público, que é o titular da ação penal (art. 

129, I, da CF)” (HC 97567, Relatora: ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 27.4.2010, publicado em 

21.5.2010). De maneira análoga, em julgamento recente que tratou de crime contra a ordem econômica, o STF 

entendeu que a circunstância de haver “decisão administrativa reconhecendo a inexistência da atuação de cartel 

não obsta a apuração da ocorrência de eventual de crime contra a ordem econômica, forte na independência entre 

as esferas cível, penal e administrativa” (HC 172068 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado 

em 28/06/2021, publicado em 16.9.2021). Também entendendo pela viabilidade de submissão do agente a dois 

processos sancionadores (administrativo e penal), assim como de dupla punição, o Superior Tribunal de Justiça 

manifestou-se no sentido de que “a punição disciplinar não impede a verificação de possível ilícito na esfera 

criminal, tendo em vista o princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal” (HC 

13.791/MG, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 6.3.2001, DJ de 2.4.2001). 
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revelar, numa primeira análise, a compatibilidade de tal sistema repressivo com o 

ordenamento jurídico interno. 

Ademais, conquanto relacionado à tutela do meio ambiente e da probidade 

administrativa, não há óbice a que esse sistema sancionador seja estendido a outros âmbitos, 

desde, é claro, que direcionado à proteção de bens jurídicos de igual dignidade. 

Conforme se extrai do princípio da unidade da Constituição143, as normas 

constitucionais “devem sempre ser consideradas como coesas e mutuamente imbricadas”144, 

inexistindo razão alguma, lógica ou jurídica, para não se aplicar esse sistema cumulativo de 

repressão – considerado legítimo pela própria lei fundamental – à tutela de outros valores 

constitucionais, em especial, quando se reconhece a insuficiência da regulação administrativa 

para a proteção do bem jurídico. 

A propósito, ao tratarem especificamente da tutela do sistema financeiro nacional, 

Feldens e Carrion bem observam que a edição da Lei n. 7.492/1986 – que definiu os crimes 

contra esse sistema –, deu-se, exatamente, num contexto de insuficiência da regulação 

administrativa sobre o setor, a revelar a necessidade da intervenção jurídico-penal como 

“instrumento de reforço de tutela tendente a assegurar a normalidade do sistema financeiro, 

resguardando os interesses da coletividade (depositantes e demais usuários), sua destinatária 

por disposição constitucional”.145 

Assim, conquanto se reconheça a relevância de uma política integrada entre 

direito penal e direito administrativo sancionador, isso não implica a constatação de que esses 

ramos do direito devam atuar, necessariamente, de forma excludente, de tal maneira que, em 

havendo previsão de punição criminal, fica interditado o sancionamento administrativo, e 

vice-versa. De maneira análoga, “não se pode tomar em consideração como alternativa, de 

 
143 De acordo com Canotilho, “o princípio da unidade da constituição ganha relevo autónomo como princípio 

interpretativo quando com ele se quer significar que a constituição deve ser interpretada de forma a evitar 

contradições (antinomias, antagonismos) entre as suas normas. Como ‘ponto de orientação’, ‘guia de discussão’ 

e ‘factor hermenêutico de decisão’, o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a constituição na sua 

globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais a 

concretizar. Daí que o intérprete deva sempre considerar as normas constitucionais não como normas isoladas e 

dispersas, mas sim como preceitos integrados num sistema interno unitário de normas e princípios” 

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra : Livraria Almedina, 1993, p. 226-

227). 
144 BASTOS, Celso Ribeiro. Peculiaridades justificantes de uma hermenêutica constitucional. In: Revista de 

Direito Constitucional e Internacional, vol. 21/1997, p. 40-53, out./dez. de 1997. 
145 FELDENS, Luciano; CARRION, Thiago Zucchetti. A estrutura material dos delitos de gestão fraudulenta e 

temerária de instituição financeira. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 86/2010, set./out. de 2010. 
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uma forma séria e geral, a proposta de uma derrogação do Direito penal, tampouco a sua 

substituição por um Direito de intervenção”146. 

Em verdade, a tutela de determinados bens jurídicos pode exigir um reforço de 

punição – de modo a impedir a prática do delito –, e a previsão de duplo sancionamento 

(penal e administrativo), exatamente porque contida em norma constitucional originária, não 

pode ser abstratamente considerada incompatível com a lei fundamental – independentemente 

do fundamento que se invoque (ofensa ao princípio da proporcionalidade ou configuração de 

bis idem) –, sem prejuízo de que eventual excesso punitivo seja controlado por meio de uma 

interpretação sistemática e diante das características do setor regulado e/ou das 

peculiaridades do caso concreto. 

Nesse sentido, a integração que se defende entre direito penal e direito 

administrativo sancionador pode, de fato, implicar o reconhecimento da desnecessidade da 

intervenção de um ou outro ramo, mas não a toma como pressuposto, tampouco como 

resultado desse processo, de tal forma que, em certas hipóteses, punição criminal e sanção 

administrativa poderão coexistir, devendo o intérprete promover, contudo, um diálogo entre 

esses ramos do direito, e não os tratar como realidades paralelas e independentes. 

 
146 SCHÜNEMANN, Bernd. Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio. Madri: 

Tecnos, 2002, p. 66. 
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4 O PRONUNCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE SUPERVISORA E A 

SUA REPERCUSSÃO NA AVALIAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RISCO 

TIPICAMENTE RELEVANTE 

 

4.1 Aplicação da teoria da imputação objetiva ao crime do art. 16 da Lei n. 7.492/1986 

 

O direito penal, como destaca Bottini, constitui mecanismo de controle social, 

razão por que se desenvolve em um dado contexto e realiza os objetivos do modelo social em 

que está inserido, sendo impactado pelos conflitos de seu tempo147. 

Assim, ao se perceber a sociedade atual como uma “sociedade de risco”, a ideia 

de risco, até então periférica e secundária, torna-se o elemento central da organização social, a 

partir do qual se orientam os principais instrumentos de interação social148, e isso repercute 

significativamente no paradigma liberal do direito penal, pelo qual o direito penal “se mostra 

à lesividade ou ofensividade”, a caracterizar “um Direito Penal de dano (verificado ex 

post)”149. 

De fato, ao se consagrar a institucionalização do risco, assim como a possibilidade 

de sua repercussão em interesses de que é titular toda a coletividade ou um número 

indeterminado de pessoas, percebeu-se a necessidade de antecipação da tutela penal, de tal 

forma que a preocupação ex post cedeu espaço a uma preocupação ex ante, a partir do que se 

passou a ter “um Direito Penal nitidamente fundado no perigo, tanto mais no perigo 

abstrato”150. Fala-se, então, com Mendoza Buergo, em uma “modificação do paradigma penal 

da lesão para o da proibição de ações arriscadas, com a consequente restrição dos riscos 

permitidos” (tradução livre)151. 

É a partir desse novo horizonte interpretativo que se deve compreender o delito 

tipificado no artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, não sem destacar que a sua estrutura de crime de 

perigo abstrato152 se justifica diante da necessidade de proteção de um autêntico bem jurídico 

coletivo (a estabilidade econômica ou a confiabilidade do sistema financeiro), como já 

 
147 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Princípio da precaução, Direito Penal e sociedade de risco. In: Revista Brasileira 

de Ciências Criminais. vol. 61/2006, p. 44-121, jul.-ago./2006, online, p. 2. 
148 Idem, ibidem. 
149 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Empresarial: a omissão do empresário como crime. vol. 5. 

Coordenação: Cláudio Brandão. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018, p. 38. 
150 Idem, p. 39. 
151 MENDOZA BUERGO, Blanca. La configuración…, p. 39-82. 
152 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o sistema financeiro..., p. 109. 
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exposto153. Ademais, é perfeitamente possível conciliar tal estrutura de delito com a 

dogmática e com os princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos e da lesividade, desde 

que se entenda a periculosidade da conduta como meio capaz de implicar sérias ameaças a 

interesses protegidos, é dizer, como elemento imprescindível do injusto, cuja afirmação exige, 

além da adequação da conduta ao tipo, um desvalor objetivo material da ação perigosa – no 

sentido de que esta seja objetivamente capaz de afetar o bem jurídico –, aferível ao menos no 

momento da prática da conduta, em uma perspectiva ex ante, portanto154. 

Destarte, a legitimidade da antecipação da tutela penal, própria da estrutura do 

delito de perigo abstrato, depende da constatação da “capacidade ex ante do comportamento 

específico para a produção do prejuízo que se pretende evitar”155. Exige-se, assim, a 

relevância típica da conduta, somente configurada na hipótese de ela ser objetiva e 

materialmente antinormativa – e não apenas formalmente coincidente com a descrição típica –

, para o que se deve perquirir se a conduta é efetivamente arriscada e se ela submete o bem 

jurídico a um perigo relevante156. 

Quanto à forma de avaliação da conduta, Mendoza Buergo propõe a aplicação de 

alguns dos critérios da teoria da imputação objetiva, ressaltando que, apesar de não existir, 

nos crimes de perigo abstrato, a imputação objetiva de um resultado (segundo nível de 

imputação), deve haver “a comprovação individual do primeiro nível de imputação, é dizer, a 

imputação da própria conduta, ou imputação do fato ao tipo objetivo, fundada na criação de 

um perigo ex ante não permitido abarcado pelo fim de proteção ou dentro do alcance do 

tipo”157 (tradução livre). 

 
153 Item 2.2.1, supra. 
154 Nesse sentido, Mendoza Buergo destaca que, “para hacer compatible la anticipación, a veces necesaria, de la 

tutela penal a fases previas a la lesión con aquellos principios y los conceptos dogmáticos señalados, debe 

constar la gravedad de la conducta en cuanto medio capaz de conllevar amenazas serias para intereses 

protegidos. Por ello, al conectar la función de protección de bienes jurídicos de la norma penal con la valoración 

de una conducta como contraria a la misma, el dato decisivo ha de residir en el plano objetivo-material, es decir, 

en la lesividad efectiva o potencial de tal conducta para el bien jurídico protegido, y no en la mera contradicción 

formal con la norma de comportamiento. La peligrosidad de la conducta se entiende, pues, elemento 

imprescindible del injusto y sólo ha de afirmarse éste cuando la conducta, además de coincidir con la descrita en 

el tipo, constituya un acción antinormativa por ser potencialmente lesiva o peligrosa para el bien jurídico 

protegido: en suma, el desvalor objetivo material de la acción peligrosa constituye el elemento central de la 

constitución del tipo de injusto. En consecuencia, sólo cabe adelantar la tutela penal de forma legítima al 

momento en que pueda apreciarse que el comportamiento prohibido es objetivamente capaz de afectar al bien 

jurídico; teniendo además en cuenta las exigencias propias de la atribución de responsabilidad penal, ello no 

debe determinarse en abstracto por la pertenencia a una clase de acciones, sino que exige que sea evidente tal 

peligrosidad objetiva, al menos en el momento de realizar la conducta” (La configuración…, p. 69-71). 
155 Idem, p. 72. Tradução livre. 
156 Idem, ibidem. 
157 Na expressão da autora: “así pues, considero posible entender que esta vía abre una solución más adecuada al 

problema planteado, de modo que aunque en los delitos de peligro abstracto no se plantee la cuestión de la 

imputación objetiva de un resultado – el llamado por algunos segundo nivel de imputación – sí debe considerarse 
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Em sentido análogo, Cavali destaca que, além de atuar no campo do desvalor da 

ação – agregando ao injusto a necessidade de criação de risco juridicamente desaprovado –, a 

teoria da imputação objetiva repercute no desvalor do resultado, sendo que um dos critérios 

relacionados a esse segundo âmbito (qual seja, o fim de proteção da norma) entremostra-se 

aplicável, também, aos crimes de perigo abstrato. É que, quando se considera uma 

interpretação teleológica da tipicidade, orientada a partir da noção de bem jurídico tutelado, 

passa-se a compreender a conduta típica como “aquela que, preenchendo formalmente os 

elementos do tipo, cria ou aumenta um risco juridicamente proibido para o bem jurídico 

compreendido no alcance do tipo”158. Assim, adotada a periculosidade como elemento 

objetivo implícito nos crimes de perigo abstrato, “reconhece-se que a tipicidade não se 

compadece com o mero preenchimento formal da hipótese normativa. É preciso constatar um 

elemento material, que é justamente o aumento ou a criação de risco proibido de lesão do bem 

jurídico tutelado”159. 

De fato, pela teoria da imputação objetiva, na forma mais simplificada exposta por 

Claus Roxin, tem-se que “um resultado causado pelo agente só deve ser imputado como sua 

obra e preenche o tipo objetivo unicamente quando o comportamento do autor cria um risco 

não permitido para o objeto da ação (1), quando o risco se realiza no resultado concreto (2) e 

este resultado se encontra dentro do alcance do tipo (3)”160. 

Essa conexão entre criação de um risco não permitido e resultado naturalístico 

poderia indicar a inaplicabilidade da teoria ao delito em estudo, dada a sua estrutura de crime 

de perigo abstrato. 

Nada obstante, como observa Feijoo Sánchez, essa conexão “não representa mais 

do que uma pequena demonstração de tudo o que a teoria da imputação objetiva tem a 

contribuir, entendida não apenas como uma teoria da imputação de resultados, mas uma teoria 

global e normativa do tipo”161, perfeitamente válida, também, para os crimes de mera conduta 

ou de perigo162. Isso se explica porque, se a hipótese versar sobre risco permitido, a conduta 

 
necesaria la comprobación individual del primer nivel de imputación, es decir, la imputación de la propia 

conducta, o imputación del hecho al tipo objetivo, fundada en la creación de un peligro ex ante no permitido 

abarcado por el fin de protección o dentro del alcance del tipo” (Idem, p. 73). 
158 CAVALI, Marcelo Costenaro. Gestão fraudulenta: tutela de um bem jurídico difuso por meio de um crime de 

perigo abstrato. Tipicidade e imputação objetiva, p. 374. In: Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; RASSI, João Daniel (organizadores). São Paulo: LiberArs, 2014, p. 367-

385. 
159 Idem, ibidem. 
160 ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. 2. ed. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 

104. 
161 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Imputación objetiva en el derecho penal económico…, p. 61-103. 
162 Idem, p. 62. 
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não adquire sequer relevância penal, não havendo que se falar, por isso mesmo, em realização 

de tipo algum. 

Nesse sentido, aliás, ao distinguir os casos de justificação daqueles de risco 

permitido, Jakobs anota que, nos primeiros, apesar de existir uma situação que permite o risco 

de lesão do agressor ou de terceiros – como ocorre nas hipóteses de legítima defesa ou de 

estado de necessidade, respectivamente –, em se tratando de risco permitido, fala-se em um 

risco que deriva necessariamente da configuração da sociedade – o qual é tolerado 

socialmente –, inconfundível com as situações de justificação163. Vê-se, assim, que o risco 

permitido exclui a tipicidade, não se tratando, pois, de hipótese de justificação. 

Na mesma direção, Frisch anota que, muito embora a teoria da imputação objetiva 

resolva uma série de questões como se fossem problemas de imputação do resultado, na 

realidade, a solução para elas ocorre em momento anterior, estando relacionada “já com a 

questão de saber se existe uma ação típica proibida”. Assim, a título ilustrativo, naquelas 

hipóteses de diminuição de perigos, ou mesmo quando o agente apenas entrega um objeto de 

uso a um terceiro – que, por descuido, acaba por se lesionar com tal objeto –, não se discute o 

problema de imputação do resultado, mas, sim, “se a pessoa que agiu, atuou, ou não, da forma 

reprovada pelo tipo penal”164. 

Admitida a aplicação da teoria da imputação objetiva ao crime do artigo 16 da Lei 

n. 7.492/1986, investiga-se, na sequência, de que forma o pronunciamento administrativo da 

entidade fiscalizadora pode repercutir na avaliação judicial sobre a criação, ou não, de risco 

juridicamente desaprovado para o bem jurídico. 

 

4.2 Interação entre as instâncias administrativa e jurisdicional penal: da independência 

à vinculação 

 

Quando se investiga, para além das hipóteses legais de repercussão da decisão 

penal no âmbito administrativo165, uma possível interação entre essas esferas de 

 
163 JAKOBS, Günter. La imputación objetiva en el derecho penal. Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 1997, p. 44-

45.  
164 FRISCH, Wolfgang. La imputación objetiva del resultado – Desarrollo, fundamentos y cuestiones abiertas. 

Estudio preliminar de Ricardo Robles Planas. Traducción de Ivó Coca Vila. Barcelona: Atelier, 2015, p. 108-

109. 
165 Sobre as hipóteses legais de repercussão da decisão penal na esfera administrativa, não há maior controvérsia, 

sendo suficiente anotar que, quando a sentença criminal decide sobre a existência ou a autoria do fato – seja para 

condenar o acusado; seja para absolvê-lo, reconhecendo, neste último caso, estar provado que o fato não ocorreu 

(CPP, art. 386, I) ou que o réu não concorreu para a infração penal (CPP, art. 386, IV) –, esses temas não mais 

poderão ser objeto de questionamento perante as instâncias civil e administrativa, nos termos dos artigos 935 do 

Código Civil, 126 da Lei n. 8.112/1990 e 7º da Lei n. 13.869/2019 (que dispõe sobre os crimes de abuso de 
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responsabilização, articulam-se, de ordinário, duas teses jurídicas antagônicas: a primeira, 

fundada na ideia de independência entre as instâncias, recusa eventual comunicação da 

conclusão administrativa ao âmbito penal166; a segunda, por sua vez, não apenas reconhece a 

repercussão do pronunciamento administrativo na esfera jurisdicional penal, como afirma, em 

certas situações, a vinculação desta à conclusão da entidade supervisora. 

Há inúmeros julgados que, adotando a primeira perspectiva, afastam eventual 

repercussão da decisão administrativa na instância jurisdicional penal, já se tendo decidido, 

inclusive, pelo total desinteresse no resultado do processo administrativo. Assim, em caso 

versando sobre o delito de gestão fraudulenta167, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

[TRF3] concluiu pela legitimidade do indeferimento de diligência que tencionava saber o 

resultado de processo administrativo instaurado pela autarquia, ao fundamento, entre outros, 

de que isso não interferiria no resultado do julgamento, “dada a independência das esferas 

administrativa e penal”168. 

Na mesma direção, ao julgar habeas corpus impetrado com vistas ao trancamento 

de ação penal proposta contra membros da diretoria do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, 

em razão da prática, em tese, do crime de gestão temerária169, o Tribunal Regional Federal da 

5ª Região [TRF5] concluiu que “os posicionamentos adotados pelo Banco Central e pelo 

 
autoridade). Ademais, conforme artigo 65 do CPP e artigo 8º da Lei n. 13.869/2019, a sentença penal absolutória 

fundada em causa excludente da ilicitude faz coisa julgada nos âmbitos cível e administrativo-disciplinar. No 

ponto, contudo, não se pode deixar de fazer referência à Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, a qual, 

alterando a lei que dispõe sobre improbidade administrativa (Lei n. 8.429, de 1992), não apenas reforçou a 

repercussão dos efeitos das sentenças civis e penais na apuração de atos de improbidade administrativa – quando 

elas concluem pela inexistência da conduta ou pela negativa de autoria (artigo 21, § 3º, da LIA) –, como ampliou 

as hipóteses de influência de decisões emanadas de órgãos de controle e de sentenças penais absolutórias no 

sistema de improbidade, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 21 da LIA, que assim dispõem: “§ 2º As 

provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na 

formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente”; e “§ 4º A 

absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite 

da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 

386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)”. 
166 Para uma visão crítica do argumento da independência entre as instâncias, cf. CARNELÓS, Guilherme 

Ziliani. A “independência das instâncias”: investigação sobre origem e critérios de aplicação na esfera penal. 

69f. 2021. Dissertação (mestrado profissional). Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo. São 

Paulo, 2021. Na visão do autor, o STF e o STJ invocam o argumento de forma pouco refletida – ora para 

justificar o descolamento do julgamento criminal da conclusão administrativa, ora para valorizar a decisão da 

instância administrativa –, sem fundamentar a sua aplicação, tudo a caracterizar uma solução arbitrária.  
167 Lei n. 7.492/1986, art. 4º, caput. “Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 

12 (doze) anos, e multa.” 
168 “[...] Regular o indeferimento de expedição de ofícios ao Banco Central para apuração do resultado do 

processo administrativo instaurado em face da ‘INTRA’, tanto por não interferir no deslinde deste feito, dada a 

independência das esferas administrativa e penal, quanto porque a própria parte poderia, e de fato o fez, trazer 

aos autos a documentação requerida por sua própria conta. (TRF3, Apelação Criminal 1999.03.99.110790-6, 

julgado em 3.9.2002, DJ de 24.6.2003). 
169 Lei n. 7.492/1986, art. 4º, parágrafo único. “Se a gestão é temerária: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa.” 
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Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRFSN) de forma alguma vinculam o 

poder judiciário, tendo em vista a independência das esferas administrativa e judicial”170. 

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, ao tratarem de um 

mesmo caso versando sobre o crime previsto no artigo 17 da Lei n. 7.492/1986 (na redação 

original)171, entenderam que, por força da independência entre as esferas administrativa e 

penal e do disposto nos artigos 92172 e 93173 do CPP, apesar de o Banco Central ter 

convalidado os empréstimos realizados por diretor de um banco a empresas em que essa 

instituição financeira possuía participação acionária, tal circunstância não implicaria ausência 

de justa causa, a ponto de obstar o prosseguimento da ação penal e o seu julgamento pelo 

poder judiciário174. 

 
170 TRF5, HC 200905000895070, Primeira Turma, julgado em 15.10.2009, publicado em 12.11.2009. 
171 “Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, direta ou indiretamente, 

empréstimo ou adiantamento, ou deferi-lo a controlador, a administrador, a membro de conselho estatutário, aos 

respectivos cônjuges, aos ascendentes ou descendentes, a parentes na linha colateral até o 2º grau, consanguíneos 

ou afins, ou a sociedade cujo controle seja por ela exercido, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas 

pessoas: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: I - 

em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, conceder ou receber 

adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento, nas condições referidas neste 

artigo; II - de forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de instituição financeira.” 
172 “Art. 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute 

séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja 

a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas 

e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, 

quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos 

interessados.” 
173 “Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da 

prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o 

juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil 

limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de 

natureza urgente. § 1º O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a 

demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal 

fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da 

acusação ou da defesa. § 2º Do despacho que denegar a suspensão não caberá recurso. § 3º Suspenso o processo, 

e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, 

para o fim de promover-lhe o rápido andamento.” 
174 Confira-se, a propósito, excerto da ementa do acórdão do STJ: “[...] 2. Na hipótese em exame, afigura-se 

típica a conduta do paciente, que, segundo a denúncia, na condição de diretor vice-presidente e diretor executivo 

do Banco Fonte Cindam S/A, firmou empréstimos de mútuo de dinheiro e de ouro entre empresas nas quais ele 

tem participação acionária, nos termos do art. 17 da Lei 7.492/86. 3. Não se verifica a alegada falta de justa 

causa, uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de haver independência entre as 

esferas administrativa, cível e criminal, nos termos dos arts. 92 e 93 do Código de Processo Penal. 4. Dessa 

forma, o fato de o Banco Central do Brasil – instituição estatal encarregada de fiscalizar os contratos financeiros 

– ter convalidado os referidos contratos não obsta a atuação do Ministério Público, titular da ação penal pública, 

de oferecer denúncia, se assim entender caracterizado algum ilícito penal, e do Poder Judiciário de processar e 

julgar a demanda, como entender de direito. 5. Ordem denegada (STJ, HC n. 54.843/RJ, relator Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 16/2/2009). Na mesma linha, extrai-se da ementa 

do acórdão do STF o seguinte fragmento: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. 

ART. 17 DA LEI 7.492/86. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTES. 

WRIT DENEGADO. [...] 3. Ante a independência entre as esferas administrativa e penal, a decisão do Banco 

Central em procedimento administrativo não impede a atuação do Ministério Público, que é o titular da ação 
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Igualmente, e tratando especificamente do crime do art. 16 da Lei n. 7.492/1986, o 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região [TRF4] concluiu que, a despeito de ter havido 

“decisão em processo administrativo favorável ao réu, tal fato não obsta a instauração ou 

mesmo a continuidade do processo criminal, em atenção ao princípio da independência das 

esferas penal e administrativa”175. 

Em perspectiva inversa, há precedentes do STF e do STJ que reconhecem uma 

espécie de vinculação da jurisdição penal ao que foi decidido em âmbito administrativo. 

A título ilustrativo, no HC 83.674/SP, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, 

fundando-se a denúncia apenas em representação do Banco Central do Brasil, “não há como 

dar curso à persecução criminal que acusa o paciente de realizar atividade privativa de 

instituição financeira, se a decisão proferida na esfera administrativa afirma que ele não 

pratica tal atividade”176. 

No AgRg no HC 78.169/SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em 

havendo decisão do Bacen afastando a caracterização da irregularidade, forçoso reconhecer a 

atipicidade da conduta177. 

De maneira análoga, no HC 93.479/RJ, o STJ firmou a compreensão de que, 

“apesar da independência das searas administrativa e penal, inclusive quanto à conceituação 

de instituição financeira, impossível deixar-se de atentar à conclusão decisiva quanto à 

atipicidade das condutas exposta pelo Órgão Fiscalizador competente”, sobretudo quando a 

configuração do delito depende da ausência de autorização e da avaliação da referida 

entidade.178 

Na doutrina, há manifestações nesse mesmo sentido. Assim, para Helena Lobo da 

Costa, caso exista decisão do Banco Central rechaçando o exercício desautorizado de 

atividade típica de instituição financeira, “seja porque não se tratava de atividade regulada, 

 
penal (art. 129, I, da CF). 4. Writ denegado” (STF, HC 97567, Relatora: ELLEN GRACIE, Segunda Turma, 

julgado em 27/4/2010, publicado em 21.5.2010). 
175 TRF4, ACR 2004.04.01.044275-8, SÉTIMA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, DJ de 16.11.2005. 
176 STF, HC 83674, Segunda Turma, julgado em 16.3.2004, DJ de 16.4.2004. 
177 Na expressão da Corte: “o próprio órgão regulador da atividade econômica - Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional (BACEN) - reconheceu a ausência de irregularidade da atuação da empresa e 

cassou a autuação, evidencia-se a ausência de justa causa para a imputação do crime do art. 16 da Lei n. 

7.492/1986 aos pacientes. Forçoso concluir pela atipicidade da conduta de ‘fazer operar, sem a devida 

autorização, instituição financeira’, tal como previsto no art. 16 da Lei n. 7.492/1986, visto que o próprio órgão 

do Banco Central reconheceu a ausência de irregularidade” (AgRg no HC 78.169/SP, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14.2.2017, DJe de 23.2.2017). 
178 STJ, HC 93.479/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe de 

24/11/2008. 
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seja por ausência de habitualidade e profissionalidade, tal decisão vincula a esfera penal, 

afastando a configuração típica da conduta”179. 

Na mesma direção, Bottini observa que, em atenção ao princípio da 

fragmentariedade – pelo qual a norma penal declara “injusto apenas aquele comportamento 

absolutamente inaceitável, insuportável para o convívio em sociedade, e rechaçado pelo 

ordenamento jurídico como um todo”180 –, se a autoridade administrativa, mesmo não 

afirmando a licitude do fato, afasta a potencialidade da conduta para colocar em perigo o bem 

jurídico tutelado, inexiste razão plausível para a punição pelo direito penal181. 

Delineadas as duas perspectivas sobre o fenômeno da interação entre as instâncias 

administrativa e penal, busca-se compreender, na sequência, o fundamento de cada uma delas, 

de modo a permitir, ao final do presente estudo, a formulação do posicionamento que se 

entende juridicamente adequado. 

Como se pode intuir, a aplicação da independência entre as esferas de 

responsabilização simplifica, de forma excessiva – e até equivocada –, o problema da 

interação entre as instâncias administrativa e penal, esvaziando o conteúdo da discussão. 

Certo, a Constituição brasileira não veda o duplo sancionamento (penal e 

administrativo) de uma mesma conduta, e há, como exposto, fundamento teórico para a 

cumulação de sanções, mas isso não é suficiente para que se afirme a legitimidade desse 

sistema repressor cumulativo. Isso, porque, apesar de admissível, esse sistema somente se 

legitima se em sintonia com outros valores constitucionais, como a proporcionalidade – de 

que decorre a proibição do excesso punitivo – e a eficiência. Assim, revela-se 

contraproducente e, em última análise, contrário à Constituição, que a instância penal 

simplesmente desconsidere a capacidade institucional da entidade reguladora. 

A legitimidade do duplo sancionamento exige diálogo entre as esferas de 

responsabilização, como manifestações lógicas do poder de punir estatal, a fim de que se 

extraia o melhor da racionalidade de cada qual. Logo, na análise da periculosidade da conduta 

para o bem jurídico tutelado, a instância jurisdicional penal deve, sim, levar em conta a 

decisão administrativa – ainda que para afastá-la –, sem prejuízo de que, na hipótese de 

punição criminal, promova novo diálogo com a instância administrativa, de forma a 

 
179 Entendimento manifestado na atualização da obra de Manoel Pedro Pimentel: Crimes contra o sistema 

financeiro nacional: comentários à lei 7.492, de 16.6.86. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2020, p. 150. 
180 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes financeiros – Gestão fraudulenta e empréstimo vedado – Absolvição na 

esfera administrativa gera efeitos no processo penal – Relativização da independência das instâncias – 

Atipicidade do comportamento pela insignificância da operação. In: Revista Brasileira de Infraestrutura – 

RBINF. Belo Horizonte, ano 2, n. 4, jul./dez. 2013, online, n.p. 
181 Idem. 
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considerar, na dosimetria da pena, eventual sanção administrativa já aplicada, reduzindo-se, 

assim, o excesso punitivo estatal. 

Lado outro, quando se reconhece a necessidade de a instância jurisdicional penal 

considerar o conteúdo da decisão emanada da entidade supervisora, isso não significa, à 

primeira vista, que o juízo criminal esteja vinculado à decisão administrativa, até porque o 

ordenamento jurídico consagra a prevalência da jurisdição182 (CR, artigo 5º, XXXV183; CPP, 

artigos 92184, 93185 e 94186). Sucede que, como já exposto, há relevante entendimento 

jurisprudencial e doutrinário que afirma essa vinculação do juízo criminal, notadamente 

quando a entidade reguladora conclui que não houve exercício desautorizado de atividade 

típica de instituição financeira, ou mesmo quando, apesar de não reconhecer a licitude do fato, 

afasta a periculosidade da conduta para o bem jurídico tutelado. 

É a partir dessa constatação, pois, que se passa a investigar se o pronunciamento 

da entidade reguladora possui alguma qualidade especial que o credencie a vincular o juízo 

criminal, de forma a relativizar a regra de prevalência da jurisdição criminal. Antes, porém, 

serão feitas algumas breves considerações sobre o Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional [CRSFN], cuja atuação, ao permitir o agravamento, a atenuação ou 

mesmo a invalidação das sanções aplicadas pela entidade supervisora, evidencia a relevância 

de seus julgamentos para os agentes econômicos, assim como para o funcionamento do 

mercado187. 

 
182 Também reconhecendo a prevalência da jurisdição penal em relação à instância administrativa, cf. MENDES, 

Gilmar; BUONICORE, Bruno Tadeu; DE-LORENZI, Felipe da Costa. Ne bis in idem entre Direito Penal e 

Administrativo Sancionador: considerações sobre a multiplicidade de sanções e de processos em distintas 

instâncias. In Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 30, vol. 192, setembro – outubro de 2022, p. 104. 
183 Art. 5º, inciso XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
184 “Art. 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute 

séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja 

a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas 

e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, 

quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos 

interessados.” 
185 “Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da 

prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o 

juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil 

limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de 

natureza urgente. § 1º O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a 

demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal 

fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da 

acusação ou da defesa. § 2º Do despacho que denegar a suspensão não caberá recurso. § 3º Suspenso o processo, 

e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, 

para o fim de promover-lhe o rápido andamento.” 
186 “Art. 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de 

ofício ou a requerimento das partes.” 
187 PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana Bonacorsi de; SILVA, Alexandre Pacheco da; ANDRADE, Luís 

Antônio de. Pesquisa empírica sobre o CRSFN: resultados e debates. In: Estudos avançados de mercado de 
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4.3 As decisões da entidade supervisora e a competência recursal do CRSFN 

 

A teor do disposto no artigo 2º do Decreto n. 9.889, de 27 de junho de 2019, o 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado, de caráter 

permanente, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Economia, ao qual 

compete julgar, em última instância administrativa, os recursos interpostos contra sanções 

aplicadas pelo BCB e pela CVM (inciso I, alíneas a e c, respectivamente), além de apelos que 

tratam de outras matérias188. 

No âmbito do sistema financeiro nacional, desde 1964, a competência recursal era 

exercida pelo CMN, cabendo a esse órgão revisar, portanto, as decisões do BCB, inclusive a 

aplicação de sanções no mercado de valores mobiliários. Com a edição da Lei n. 6.385/1976 – 

que criou a CVM –, e o deslocamento, para a nova autarquia, das atribuições de regular e 

fiscalizar tal mercado (artigo 8º), o CMN passou a ser competente para reanalisar as decisões 

do BCB e da CVM, a revelar um acúmulo de funções, suscetível de prejudicar a principal 

missão do órgão, consistente, como já exposto, na formulação da política da moeda e do 

crédito189. Assim, constatada a necessidade de o CMN concentrar seus esforços na sua função 

principal, em 1985, foi editado o Decreto n. 91.152, de 15 de março de 1985, pelo qual se 

criou “o CRSFN como órgão especializado, com competência para reanalisar as decisões do 

BACEN e da CVM e de punir ou absolver agentes e instituições do mercado de valores 

mobiliários”190. 

Ademais, entre os motivos que ensejaram a criação do CRSFN, costuma-se fazer 

referência, também, à necessidade de um órgão especializado na atividade sancionatória, 

capaz de melhorar a qualidade das decisões recursais e, em consequência, de contribuir para 

uma política regulatória mais eficiente. 

 
capitais: Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana 

Bonacorsi de. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 105. 
188 “Art. 2º. O CRSFN é órgão colegiado, de caráter permanente, integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Economia, e tem por finalidade julgar, em última instância administrativa, os recursos: I - de que 

tratam: a) o § 4º do art. 17 e no art. 29 da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017; b) o § 2º do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972; c) o § 4º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 

1976; d) o § 2º do art. 16 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; e e) o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 

10.214, de 27 de março de 2001; II - de decisões do Banco Central do Brasil: a) referentes à desclassificação e à 

descaracterização de operações de crédito rural; e b) relacionadas à retificação de informações, à aplicação de 

custos financeiros associados ao recolhimento compulsório, ao encaixe obrigatório e ao direcionamento 

obrigatório de recursos; e III - de decisões das autoridades competentes relativas à aplicação das sanções de que 

trata a Lei nº 9.613, de 1998”. 
189 Cf. item 1.2. 
190 PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana Bonacorsi de; SILVA, Alexandre Pacheco da; ANDRADE, Luís 

Antônio de. Op. cit., p. 105-106. 
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A propósito, ao discursar sobre o novo órgão, Francisco Dornelles, então Ministro 

de Estado da Fazenda, manifestou que o CRSFN seria uma resposta à demanda do mercado e 

do poder público por mais eficiência administrativa “no trato de questões tão sensíveis e 

especializadas como são os recursos a penalidades aplicáveis no âmbito do mercado 

financeiro e de capitais”191. 

Vê-se, assim, que, além da hipertrofia do CMN, a criação do CRSFN decorreu 

“da necessidade de respostas regulatórias mais precisas sobre a aplicação de sanções pelos 

reguladores aos agentes dos mercados financeiro e de valores mobiliários e cuidado para que 

tais questões não fossem desembocar na apreciação do Poder Judiciário”192. 

Nelson Eizirik discorda, contudo, da atuação do CRSFN como instância recursal 

administrativa, notadamente quando em discussão a reanálise de julgamentos da CVM. Nesse 

sentido, após tecer considerações sobre a Securities and Exchange Commission (SEC) – órgão 

regulador do mercado de capitais norte-americano, o qual serviu de inspiração para a criação a 

CVM e que possui uma competência “‘quase-judicial’, na medida em que julga, em instância 

administrativa única, os processos sancionadores que instaura”193 –, o autor sugere a 

reformulação do papel do CRSFN, de tal forma que a competência recursal desse órgão 

abrangesse apenas as decisões sancionadoras do Banco Central – dado que monocráticas –, 

não se estendendo à CVM, “cujas decisões são tomadas pelo colegiado, e que é dotada, nos 

termos da lei [art. 5º da Lei n. 6.385/1976], de autoridade administrativa independente e 

ausência de subordinação hierárquica”194. Assim, conclui Eizirik, seria razoável restringir a 

competência recursal do CRSFN “aos processos sancionadores do Banco Central (que 

constituem cerca de 80% dos casos que julga), passando as decisões da CVM a definitivas na 

esfera administrativa, sempre cabendo, por óbvio, o recurso ao Poder Judiciário”195. 

Viviane Prado e outros, após fazerem referência à competência mais alargada do 

CRSFN – que julga ilícitos do mercado financeiro e do mercado de valores mobiliários –, 

observam que, se a especialização da atividade punitiva foi determinante para a criação do 

órgão recursal, talvez seja oportuno refletir sobre a especialização da matéria dentro do 

próprio CRSFN, investigando, em particular, se a criação de câmaras especializadas em 

valores mobiliários implicaria maior efetividade da atividade punitiva, de forma a propiciar a 

 
191 Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/orgaos-colegiados/conselho-de-recursos-do-

sistema-financeiro-nacional/acesso-a-informacao/institucional/historico-e-competencia. Acesso em: 17.6.2022. 
192 PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana Bonacorsi de; SILVA, Alexandre Pacheco da; ANDRADE, Luís 

Antônio de. Op. cit., p. 110. 
193 EIZIRIK, Nelson. O colegiado da CVM e o CRSFN como juízes administrativos: reflexões e revisão. In: 

Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 34/2006, p. 32-37, out. - dez./2006, online, p. 1. 
194 Idem, p. 3. 
195 Idem, ibidem. 
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formação de jurisprudência mais coesa sobre a matéria e, em consequência, um ganho ao 

padrão de conduta dos agentes que atuam no mercado de valores mobiliários196.  

Essa última compreensão, como se pode perceber, ao refletir sobre a importância 

da especialização dentro do CRSFN – afastando-se, pois, da ideia de simples supressão da 

segunda instância administrativa para o reexame de decisões da CVM –, parece conciliar a 

especialização da atividade punitiva com o direito de recorrer – de imediata extração 

constitucional (artigo 5º, inciso LV197) e assegurado pela lei geral de processo administrativo 

(Lei n. 9.784/1999, artigos 56198 e 57199), também aplicável aos procedimentos conduzidos 

pelo CRSFN, inclusive com prioridade sobre o Regimento Interno de tal órgão200 –, estando 

mais em sintonia, por isso mesmo, com o ordenamento jurídico interno. 

Além disso, não mais subsiste o argumento de que o caráter monocrático das 

decisões sancionadoras do Banco Central justificaria a competência recursal do CRSFN. Isso, 

porque, a teor do disposto no artigo 27201 da Lei n. 13.506, de 13 de novembro de 2017, a 

competência decisória em casos tais pertence ao órgão colegiado previsto no regimento 

interno do BCB, identificável como sendo o Comitê de Decisão de Processo Administrativo 

Sancionador – Copas202. 

 
196 PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana Bonacorsi de; SILVA, Alexandre Pacheco da; ANDRADE, Luís 

Antônio de. Op. cit., p. 115-116. 
197 CR, art. 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
198 “Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. § 1º O 

recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o 

encaminhará à autoridade superior. § 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo 

independe de caução. § 3º Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula 

vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de 

encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme 

o caso”. 
199 “Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição 

legal diversa”. 
200 Como bem destaca Juliana Palma: “[d]e hierarquia superior ao Regimento Interno, a Lei 9.784/99 aplica-se 

diretamente sobre os processos de julgamento do CRSFN, e não subsidiariamente. O art. 69 da Lei 9.784/99 é 

claro ao estabelecer que [o]s processos administrativos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes 

apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. A expressão “lei”, neste caso, foi empregada em seu sentido 

formal, em alusão às leis formais editadas após processo legislativo conduzido no âmbito do Poder Legislativo. 

Ante eventual antinomia entre o Regimento Interno e a lei federal de processo administrativo, a solução 

normativa apresentada por este diploma, portanto, prevalecerá” (Processo administrativo de revisão do CRSFN: 

disciplina normativa e jurisprudência em debate. In: Estudos avançados de mercado de capitais: Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional. PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana Bonacorsi de. 1. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 73). 
201 “Art. 27. As decisões de primeira instância em processo administrativo do Banco Central do Brasil instaurado 

contra pessoa mencionada no art. 2º desta Lei serão tomadas por órgão colegiado previsto em seu regimento 

interno, do qual, no caso de infração grave, fará parte ao menos 1 (um) diretor do Banco Central do Brasil. 

Parágrafo único. As sessões do órgão colegiado referido no caput deste artigo serão públicas, mas poderá ser 

restringido o acesso de terceiros em função do interesse público envolvido”. 
202 Art. 132-A do Regimento Interno do BCB: “Integram ainda a estrutura do Banco Central os seguintes órgãos 

colegiados, cuja estrutura e funcionamento se encontram em normativos específicos: [...] II - Comitê de Decisão 
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Há outras críticas, é certo, ao CRSFN, notadamente quanto à sua composição 

paritária203 e à circunstância de os seus membros não terem dedicação exclusiva e de não 

serem remunerados (Decreto n. 9.889/2019, artigo 20204). 

Efetivamente, muito embora a composição paritária do órgão transmita a ideia de 

um debate mais plural entre regulador e agentes regulados – a legitimar a decisão 

administrativa final acerca dos ilícitos em apuração –, existe, em tese, o risco de parcialidade 

do julgador205, em especial, daqueles que representam entidades do mercado. Ademais, ao se 

estabelecer que a atuação como conselheiro não exige dedicação exclusiva, lançam-se dúvidas 

sobre a acomodação da função de julgador com outras atribuições, de que pode resultar 

“perda para qualidade e fundamentação de casos extremamente complexos e, até mesmo, 

procrastinação de decisões”206. De maneira análoga, quando se considera que a participação 

no CRSFN constitui serviço público não remunerado, indaga-se sobre a real motivação da 

“acumulação de funções sem qualquer contrapartida financeira, sendo que mercados 

financeiro e de valores mobiliários não são propriamente locais de altruísmo”207. 

Em que pese tal constatação, trata-se de uma discussão abstrata, insuficiente para 

se afirmar eventual desvirtuamento do CRSFN. De fato, para que se possa negar a 

observância do Decreto n. 9.889/2019 – pelo qual o CRSFN deve decidir com base em 

critérios técnicos, de forma a assegurar o regular funcionamento do sistema financeiro (artigo 

7º, § 2º208), atuando os conselheiros com independência técnica, sem sujeição a interesses de 

 
de Processo Administrativo Sancionador (Copas), com as atribuições de: a) proferir decisão de primeira instância 

em processos administrativos sancionadores; e b) decidir sobre pleitos de atribuição de efeito suspensivo ao 

recurso interposto contra as suas decisões que envolvam: 1. as instituições supervisionadas pelo Banco Central e 

os integrantes do SPB; 2. os administradores, membros da diretoria, do conselho de administração, do conselho 

fiscal, do comitê de auditoria e de outros órgãos previstos no estatuto ou no contrato social das pessoas jurídicas 

referidas no item 1; 3. as pessoas físicas e jurídicas que prestem serviço de auditoria independente ou de 

auditoria cooperativa para as pessoas jurídicas referidas no item 1 e seus administradores e responsáveis 

técnicos; 4. as pessoas físicas e jurídicas que exerçam, sem a devida autorização, atividade sujeita à supervisão 

ou à vigilância do Banco Central do Brasil; [...]” 
203 “Art. 3º O CRSFN será integrado por oito conselheiros titulares, com reconhecida capacidade técnica e 

notório conhecimento especializado nas matérias de competência do Conselho, observada a seguinte 

composição: I - dois indicados pelo Ministro de Estado da Economia; II - um indicado pelo Presidente do Banco 

Central do Brasil; III - um indicado pelo Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; e IV - quatro indicados 

por entidades representativas dos mercados financeiro e de capitais”. 
204 “Art. 20. A participação no CRSFN, no CAS-CRSFN e nas comissões de estudos será considerada prestação 

de serviço público relevante, não remunerada”. 
205 PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana Bonacorsi de; SILVA, Alexandre Pacheco da; ANDRADE, Luís 

Antônio de. Op. cit., p. 121. 
206 Idem, p. 123. 
207 Idem, ibidem. 
208 Art. 7º, § 2º: “o CRSFN decidirá com base em critérios técnicos, com a finalidade de assegurar o 

funcionamento regular do sistema financeiro, incluídas suas instituições e mercados, e do sistema de pagamentos 

nacional”. 



69 
 

terceiros (artigo 7º, § 3º209) –, “é preciso conhecer mais sobre o funcionamento e a 

racionalidade da sua decisão para testar empiricamente as hipóteses de captura, ou não, do 

órgão de última instância administrativa”210. 

Pois bem. Em pesquisa realizada com vistas a gerar informações sobre o padrão 

decisório do CRSFN – a qual analisou 224 decisões do órgão, originárias da CVM, proferidas 

no período de 2004 a 2011 –, Viviane Prado e outros constataram, entre outros fatos, que a 

segunda instância administrativa reviu as decisões da CVM em apenas 27% dos casos 

analisados, a revelar não haver “uma tendência de grande número de reforma, como aparece 

em falas de pessoas de mercado”211. Indo além, ao investigar se a natureza do recurso (de 

ofício, interposto contra decisão absolutória da CVM; ou voluntário, manejado por agentes do 

mercado que foram sancionados pela CVM) teria repercutido no grau de confirmação ou 

reforma das decisões, o estudo respondeu negativamente a essa indagação212. 

Essas informações, conquanto circunscritas ao mercado de valores mobiliários, 

indicam uma atuação regular do CRSFN. O elevado índice de confirmação das decisões da 

entidade supervisora, associado à não oscilação dos julgamentos em razão do interesse 

envolvido, parece revelar que o CRSFN tem decidido com base em critérios técnicos (artigo 

7º, § 2º, do Decreto n. 9.889/2019), e não para favorecer os interesses de agentes regulados, o 

que poderia configurar, aliás, a situação de captura213. 

A propósito, ao tratar do CRSFN, Carlos Alberto Parussolo da Silva destaca que 

as decisões do contencioso administrativo refletem elevado grau de competência técnica, 

decorrente do conhecimento especializado dos conselheiros que integram o órgão, “em 

assuntos ligados ao mercado financeiro, de câmbio, de capitais estrangeiros e de crédito rural 

e industrial” – os quais são “de pouco conhecimento da tradicional Magistratura que se 

 
209 Art. 7º, § 3º: “os conselheiros do CRSFN terão independência técnica para participar dos julgamentos e se 

pautarão exclusivamente por convicção individual, não submetida a interesses de terceiros”. 
210 PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana Bonacorsi de; SILVA, Alexandre Pacheco da; ANDRADE, Luís 

Antônio de. Op. cit., p. 121. 
211 Idem, p. 133. 
212 “Tem-se que 93% dos recursos de ofício, nos quais houve absolvição pela CVM, são mantidos pelo CRSFN. 

Já nos recursos voluntários, isto é, naqueles interpostos por pessoas que foram necessariamente condenadas pelo 

julgamento da CVM, verificou-se que em apenas 11% houve reforma completa da sanção e em 6% dos casos 

houve julgamento pelo provimento parcial, isto é, apenas acatou-se parte da argumentação dos recorrentes. A 

soma de 17% de alterações dos condenados não indica necessariamente que o CRSFN serve para sempre 

amenizar a situação dos acusados que recorrem ao órgão de segunda instância” (Idem, p. 136). 
213 De acordo com Marçal Justen Filho, “a doutrina cunhou a expressão ‘captura’ para indicar a situação em que 

a agência se transforma em via de proteção e benefício para setores empresariais regulados. A captura se 

configura quando a agência perde a condição de autoridade comprometida com a realização do interesse coletivo 

e passa a produzir atos destinados a legitimar a realização dos interesses egoísticos de um, alguns ou todos os 

segmentos empresariais regulados. A captura da agência se configura, então, como mais uma faceta do 

fenômeno de distorção de finalidades dos setores burocráticos estatais” (O direito das agências reguladoras 

independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 369-370). 
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conhece hoje”214 –, daí por que o autor sugere, de lege ferenda, que as matérias submetidas à 

apreciação do CRSFN possam “chegar ao ponto de influir no julgamento de mérito das 

questões penais e cíveis”215. 

 

4.4 A capacidade institucional da entidade supervisora e a relevância de sua decisão na 

formação do juízo a respeito da tipicidade objetiva do crime 

 

Ao se indagar sobre eventual qualidade especial das decisões proferidas pela 

entidade supervisora, ganha relevo a ideia de capacidades institucionais, originalmente 

desenvolvida por Cass Sunstein e Adrian Vermeule216. Para estes, as atuais teorias de 

interpretação jurídica – essencialmente fundadas em aspectos abstratos, como democracia, 

legitimidade, autoridade e constitucionalismo – falham na tentativa de fornecer uma estrutura 

adequada para a resolução de determinados casos concretos, notadamente por não se 

atentarem para as questões relativas às capacidades das instituições e às consequências da 

adoção de determinada decisão (efeitos dinâmicos). 

De acordo com esses autores, “debates sobre interpretação jurídica não podem ser 

sensatamente resolvidos sem considerar essas capacidades” (tradução livre)217, de forma que o 

ponto central não é perquirir sobre como um texto deve ser interpretado, mas, sim, como 

determinadas instituições, com suas habilidades e limitações específicas, devem interpretá-lo, 

levando-se em conta, ainda, os efeitos dinâmicos de tal interpretação, é dizer, “suas 

consequências para os atores públicos e privados de diversas espécies” (tradução livre)218. 

Em geral, quando as discussões sobre interpretação jurídica consideram os papeis 

desempenhados pelas instituições, fazem-no a partir de uma imagem idealizada, e até heroica, 

 
214 SILVA, Carlos Alberto Parussolo da. Limites do contencioso administrativo à luz do Conselho de Recursos 

do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN. In: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 

4/1999, p. 121-130. Jan. - abr. de 1999, online, p. 7. 
215 Idem, p. 8. 
216 SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions. In: 101 Michigan Law Review 

885, 2003, p. 885-951. 
217 Idem, p. 886. 
218 Na expressão dos autores: “By contrast, we urge that it is far more promising to focus on two neglected 

issues. The first has to do with institutional capacities. As we shall urge, debates over legal interpretation cannot 

be sensibly resolved without attention to those capacities. The central question is not ‘how, in principle, should a 

text be interpreted?’ The question instead is ‘how should certain institutions, with their distinctive abilities and 

limitations, interpret certain texts?’ […] The second issue involves the dynamic effects of any particular 

approach - its consequences for private and public actors of various sorts. If a nonliteral interpretation of the 

phrase ‘induce cancer’ would introduce a great deal of uncertainty into the system and reduce Congress's 

incentive to make corrections, it might well be sensible to deny exceptions in cases involving trivial risks. By 

drawing attention to both institutional capacities and dynamic effects, we are suggesting the need for a kind of 

institutional turn in thinking about interpretive issues” (SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. 

Interpretation and institutions, p. 886). 
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das capacidades judiciais, em detrimento das capacidades de outros operadores do direito 

(como as agências reguladoras)219, quando se sabe que, relativamente a alguns assuntos – aí se 

incluindo aqueles de caráter eminentemente técnico e econômico (mercado financeiro, 

política de câmbio, entre outros) –, instituições não abrangidas pelo poder judiciário podem 

estar em condições de produzirem melhores decisões.220 

Na mesma direção, Barroso explica que a ideia de capacidade institucional 

implica definir o poder que está mais habilitado a produzir a melhor decisão em determinado 

assunto, de tal forma que “temas envolvendo aspectos técnicos ou científicos de grande 

complexidade podem não ter no juiz de direito o árbitro mais qualificado, por falta de 

informação ou de conhecimento específico”221. 

Fala-se, então, em virada institucional, pela qual as estratégias interpretativas 

devem considerar a capacidade da instituição decisória e o método de tomada da decisão, não 

sem reconhecer, lado outro, a posição de destaque ocupada pelo poder judiciário em tal 

proposta, justamente por se tratar do órgão que, potencialmente, tem a última palavra sobre a 

juridicidade de atos e medidas dos outros poderes222. Reconhece-se, assim, uma nova 

concepção de separação de poderes, a qual busca conciliar o controle judicial (inafastável em 

um regime de Estado democrático de direito) com a perspectiva institucional (que admite as 

limitações e a falta de informação conjuntural do poder judiciário), de forma a aperfeiçoar o 

arranjo institucional do Estado regulador brasileiro223. 

Como observam Binenbojm e Cyrino, tal concepção de separação de poderes vai 

além do controle judicial de conformidade da atuação estatal com as normas em vigor. Ela 

abrange outros elementos, como a capacidade, o aparelhamento técnico e o procedimento 

decisório do órgão cujo ato será objeto de reanálise pelo poder judiciário, de tal forma que “a 

racionalidade e a conformidade do procedimento com as normas pertinentes é um importante 

 
219 Idem, ibidem. 
220 A propósito, Daniel Sarmento observa que “os poderes Executivo e Legislativo – sobretudo o primeiro – 

possuem em seus quadros pessoas com a necessária formação especializada para assessorá-los na tomada das 

complexas decisões requeridas nesta área [concretização de políticas públicas], que frequentemente envolvem 

aspectos técnicos, econômicos e políticos diversificados. O mesmo não ocorre no Judiciário. Os juízes não têm, 

em regra, tais conhecimentos especializados necessários, nem contam com uma estrutura de apoio adequada para 

avaliação das políticas públicas” (Interpretação constitucional, pré-compreensão e capacidades institucionais do 

intérprete. In: Cláudio Pereira de Souza Neto; Daniel Sarmento; Gustavo Binenbojm (coord.). Vinte anos da 

Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro, RJ: Lúmen Juris, 2009, p. 319). 
221 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 445. 
222 BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André Rodrigues. Parâmetros para a revisão judicial de diagnósticos e 

prognósticos regulatórios em matéria econômica. In: Cláudio Pereira de Souza Neto; Daniel Sarmento; Gustavo 

Binenbojm (coord.). Vinte anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro, RJ: Lúmen Juris, 2009, p. 744. 
223 Idem, p. 750. 
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aspecto a ser considerado pela perspectiva institucional proposta. Diante de um procedimento 

regular e racional, o Judiciário deve ter cautela”224. 

Quando se transplanta o argumento das capacidades institucionais para o presente 

estudo, é intuitivo que, diante do elevado grau de tecnicidade da matéria, as entidades 

supervisoras – integradas por diretorias e departamentos especializados na fiscalização do 

sistema financeiro, além de quadro de pessoal altamente qualificado, composto por servidores 

com formação também especializada na área – estejam mais habilitadas a decidir sobre os 

riscos ao sistema financeiro do que o poder judiciário, integrado, em regra, por magistrados de 

formação mais generalista, que não possuem o mesmo nível de expertise para a tomada de 

decisão225. Em casos tais, recomenda-se um nível de controle judicial menos intenso, de 

forma a privilegiar os valores especialização funcional e eficiência na organização e no 

funcionamento do Estado226. 

Aliás, quanto à função precípua atribuída a um banco central independente – 

consistente na condução da política monetária e creditícia –, Schuartz bem observa que, a 

despeito do caráter político dessa função, os critérios de legitimação para o seu exercício não 

devem ser buscados na soberania popular, mas, sim, “[...] na estrita observância dos 

mandamentos de uma pura razão técnica”227. Indo além, Rosa María Lastra defende que um 

banco central independente é necessário não apenas na gestão da política monetária, mas, 

também, em matéria de supervisão228, dado que “um sistema bancário sólido é condição 

 
224 Idem, ibidem. 
225 Não se ignora que, na compreensão de Arguelhes e Leal, poder-se-ia estar diante de um uso irrelevante do 

argumento das capacidades institucionais, suscetível de substituição por categorias mais familiares, como a ideia 

de expertise técnica, “sem perda substancial para o processo de crítica ou a orientação das decisões de 

determinada instituição” (ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades 

institucionais” entre a banalidade, a redundância e o absurdo. In: Direito, Estado e Sociedade, n. 38, p. 6-50, 

jan./jun. 2011, p. 38). Em que pese tal posicionamento, entende-se que o argumento das capacidades 

institucionais apresenta elevado potencial de análise comparativa das capacidades do poder judiciário e de outras 

instituições, inclusive como justificativa para que aquele poder adote uma postura mais autocontida em áreas que 

exigem maior expertise técnica, na linha, aliás, do que defendem Binenbojm e Cyrino (Op. cit.). Ademais, ainda 

que a proposta original de Sunstein e Vermeule não se ocupe de decisões em casos concretos, mas, sim, de 

decisões tomadas por instituições sobre a forma de decidir esses casos, ao que se somam “os efeitos dessas 

metadecisões sobre o equilíbrio institucional” (ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. Op. cit., p. 

31), o argumento assume especial relevância quando aplicado para valorizar a “participação dos entes não penais 

na construção dos julgamentos criminais” (CARNELÓS, Guilherme Ziliani. Op. cit., p. 15), tudo a reforçar a sua 

importância para o presente estudo. 
226 Entre os standards para a construção de uma teoria jurídico-funcionalmente adequada do controle judicial dos 

diagnósticos e prognósticos legislativos em matéria econômica, Binenbojm e Cyrino relacionam o seguinte: “[...] 

II. Quanto maior o grau de tecnicidade da matéria, objeto de decisão por órgãos dotados de expertise e 

experiência, menos intenso deve ser o grau de controle judicial. Este parâmetro privilegia os valores 

especialização funcional e eficiência na organização e funcionamento dos órgãos do Estado” (Op. cit., p. 758-

759). 
227 SCHUARTZ, Luis Fernando. Banco Central: questões jurídico-políticas na Constituição de 1988. In: Revista 

dos Tribunais – Cadernos de direito tributário e finanças públicas, ano 2, n. 6, jan. – mar. de 1994, p. 257. 
228 LASTRA, Rosa María. Op. cit., p. 22. 
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necessária para a manutenção da estabilidade monetária”229, a revelar que o processo de 

supervisão bancária – no qual se incluem a fiscalização e a punição de instituições 

financeiras230 – deve pautar-se, igualmente, em critérios de natureza puramente técnica, 

quando, então, o grau de controle judicial deve ser menos intenso, como já exposto. 

A Lei n. 13.506, de 2017, contribuiu para o aperfeiçoamento do processo de 

supervisão do sistema financeiro nacional, tendo conferido maior racionalidade e eficiência à 

atuação fiscalizadora da autarquia, até então, centrada na figura do processo administrativo 

sancionador, deflagrado com vistas à apuração de eventual ilícito e à aplicação de sanções231. 

Nesse sentido, ao tempo em que aprimorou o instrumental então existente, a nova 

lei introduziu diversificadas ferramentas de supervisão a cargo do Banco Central do Brasil, 

assim relacionadas por Cristiano Cozer: previsão legal do rol de tipos infracionais, sem 

prejuízo de sua especificação e complementação mediante atividade normativa dos 

reguladores (CMN e Bacen); aprimoramento e racionalização das sanções administrativas; 

possibilidade de aplicação de multas cominatórias, em decorrência do descumprimento de 

medidas coercitivas ou acautelatórias; sistematização do rito do processo administrativo 

sancionador; introdução do acordo administrativo em processo de supervisão; e criação do 

termo de compromisso232. 

Quanto ao termo de compromisso233, trata-se de instrumento de supervisão a ser 

utilizado em casos de reduzida lesão ao bem jurídico tutelado – conforme expressamente 

disposto no § 1º do artigo 19 da Lei n. 13.506/2017234 –, razão por que a decisão positiva do 

 
229 Idem, p. 128. 
230 De acordo com Lastra, “a supervisão bancária, em sentido amplo, pode ser definida como um processo com 

quatro estágios ou fases: autorização, fiscalização, punição e administração de crises, que compreende o papel do 

Banco Central de doador de última instância, esquemas de seguro de depósito e procedimentos de insolvência 

bancária” (Idem, p. 90). 
231 COZER, Cristiano. O termo de compromisso na esfera de atuação do Banco Central do Brasil. In: Revista de 

Direito Recuperacional e Empresa. Vol. 13/2019. Jul. – set. 2019, online, p. 1-2. 
232 Idem, p. 2. 
233 Sobre o termo de compromisso, o artigo 11, caput e incisos, da Lei n. 13.506/2017 assim dispõe: “art. 11. O 

Banco Central do Brasil, em juízo de conveniência e oportunidade, devidamente fundamentado, 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 processo administrativo destinado à apuração de infração prevista neste Capítulo 

ou nas demais normas legais e regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar se o investigado assinar 

termo de compromisso no qual se obrigue a, cumulativamente: I - cessar a prática sob investigação ou os seus 

efeitos lesivos; II - corrigir as irregularidades apontadas e indenizar os prejuízos; III - cumprir as demais 

condições que forem acordadas no caso concreto, com obrigatório recolhimento de contribuição pecuniária, 

observado o disposto no art. 10 desta Lei. [...]” 
234 “Art. 19. O processo administrativo sancionador será instaurado nos casos em que se verificarem indícios da 

ocorrência de infração prevista neste Capítulo ou nas demais normas legais e regulamentares cujo cumprimento 

seja fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. § 1º O Banco Central do Brasil poderá deixar de instaurar processo 

administrativo sancionador se considerada baixa a lesão ao bem jurídico tutelado, devendo utilizar outros 

instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos, observados os princípios da finalidade, da 

razoabilidade e da eficiência.” 
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BC sobre a sua assinatura – tomada por órgão colegiado, nos termos do artigo 11, § 3º235, da 

mesma lei – deve refletir a conclusão técnica do supervisor acerca da suficiência do termo de 

compromisso para a proteção do bem jurídico tutelado. 

Ademais, consoante se extrai da Exposição de Motivos Interministerial (EMI) 8, 

de 10 de março de 2017, a qual conduziu a Medida Provisória n. 784, de 7 de junho de 2017, 

o termo de compromisso constitui “importante mecanismo destinado a assegurar a efetividade 

da supervisão do BC”, não sem destacar a experiência positiva de instrumentos análogos – 

notadamente na esfera de supervisão da CVM e do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade) – na proteção ao bem jurídico tutelado236. Acresça-se que, a despeito da 

caducidade da aludida medida provisória – que não foi convertida em lei no prazo de cento e 

vinte dias, como determina a Constituição (artigo 62, § 3º) –, a Lei n. 13.506/2017 preservou, 

na essência, o conteúdo do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 29/2017, que, por sua vez, 

pouco diferiu da MP 784/2017, razão por que “a EMI 8/2017, guardadas as devidas 

precauções, pode bem ser utilizada para subsidiar a interpretação histórica”237. 

Nessas condições, considerando que o termo de compromisso constitui relevante 

ferramenta de proteção do sistema financeiro – vocacionada, contudo, a situações de baixa 

lesão ou de reduzido perigo de lesão ao bem jurídico –, forçoso concluir que a assinatura do 

termo de compromisso pelo BC, mesmo não deliberando sobre a ilicitude da conduta 

analisada (artigo 14, parágrafo único, da Lei n. 13.506/2017), traduz importante avaliação 

técnica que reconhece a reduzida periculosidade do comportamento, o que suscita reflexões 

sobre a forma como tal pronunciamento repercute na instância jurisdicional penal, sobretudo 

quando considerado o caráter fragmentário do direito penal, do qual decorre a seletividade de 

sua tutela, “reservada aos bens jurídicos mais importantes contra os ataques mais graves”238 

 
235 Art. 11, § 3º. “a decisão do Banco Central do Brasil sobre a assinatura do termo de compromisso, nos termos 

deste artigo, será tomada por órgão colegiado previsto em seu regimento interno”. De acordo com o regimento 

interno da autarquia, tal órgão colegiado corresponde ao Comitê de Decisão de Termo de Compromisso – Coter 

(artigo 132, VIII). 
236 Na expressão da EMI: “[...] 11. A proposta traz, igualmente, importantes mecanismos destinados a assegurar 

a efetividade da supervisão do BC. Merecem destaque o termo de compromisso (art. 12) e a possibilidade de 

imposição de medidas coercitivas e acautelatórias, inclusive multa cominatória diária que não poderá exceder o 

maior destes valores: um milésimo da receita de serviços e de produtos financeiros ou R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), no caso de recalcitrância em atender às determinações do supervisor (art. 20). A experiência com esses 

instrumentos, notadamente na esfera de supervisão da CVM e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade), é bastante positiva, tanto em termos de proteção ao bem jurídico tutelado, como de cumprimento 

voluntário de obrigações por parte das entidades reguladas”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Exm/Exm-MP-784-17.pdf. Acesso em 24.6.2022. 
237 COZER, Cristiano. Op. cit., p. 13. 
238 ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão..., p. 250. 
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ou, na expressão de Prado, “limitada à tipologia agressiva que se revela dotada de indiscutível 

relevância quanto à gravidade e intensidade da ofensa”239. 

Em outra perspectiva, há situações que não comportam a assinatura do termo de 

compromisso, seja em decorrência de expressa previsão legal ou regulamentar, seja porque, 

ante a sua natureza jurídica de contrato administrativo, “existe inafastável discricionariedade 

do BC quanto à conveniência da pactuação e ao conteúdo de suas cláusulas”240. 

No primeiro caso, o artigo 11, § 4º, da Lei n. 13.506/2017 estabelece que a 

autarquia não firmará termo de compromisso nas hipóteses de que trata o artigo 4º, é dizer, 

em situações que possam envolver infrações graves241. 

Essa mesma disciplina é repetida na Resolução BCB n. 131/2021, cujo artigo 74, 

§ 1º, inciso I, alínea a determina a rejeição da proposta de termo de compromisso que verse 

sobre “fatos que representem indícios de infração grave”. No ponto, contudo, o ato normativo 

do Banco Central amplia as infrações entendidas como graves, de forma a abranger, também, 

ilícitos em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro, relacionados no artigo 41242 da citada 

resolução. 

Além disso, em se tratando de infrações que digam respeito a capitais estrangeiros 

e a capitais brasileiros no exterior, a Resolução BCB n. 131/2021 afasta a possibilidade de 

assinatura de termo de compromisso (artigo 74, § 1º, inciso I, alínea b)243. 

 
239 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: crimes ambientais (Lei 9.605/1998). 7. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2019. 
240 COZER, Cristiano. Op. cit., p. 4. 
241 Na expressão do artigo 4º da Lei n. 13.506/2017: “constituem infrações graves aquelas infrações que 

produzam ou possam produzir quaisquer dos seguintes efeitos: I - causar dano à liquidez, à solvência ou à 

higidez ou assumir risco incompatível com a estrutura patrimonial de pessoa mencionada no caput do art. 2º 

desta Lei; II - contribuir para gerar indisciplina no mercado financeiro ou para afetar a estabilidade ou o 

funcionamento regular do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema de Consórcios, do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro ou do mercado de capitais; III - dificultar o conhecimento da real situação patrimonial ou financeira de 

pessoa mencionada no caput do art. 2º desta Lei; IV - afetar severamente a finalidade e a continuidade das 

atividades ou das operações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema de Consórcios ou do Sistema 

de Pagamentos Brasileiro”. 
242 Resolução BCB n. 131/2021, artigo 41: “constituem infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações 

constantes dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 1998, aquelas que produzam ou possam produzir quaisquer dos 

seguintes efeitos: I - contribuir para o desvirtuamento das finalidades dos instrumentos e das operações utilizados 

no âmbito das atividades sujeitas à fiscalização do Banco Central do Brasil; II - acarretar dano à imagem da 

instituição ou do segmento em que atua; III - contribuir para gerar indisciplina no mercado financeiro ou para 

afetar a estabilidade ou o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema de Consórcios ou 

do Sistema de Pagamentos Brasileiro; IV - afetar severamente a continuidade das atividades ou das operações no 

âmbito do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema de Consórcios ou do Sistema de Pagamentos Brasileiro; e V 

- contribuir para estimular conduta irregular no segmento em que atua”. 
243 Entende-se, em casos tais, que o termo de compromisso não seria suficiente para a conformação de condutas. 

Na compreensão de Cristiano Cozer: “[a] exclusão de infrações relacionadas a capitais estrangeiros e a capitais 

brasileiros no exterior, a seu turno, justifica-se por se tratar de casos em que o TC não ostenta suficiente 

efetividade como instrumento para a conformação de condutas. Diferentemente dos produtos e serviços 

oferecidos em mercado por entidades reguladas, em relação aos quais é possível a cessação de práticas 

irregulares e a reparação de prejuízos, as infrações em apreço dizem respeito à prestação periódica de 



76 
 

Em relação à discricionariedade do Banco Central em matéria de termo de 

compromisso, a Resolução BCB n. 131/2021 estabelece que a autarquia poderá rejeitar a 

proposta de termo de compromisso quando não houver interesse na sua celebração (artigo 74, 

§ 1º, inciso II), sendo certo, lado outro, que a decisão do supervisor, devidamente 

fundamentada, deve atender ao interesse público, conforme disposto no artigo 11, caput, da 

Lei n. 13.506/2017. 

Diante da caracterização de qualquer dessas situações que não admitem a 

celebração de termo de compromisso, ou não tendo sido apresentada proposta de termo de 

compromisso, cabe ao Banco Central instaurar processo administrativo sancionador e apurar a 

ocorrência, ou não, de infração administrativa, decidindo, ao final, por meio do “[...] órgão 

colegiado previsto em seu regimento interno, do qual, no caso de infração grave, fará parte ao 

menos 1 (um) diretor do Banco Central do Brasil” (artigo 27, caput, da Lei n. 13.506/2017), 

órgão esse correspondente ao Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador 

(Copas)244. 

Em casos tais, à semelhança do que sucede com a celebração de termo de 

compromisso, a decisão do Banco Central que delibera sobre a prática de conduta 

potencialmente contrária às normas que regulam o sistema financeiro – aplicando, ou não, a 

correspondente sanção administrativa – representa importante avaliação técnica sobre o risco 

criado para o bem jurídico tutelado, com um elemento adicional, qual seja, a circunstância de 

que tal decisão é tomada à base de cognição exauriente, em que há exame de mérito a respeito 

da matéria fática e da suposta ilicitude da conduta, aspectos não abrangidos pelo termo de 

compromisso, como já assinalado (artigo 14, parágrafo único, da Lei n. 13.506/2017). 

Assim, recuperando a lição de Greco – já exposta alhures245 –, tem-se que, entre 

os critérios que se devem considerar para definir se o risco criado por uma conduta é, ou não, 

tolerável, o primeiro deles corresponde, exatamente, às normas de cuidado de caráter 

 
informações, para fins estatísticos, por pessoas físicas ou jurídicas que não necessariamente correspondem a 

instituições autorizadas a funcionar pelo BC. O tratamento de tais ocorrências pela supervisão do BC, destarte, 

segue disciplina regulamentar própria, não se cogitando da utilização de TC” (COZER, Cristiano. Op. cit., p. 4). 
244 Regimento interno do Banco Central, art. 132: “integram ainda a estrutura do Banco Central os seguintes 

órgãos colegiados, cuja estrutura e funcionamento se encontram em normativos específicos: [...] IV - Comitê de 

Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas), com as atribuições de: a) proferir decisão de primeira 

instância em processos administrativos sancionadores e decidir sobre pleitos de atribuição de efeito suspensivo 

ao recurso interposto contra as suas decisões que envolvam: 1. as instituições supervisionadas pelo Banco 

Central e os integrantes do SPB; 2. os administradores, membros da diretoria, do conselho de administração, do 

conselho fiscal, do comitê de auditoria e de outros órgãos previstos no estatuto ou no contrato social das pessoas 

jurídicas referidas no ponto 1; 3. as pessoas físicas e jurídicas que prestem serviço de auditoria independente ou 

de auditoria cooperativa para as pessoas jurídicas referidas no ponto 1 e seus administradores e responsáveis 

técnicos; 4. as pessoas físicas e jurídicas que exerçam, sem a devida autorização, atividade sujeita à supervisão 

ou à vigilância do Banco Central do Brasil”. 
245 Cf. item 2.2.5. 
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jurídico, expressas não apenas em lei em sentido formal, mas, também, em atos normativos 

administrativos, ou mesmo em atos administrativos concretos. Nesse sentido, se a criação de 

um risco juridicamente desaprovado depende de um comportamento contrário aos padrões de 

prudência vigentes em seu círculo social, “o direito administrativo pode ser relevante para a 

fixação do risco juridicamente desaprovado na medida em que ele sirva de parâmetro de 

conduta para as pessoas prudentes”246. 

Ao tratar especificamente da disciplina do mercado de capitais, Cavali bem 

observa que, “se, em sua atuação no mercado, o agente obedecer às regras de negociação 

estabelecidas pelo autorregulador e pelo regulador, não terá criado risco proibido ao bem 

jurídico protegido pela norma penal”247. 

Nessa perspectiva, se o Banco Central conclui, em regular processo administrativo 

sancionador, que o acusado observou o conjunto de normas reguladoras do sistema financeiro 

nacional, tem-se, então, relevante pronunciamento técnico do supervisor no sentido de que o 

agente atuou de modo a criar apenas um risco permitido. 

Lado outro, se a autarquia entende que o acusado violou tais normas, aplicando-

lhe a corresponde sanção administrativa, tal constatação, conquanto indicativa da criação de 

risco proibido, é insuficiente para afirmar a prática de crime, notadamente porque, quando 

transplantada para o juízo criminal, caberá a este examinar a periculosidade da conduta para o 

bem jurídico tutelado, atuando de forma “mais exigente em requisitos do que o juízo 

administrativo sancionador”248.  

O assunto concernente à forma pela qual a decisão da entidade supervisora deve 

repercutir na instância jurisdicional penal será retomado e ampliado no capítulo seguinte, a 

partir da análise de casos concretos versando sobre o delito tipificado no artigo 16 da Lei n. 

7.492, de 1986. De todo modo, e até para subsidiar tal análise, entremostra-se necessário 

desfazer alguns equívocos e estabelecer algumas premissas. 

Em primeiro lugar, dúvida não há de que discussões sobre o sistema financeiro, 

invariavelmente, envolvem temas de elevada complexidade técnica, em relação aos quais, à 

primeira vista, as entidades supervisoras estão mais habilitadas a produzir a melhor decisão, 

quando comparadas ao poder judiciário. 

 
246 GRECO, Luís. A relação..., p. 7. 
247 CAVALI, Marcelo Costenaro. Manipulação..., p. 343. 
248 SCALCON, Raquel Lima; CAMPANA, Felipe Longobardi. O impacto das decisões de Tribunais de Contas 

sobre o exame judicial da tipicidade objetiva do crime de dispensa ou inexigibilidade ilegal de licitação (art. 89, 

Lei 8.666/93) e do novo crime de contratação direta ilegal (art. 337-E, CP). In: Revista da CGU, vol. 13, n. 23, 

jan.-jun. 2021, p. 36. 
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Essa compreensão explica, em certa medida, a postura deferente do STF e do STJ 

à capacidade técnica dos supervisores em matéria de crimes contra o sistema financeiro249 – a 

ponto de se reconhecer, com Philippsen, “uma tendência a vincular o Judiciário ao que 

decidido pelos órgãos da administração”250 –, além de responder àquela indagação inicial 

acerca da qualidade especial do pronunciamento administrativo que o autorizaria a influenciar 

o juízo criminal. 

Em que pese tal constatação, deve-se ver com reservas essa supervalorização da 

capacidade técnica das entidades supervisoras em detrimento do papel desempenhado pelo 

poder judiciário. Isso, porque, mesmo para os idealizadores da teoria das capacidades 

institucionais, a complexidade técnica da matéria, por si só, não impede o controle judicial, 

desde, é claro, que o órgão jurisdicional possua as informações e a capacidade necessárias 

para a tomada de decisão251-252. 

Ademais, o argumento pressupõe uma imagem idealizada da capacidade técnica 

das entidades supervisoras, a qual não necessariamente se confirma na prática. A título 

ilustrativo, em estudo empírico conduzido junto à CVM – o qual versou sobre os termos de 

 
249 Há uma teoria, ainda mais abrangente, que também auxilia na compreensão da forma pela qual o poder 

judiciário enxerga e se posiciona diante de decisões emanadas das entidades supervisoras. Trata-se da teoria da 

reputação institucional, desenvolvida por Daniel Carpenter, pela qual se entende que a reputação de uma 

instituição pode ser determinante para definir o seu nível de autonomia e de discricionariedade, figurando, a 

capacidade institucional, como um dos aspectos a ser considerado em tal avaliação, relacionado à reputação 

técnica da instituição (Reputation and power: organizational image and pharmaceutical regulation at the FDA. 

Princeton: Princeton University Press, 2010). De fato, ao comentarem a aludida teoria, Marques Neto e outros 

explicam que a reputação de uma instituição é mensurada a partir de quatro dimensões, a saber: reputação de 

performance, em que se indaga se a instituição consegue cumprir as suas tarefas; reputação moral, em que se 

investiga acerca de sua honestidade, comprometimento e flexibilidade; reputação procedimental, em que se 

perquire se a instituição observa as normas procedimentais; e reputação técnica, em que se examina se a 

instituição tem capacidade e a técnica necessária para lidar com situações complexas. Assim, prosseguem os 

autores, “quanto mais sólidas forem essas facetas da reputação, maior será o grau de autonomia de ação da 

instituição e menores serão as limitações”, sendo certo que, muito embora se trate de uma teoria desenvolvida na 

burocracia política, já há estudos investigando a sua aplicação ao campo do controle judicial do poder público 

(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de; REHEM, Danilo; MERLOTTO, 

Nara; GABRIEL, Yasser. Reputação institucional e o controle das Agências Reguladoras pelo TCU. In: Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 278, n. 2, p. 37-70, maio/ago. 2019). 
250 PHILIPPSEN, Eduardo Gomes. Gestão temerária – a conduta do administrador de instituição financeira em 

face das normas regulamentares. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 34, fevereiro de 2010. 

Disponível em: https://revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao034/eduardo_philippsen.html. Acesso em: 1º de 

julho de 2022.  
251 BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André Rodrigues. Op. cit., p. 750. 
252 Nesse sentido, ao tratarem do debate sobre a forma como os juízes devem decidir – se considerando as 

peculiaridades do caso concreto ou fixando uma orientação por meio de regras gerais –, Sunstein e Vermeule 

destacam que, conquanto não seja possível resolver tal disputa em abstrato, “quando os juízes têm a informação 

e a capacidade de produzir regras decentes, eles possuem boas razões para tentar fazer exatamente isso” 

(tradução livre). Op. cit., p. 948. 
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compromisso celebrados entre 2009 e 2014 –, Chaves e Soares253 constataram que essa 

entidade supervisora aprovou 405 (quatrocentos e cinco) termos de compromisso no período, 

concluindo, ao final, que tal instrumento foi utilizado de forma banalizada – inclusive como 

resposta às dificuldades da CVM em julgar os processos administrativos sancionadores –, a 

revelar um desvirtuamento dessa ferramenta de supervisão e, em consequência, “uma espécie 

de incentivo para a prática de infrações, não sendo apto ao seu desestímulo”254. 

Vê-se, assim, que aquele raciocínio construído a partir da análise da legislação – 

no sentido de que a assinatura do termo de compromisso traduz importante avaliação técnica 

acerca da a reduzida periculosidade do comportamento –, conquanto justificável em abstrato, 

pode não se confirmar na realidade. É que, a despeito da capacidade técnica da entidade 

supervisora, achados empíricos evidenciaram o uso desvirtuado de tal instrumento de 

fiscalização, o que torna discutível se a celebração do termo de compromisso implica, de fato, 

o reconhecimento da reduzida periculosidade da conduta, a ponto de interditar a análise da 

matéria pelo juízo criminal. 

Delineado esse quadro, forçoso concluir que a decisão do supervisor acerca de um 

possível ilícito administrativo produz efeitos importantes na instância jurisdicional penal. 

Nada obstante, o resultado do processo administrativo sancionador não condiciona a 

persecução penal, tampouco vincula o juízo criminal, em que pese, neste último caso, a 

tendência jurisprudencial do STJ em sentido oposto, a que já se fez referência neste trabalho. 

Sublinhe-se, no particular, que, mesmo considerado o crime do artigo 16 da Lei n. 

7.492/1986 – em relação ao qual incide a acessoriedade a ato administrativo individual, como 

já anotado255 –, a manifestação do supervisor acerca da prévia autorização para constituição e 

funcionamento de instituição financeira não se dá, propriamente, no processo sancionador, 

mas, sim, em processo administrativo de autorização256, daí por que, independentemente da 

decisão administrativa sancionadora – a qual, aliás, poderá nem ocorrer, caso seja celebrado, 

por exemplo, termo de compromisso –, é possível a deflagração da persecução penal257. 

 
253 CHAVES, Vinicius Figueiredo; SOARES, Abel Rafael. Análise crítica da aplicação do termo de 

compromisso como instrumento regulatório do mercado de capitais. Revista do Direito Público, Londrina, v. 11, 

n.1, p.61-84, jan. - abr. 2016. 
254 Idem, p. 79.  
255 Cf. item 2.2.5. 
256 No caso do BC, compete ao Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) “conceder e propor 

a concessão de autorização, quando aplicável, às instituições sujeitas à supervisão do Banco Central e aos 

integrantes do SPB a fim de que possam: a) funcionar no País; [...] d) praticar operações de câmbio e de crédito 

rural; [...]”, nos termos do artigo 95, I, do regimento interno da autarquia. 
257 Em perspectiva contrária, Marcelo Cavali sustenta que, nas hipóteses de acessoriedade a ato administrativo 

individual, a decisão da entidade supervisora e eventual pronunciamento do órgão recursal administrativo 

parecem constituir condição necessária para a caracterização do delito (Manipulação..., p. 350). 
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A confirmar essa compreensão, a Lei n. 13.506/2017 assegurou ao Ministério 

Público, mesmo na hipótese de celebração de termo de compromisso – e independentemente, 

portanto, do reconhecimento administrativo da ilicitude da conduta –, o poder de “requisitar 

informações ao Banco Central do Brasil ou o acesso a suas bases de dados sobre os termos de 

compromisso celebrados pelo Banco Central do Brasil” (artigo 13, § 3º), justamente para não 

condicionar a apuração de um possível crime à decisão final administrativa. 

Nessas condições, forçoso concluir que, pela ótica do direito penal, a decisão do 

supervisor acerca de uma infração administrativa assume a natureza jurídica de elemento de 

prova, o qual pode versar sobre questões fáticas, matéria jurídica e aspectos de ordem técnica, 

sendo que, no tocante aos fatos, a avaliação administrativa sobre a existência do ilícito e a 

respeito da autoria não é definitiva para a esfera penal, até porque, como observa Cavali, o 

esquema de atribuição de responsabilidade administrativa pode seguir raciocínio diverso – 

fundando-se, por exemplo, em culpa in vigilando –, incompatível com a imputação de um 

crime que somente admite a forma dolosa258. 

Igualmente, quanto à matéria jurídica, a interpretação realizada pelo supervisor 

para sancionar um operador do sistema financeiro não vincula o juiz criminal, sendo 

perfeitamente legítimo a este fazer uma leitura diversa da questão e absolver o acusado. É o 

que se dá, por exemplo, quando as esferas administrativa e penal controvertem a respeito da 

natureza jurídica da associação de socorro mútuo e dos elementos típicos do contrato de 

seguro para efeito de caracterização do ilícito de operação clandestina de entidade equiparada 

à instituição financeira, como será exposto no capítulo seguinte. 

Aliás, mesmo quando a instância administrativa absolve o operador investigado 

em razão de uma dada interpretação jurídica, tal constatação não impede que o juiz criminal 

reconheça a configuração do delito. Isso se explica porque “nenhuma autoridade 

administrativa possui – não apenas no mercado de capitais, mas em nenhum âmbito jurídico – 

a prerrogativa de interpretação definitiva sobre a legislação que lhe incumbe aplicar”259, 

cabendo ao poder judiciário, nesse sentido, a última palavra sobre eventual infração penal, em 

atenção à inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da lei fundamental260). De 

todo modo, mesmo nessa hipótese, deve-se tentar conciliar a atuação do juiz criminal com a 

 
258 Idem, p. 354. 
259 Idem, p. 357. 
260 Sobre o conteúdo dessa garantia constitucional, remete-se o leitor à obra de nossa autoria: OLIVEIRA, 

Eduardo Ribeiro de. Eficácia executiva da sentença declaratória: direito fundamental à efetividade da tutela 

jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2009. 
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perspectiva institucional, de tal forma que, quanto maior o grau de tecnicidade da decisão 

emanada do supervisor, menos intenso deve ser o controle judicial. 

Em relação às questões técnicas, conquanto o pronunciamento administrativo não 

condicione a persecução penal e/ou vincule o entendimento do juiz criminal, certo é que ele, 

exatamente porque fundado em critérios eminentemente técnicos, assume a feição de 

“verdadeira prova pericial”261, à cuja conclusão o juiz não fica subordinado (artigo 182 do 

CPP262 e artigo 479 do CPC263), muito embora eventual rejeição do laudo imponha-lhe um 

ônus argumentativo maior, justamente porque o magistrado não possui o mesmo nível de 

expertise dos técnicos das entidades supervisoras264. 

Essa compreensão, ao tempo em que preserva a garantia da inafastabilidade da 

jurisdição, privilegia a racionalidade e a capacidade da entidade supervisora, contribuindo 

para uma maior integração entre as instâncias penal e administrativa na avaliação do ilícito, 

sem prejuízo de novo diálogo em momento ulterior, de aplicação da sanção, quando, então, 

eventual penalidade aplicada administrativamente poderá ser considerada na dosimetria da 

pena criminal. 

 

4.5 A diversidade de conteúdo das manifestações administrativas: seleção e análise de 

decisões do Banco Central e do CRSFN 

 

Fixada a compreensão de que as decisões do supervisor, pela ótica do direito 

penal, constituem elementos de prova – equiparáveis, em certas hipóteses, à prova pericial –, 

deve-se esclarecer que, para além da circunstância de emanarem de uma instituição dotada de 

elevada capacidade técnica, é o conteúdo da manifestação do supervisor que pode conferir 

uma qualidade especial às suas decisões. 

Assim, muito embora as questões relacionadas ao sistema financeiro e à atuação 

não autorizada como instituição financeira possam envolver temas de elevada complexidade 

técnica, há situações em que a decisão do supervisor não apresenta fundamentação mais 

sofisticada e/ou está restrita a uma dada interpretação jurídica, quando, então, o seu 

afastamento pelo juiz criminal não apresenta maiores dificuldades, bastando que seja 

fundamentado. 

 
261 CAVALI, Marcelo Costenaro. Manipulação..., p. 361. 
262 “Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”. 
263 “Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os 

motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o 

método utilizado pelo perito”. 
264 Idem, ibidem. 
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Na sequência, serão apresentadas algumas decisões do Banco Central265 e do 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional266, a fim de ilustrar a diversidade de 

conteúdo das manifestações administrativas e, em consequência, o grau de influência de tais 

pronunciamentos na instância penal. 

 

4.5.1 OPERAÇÃO DE FACTORING E DIREITO DE REGRESSO. O CONCEITO RESTRITIVO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFEITOS PENAIS 

 

No âmbito administrativo sancionador, prevalece o entendimento de que, em 

sendo ajustada cláusula de regresso em contrato de factoring – pela qual o faturizador passa a 

ter direito de regresso contra o faturizado, em caso de inadimplemento dos títulos cedidos –, 

há um desvirtuamento do factoring, que se transforma em operação de desconto bancário, 

privativa de instituição financeira. Assim, se uma empresa de fomento mercantil atua nessas 

condições sem a regular autorização do supervisor, ela realiza operação típica de instituição 

financeira, a caracterizar infração administrativa. 

A título ilustrativo, confira-se o seguinte fragmento do acórdão CRSFN n. 

8413/08, da relatoria do Conselheiro Raul Jorge de Pinho Curro267: 

 

A ora Recorrente, Nova América Fomento Comercial LTDA, foi intimada (fls. 85 

a 90), em 21/12/2001, nos presentes autos, em razão de prática, por empresa de 

fomento mercantil, de operações privativas de instituições financeiras, em 

infringência à Resolução CMN nº 2.144, de 22 de fevereiro de 1995, em seu art. 1º, 

e aos arts. 17 e 18 da Lei Bancária (Lei nº 4.595/64). 

[...] 

Como muito bem observado pelo BACEN: “[...] uma das características essenciais 

e inerentes à operação de ‘factoring’ é a assunção total do risco de inadimplência 

pela faturizadora, a qual adquire os créditos em caráter definitivo e exime a 

empresa cedente da responsabilidade pela liquidação dos mesmos nos respectivos 

vencimentos (aquisição pro soluto). Entretanto, a existência de direito de regresso 

 
265 O site do Banco Central do Brasil não disponibiliza ferramenta de pesquisa de suas decisões. Isso, aliado ao 

fato de que a apuração da infração administrativa objeto desta pesquisa costuma envolver informações bancárias 

– protegidas por sigilo constitucional –, dificultou, em certa medida, a localização de precedentes administrativos 

do supervisor. Assim, para que fosse possível superar essa dificuldade, adotou-se o seguinte procedimento: no 

site da autarquia (www.bcb.gov.br), selecionou-se a opção “Processo Adm. Sancionador”, clicando-se, na 

sequência, em “Pautas e Atas do Copat e do Copas”, as quais contêm a relação dos processos julgados e a parte 

conclusiva de cada julgamento – com referência ao tipo de infração administrativa –, escolhendo-se, então, 

algumas decisões que faziam referência às condutas consistentes em atuar como instituição financeira sem prévia 

autorização do Bacen, ou realizar operações não autorizadas pela autarquia. Na sequência, com fundamento na 

Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), formulou-se pedido de acesso à informação, obtendo-se, 

então, o acesso parcial ao conteúdo de algumas decisões do supervisor, anexas ao presente trabalho. 
266 Quanto ao CRSFN, o site do Banco Central oferece ferramenta de pesquisa de acórdãos do órgão recursal, no 

seguinte endereço eletrônico: www.bcb.gov.br/crsfn/ementasacordaos.html.  
267 CRSFN, 287ª Sessão, Recurso 9976, Processo BCB 0101097075, Acórdão 8413/08, rel. Conselheiro Raul 

Jorge de Pinho Curro, julgado em 30.7.2008.  
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do cessionário contra o cedente e/ou o oferecimento de qualquer garantia 

subsidiária à realização do crédito faturizado (aquisição pro solvendo), além de 

desnaturar o instituto de factoring, configura operação típica de instituição 

financeira – no caso, o desconto bancário, que apresenta como uma de suas 

características principais a existência da responsabilidade subsidiária do credor 

original”. 

[...] 

Dos entendimentos jurisprudenciais e do que se depreende dos autos, caso 

houvesse necessidade de previsão de garantias do adimplemento do título 

negociado, ou de outros elementos declinados nas irregularidades apontadas, a 

atividade praticada não seria de fomento mercantil, e sim de desconto bancário, 

típica das instituições autorizadas pelo Banco Central. 

Ademais, a recorrente, em seu recurso, em momento nenhum nega as práticas 

irregulares, e, sim, procura sempre dar uma conotação jurídica diversa do 

entendimento dominante acerca da natureza jurídica das empresas de factoring. 

Assim, considerando que as irregularidades informadas na inicial restaram 

plenamente caracterizadas, voto pelo improvimento do recurso voluntário, 

mantendo integralmente a decisão ora recorrida. 

 

Em sentido análogo, no Acórdão CRSFN n. 11511/15268, o órgão recursal 

administrativo decidiu, essencialmente, que: 

 

[...] nos termos aditivos está acordada a responsabilidade da contratante pela 

legitimidade, legalidade e veracidade e ainda pela prestação constante dos títulos 

negociados, conforme cláusulas do contrato principal. Ou seja, consta não só do 

contrato principal quanto do termo aditivo que cristaliza a operação no caso 

concreto, que a faturizada responde não somente pelos vícios de origem dos 

títulos, o que em princípio, não vejo óbice, se a própria contratante deu causa a 

tais vícios, mas responde também pela liquidez dos títulos em caso de 

inadimplência. 

Concluo então que de fato os contratos firmados pela recorrente atribuem toda a 

responsabilidade pelo cumprimento da obrigação constante do título, em razão da 

inadimplência do devedor, diretamente à contratante ou em solidariedade com os 

signatários dos contratos na condição de coobrigados, além de obrigar a recompra 

ou exercer o direito de regresso. 

Tais cláusulas contratuais de fato desnaturam a essência do factoring, revelando 

não uma operação característica do fomento mercantil, como contrato de risco em 

que a cessão de crédito é feita pro-soluto, ou seja, compra de créditos definitiva 

com assunção dos riscos pela insolvência do devedor por parte do faturizador, 

mas sim operação de desconto bancário, de caráter pro-solvendo. 

A liberdade de contratar a que a recorrente se refere não se sobrepõe aos ditames 

do art. 17 da Lei 4.595/64, que conceitua a instituição financeira. A opção pela 

responsabilidade do cedente pela solvência do devedor, prevista no art. 296 do 

Código Civil, ou do endossante pela prestação do título, prevista no art. 914, não 

pode subsistir no fomento comercial, sob pena de se caracterizar o contrato de 

desconto bancário e, portanto, uma típica operação financeira, a exigir autorização 

do Banco Central. 

 

 
268 CRSFN, 378ª Sessão, Recurso 12972, Processo BCB 0701379507, Acórdão 11511/15, rel. Conselheiro José 

Augusto Mattos da Gama, julgado em 28.4.2015. 
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A jurisprudência dominante do STJ269, firmada a partir do julgamento de casos de 

natureza não penal, segue o mesmo entendimento do CRSFN, no sentido de que a previsão 

do direito de regresso – em caso de mero inadimplemento dos títulos cedidos –, desnatura o 

factoring. 

Em pese tal compreensão, há relevante entendimento doutrinário no sentido de 

que a cessão pro solvendo não é incompatível com o factoring, muito embora ela deva reduzir 

o valor do fator (é dizer, da comissão cobrada do faturizado), justamente porque, nessa 

situação, o faturizador transfere o risco ao faturizado270. 

Mais do que isso, entre outras diferenças existentes entre o factoring (ou fomento 

mercantil) e o desconto bancário271, uma delas diz respeito à titularidade dos recursos 

 
269 À guisa de exemplo, confiram-se as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE 

FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS 

À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM EMISSÃO 

DE NOTA PROMISSÓRIA DESTINADA A GARANTIR O CRÉDITO CEDIDO. NULIDADE. AVAL 

APOSTO NA NOTA PROMISSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIOS NO TÍTULO. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Segundo a 

jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela 

insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que 

compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de 

fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido. [...] 5. Hipótese em que, diante do 

mero inadimplemento do título cedido, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade do direito de regresso da 

faturizadora contra o faturizado e o recorrente (avalista), reconhecendo a validade da cláusula contratual nesse 

sentido, da nota promissória destinada a garantir o crédito cedido e do aval nela aposto, contrariando, assim, a 

jurisprudência desta Corte. 6. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL 

DE RECOMPRA DOS TÍTULOS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO PELOS SACADOS/DEVEDORES. 

NULIDADE. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. SÚMULAS 

83, 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui orientação no sentido 

de que, em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no 

inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa 

impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito 

pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” 

(AgInt no AREsp n. 1.812.691/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, 

DJe de 9/9/2022). Em sentido contrário, faz-se referência ao seguinte precedente, representativo de entendimento 

minoritário: “CHEQUE - ENDOSSO - FACTORING - RESPONSABILIDADE DA ENDOSSANTE-

FATURIZADA PELO PAGAMENTO. - Salvo estipulação em contrário expressa na cártula, a endossante-

faturizada garante o pagamento do cheque a endossatária-faturizadora (Lei do Cheque, Art. 21)” (REsp n. 

820.672/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 6/3/2008, DJe de 

1/4/2008). 
270 DONINI, Antonio Carlos. Factoring: regulação, funções desempenhadas, modalidades e o direito de regresso. 

In: Revista dos Tribunais, vol. 802/2002, p. 727-748, ago./2002, online, p. 14. 
271 De acordo com Donini, “as diferenças, enumeradamente, entre o desconto bancário, a antecipação bancária e 

o factoring estão: a) na dedução de juros e não fator: Na forma de calcular a remuneração - dedução (desconto 

ou descarte) de juros e demais despesas ao invés de fator e ad valorem; b) no empréstimo e não cessão de 

crédito: O elemento preponderante do contrato de desconto e antecipação é o empréstimo, enquanto no factoring 

é a cessão de crédito, onde, para concretização deste, é necessária notificação. O banco recebe o título tão 

somente, via endosso, apenas tendo que apresentá-lo ao devedor, sem necessidade de notificá-lo; c) nos títulos 

objeto das operações: Os títulos objeto do desconto e antecipação deverão apenas ser classificados como títulos 

de crédito (desconto: duplicata, cheque, nota promissória, letra de câmbio, certificado de depósito, warrants, 
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empregados (próprios ou de terceiros), e esse aspecto pode repercutir de forma decisiva no 

âmbito penal. Como observa Donini, “na instituição financeira, onde se enquadram o 

desconto e a antecipação, os recursos são de terceiros”, ao passo que, “no factoring, os 

recursos são próprios e sem captação de recursos de terceiros”272. 

Aliás, para André Santa Cruz, o elemento que diferencia o factoring do desconto 

bancário não está relacionado ao exercício do direito de regresso em casos de inadimplemento 

dos títulos cedidos, mas, sim, à circunstância de que, “neste [no desconto bancário], a 

instituição financeira opera com recursos captados de terceiros, enquanto naquele o 

faturizador opera com recursos próprios”273. 

Sucede que, como exposto alhures274, para efeitos penais, o conceito de 

instituição financeira é mais restrito do que aquele veiculado pela Lei n. 4.595, de 1964, não 

abrangendo a aplicação de recursos próprios. Assim, se a empresa de factoring opera com 

recursos de sua titularidade275, não há que se falar em funcionamento de instituição financeira, 

a afastar a configuração da tipicidade penal da conduta. 

Nessa perspectiva, em que pese o entendimento (técnico-jurídico) do Banco 

Central e do CRSFN acerca da configuração da infração administrativa, essa compreensão 

não pode ser transplantada acriticamente para a instância penal, a ponto de recomendar uma 

solução condenatória. Isso se dá porque o tipo legal de crime exige o emprego de recursos de 

terceiros, de tal forma que, se o faturizador opera com recursos próprios, o só fato de haver 

previsão do direito de regresso – em casos de inadimplemento dos títulos cedidos – não tem o 

 
debêntures, letras do tesouro, cédulas rurais, industriais e comerciais, notas promissórias rurais; antecipação: 

warrants, mercadorias, cheques, duplicatas, conhecimento de depósito, direitos de devolução do Imposto de 

Renda etc.), enquanto no factoring o objeto do contrato deverá ser a duplicata ou o cheque oriundo de uma 

operação mercantil; d) nos encargos de inadimplência: Os encargos de inadimplência (comissão de permanência) 

cobrados envolvem, além do principal, juros de mora de 1,0% ao mês, multa de 10% e ‘juros bancários’ 

correspondentes à maior taxa diária permitida pelo Banco Central, cujo débito, em quatro meses, chega a dobrar, 

enquanto no factoring os juros são os legais. [...]” (Idem, p. 13). 
272 Idem, ibidem. 
273 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. O contrato de factoring e o direito de regresso do faturizador contra o 

faturizado. In: Revista Brasileira de Direito Comercial. Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 78-85, dez./jan. 2015, p. 81.  
274 Cf. subitem 2.2.3, supra. 
275 A propósito, como já decidiu o STJ: “PROCESSUAL PENAL. FACTORING. CRIME CONTRA O 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. USURA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A caracterização do crime previsto no art. 16, da Lei n° 

7.492/86, exige que as operações irregulares tenham sido realizadas por instituição financeira. 2. As empresas 

popularmente conhecidas como factoring desempenham atividades de fomento mercantil, de cunho meramente 

comercial, em que se ajusta a compra de créditos vencíveis, mediante preço certo e ajustado, e com recursos 

próprios, não podendo ser caracterizadas como instituições financeiras. 3. In casu, comprovando-se a 

abusividade dos juros cobrados nas operações de empréstimo, configura-se o crime de usura, previsto no art. 4°, 

da Lei n° 1.521/51, cuja competência para julgamento é da Justiça Estadual. 4. Conflito conhecido para declarar 

a competência do juízo estadual, o suscitado” (CC n. 98.062/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, 

julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010). 
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potencial de transformar o factoring em atividade privativa de instituição financeira, ao menos 

para fins penais. 

 

4.5.2 DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EM RELAÇÃO 

AOS DIRIGENTES DE PESSOA JURÍDICA NÃO AUTORIZADA PELO BC. MÍNIMA REPERCUSSÃO NA 

ESFERA PENAL 

 

No Processo Administrativo Sancionador – PE 136559, em que se apurou a 

infração consistente em realizar operações não autorizadas pelo Banco Central, o Comitê de 

Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas) reconheceu a ilegitimidade passiva 

dos administradores de pessoa jurídica atuante em atividade sujeita à supervisão do Bacen 

sem a devida autorização [no caso, a Ebanx S.A.], ao fundamento de que eles não seriam 

alcançados pela regra do artigo 2º da Lei n. 13.506, de 2017, que assim dispõe: 

 

Art. 2º. Este Capítulo dispõe sobre infrações, penalidades, medidas coercitivas e 

meios alternativos de solução de controvérsias aplicáveis às instituições 

financeiras, às demais instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil e 

aos integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro, e estabelece o rito processual 

a ser observado nos processos administrativos sancionadores no âmbito do Banco 

Central do Brasil. 

§ 1º O disposto neste Capítulo aplica-se também às pessoas físicas ou jurídicas que: 

I - exerçam, sem a devida autorização, atividade sujeita à supervisão ou à 

vigilância do Banco Central do Brasil; 

II - prestem serviço de auditoria independente para as instituições de que trata o 

caput deste artigo ou de auditoria cooperativa de que trata o inciso V do caput do 

art. 12 da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009; 

III - atuem como administradores, membros da diretoria, do conselho de 

administração, do conselho fiscal, do comitê de auditoria e de outros órgãos 

previstos no estatuto ou no contrato social de instituição de que trata o caput deste 

artigo. 

§ 2º O disposto neste Capítulo aplica-se também aos administradores e aos 

responsáveis técnicos das pessoas jurídicas que prestem os serviços mencionados 

no inciso II do § 1º deste artigo. 

 

Quanto à Ebanx S.A., o Copas destacou que ela firmou termo de compromisso 

com o Banco Central, suspendendo-se, então, o trâmite do processo administrativo 

sancionador e o prazo de prescrição em relação à pessoa jurídica. 

Considerando que a decisão do supervisor está assentada em reduzida 

fundamentação, transcreve-se a íntegra do pronunciamento: 

 

Convém consignar, inicialmente, que o Ebanx S.A. firmou Termo de Compromisso 

(TC) com este Banco Central, em 14.2.2020, o qual vigorará pelo prazo de catorze 

meses. Sendo assim, o presente processo administrativo sancionador e os prazos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm#art12v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp130.htm#art12v


87 
 

prescrição de que trata a Lei n. 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficarão 

suspensos para esse acusado, no período de vigência do Termo, por força dos arts. 

11 e 15 da Lei n. 13.506, de 13 de novembro de 2017. Portanto, o processo 

prossegue para os acusados Alphonse Guilherme Voigt e Wagner Alexis Ruiz, que 

não firmaram TC. 

2. Segundo informações constantes nos autos, verifica-se que o Ebanx S.A. não é 

instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil nem 

possui autorização para operar em câmbio. Nesse contexto, os administradores de 

pessoa jurídica que atue em atividade sujeita à supervisão do Banco Central do 

Brasil sem a devida autorização não são alcançados pelo art. 2º da Lei n. 13.506, 

de 2017, que dispõe sobre os sujeitos destinatários das normas relativas ao 

Processo Administrativo Sancionador (PAS) na esfera de atuação desta Autarquia. 

3. Tratando-se de norma relativa a direito sancionador, seus comandos devem ser 

interpretados de forma restrita, não cabendo inserir no seu alcance pessoas não 

expressamente designadas na lei vigente, motivo pelo qual o objeto da acusação 

não alcança os administradores em razão da impossibilidade jurídica de tais 

pessoas figurarem como sujeito ativo das infrações previstas no art. 3º da referida 

lei e, por conseguinte, de serem sancionadas por esta Autarquia. 

4. Em face do exposto, VOTO pelo ARQUIVAMENTO do processo em relação a 

Alphonse Guilherme Voigt e a Wagner Alexis Ruiz, sem exame do mérito. 

 

Como se pode perceber, o afastamento da responsabilidade administrativa dos 

administradores da Ebanx S.A. decorreu de simples interpretação jurídica, no sentido de que, 

se a pessoa jurídica não possui regular autorização do Banco Central, somente ela fica sujeita 

ao sancionamento administrativo, o qual não se estende aos dirigentes do ente coletivo. 

Muito embora se veja com reservas essa conclusão do supervisor276, o que se 

pretende destacar não é, propriamente, o equívoco de interpretação, mas, sim, a mínima 

repercussão de tal pronunciamento administrativo na esfera penal, em se imaginando que os 

administradores da Ebanx S.A. fossem denunciados pelo Ministério Público. 

Isso se explica porque, no âmbito da criminalidade de empresa – e ressalvada a 

hipótese de delito ambiental (artigo 225, § 3º, da CR; e artigo 3º da Lei n. 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998) –, a responsabilidade penal recai sobre os dirigentes da empresa, e não 

sobre a pessoa jurídica. Assim, a decisão do supervisor – na parte em que afasta a 

responsabilidade administrativa dos dirigentes da Ebanx S.A. – não teria maior repercussão 

 
276 Em que pese fundada em uma interpretação restritiva do artigo 2º da Lei n. 13.506, de 2017, o dispositivo em 

comento é categórico no sentido de informar a aplicação das regras sobre infrações e penalidades, também, às 

pessoas físicas que exerçam, sem a devida autorização, atividade sujeita à supervisão do Bacen (artigo 2º, § 1º, 

inciso I). Assim, e considerando o referido preceito legal na íntegra, pelo qual a disciplina sancionadora alcança 

não apenas as instituições financeiras próprias ou por equiparação, mas, igualmente, os seus dirigentes (artigo 2º, 

§ 1º, III), tanto que é comum a punição desses em conjunto com a pessoa jurídica (nesse sentido, Decisão 

782/2021 – Copas, de 27 de agosto de 2021, PE 175109), o entendimento restritivo do Banco Central em relação 

às pessoas jurídicas que operam sem a sua autorização não se justifica do ponto de vista lógico e jurídico, por 

premiar administradores que atuam completamente à margem da fiscalização da autarquia, em detrimento 

daqueles que, de alguma forma, já haviam se submetido à supervisão do BC (hipótese em que uma instituição 

financeira realiza operações em desacordo com a autorização concedida pelo supervisor, por exemplo). 
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perante o juiz criminal, cabendo a este deliberar sobre a responsabilidade penal individual 

dos dirigentes, ainda que a partir de fato formalmente atribuído à pessoa jurídica. 

Nessa perspectiva, mais do que a decisão de arquivamento do processo 

administrativo sancionador em relação aos dirigentes pessoas físicas, interessaria à instância 

jurisdicional penal o fato de a Ebanx S.A. e o Banco Central terem firmado termo de 

compromisso, o que, como exposto acima, seria um indicativo da reduzida periculosidade do 

comportamento para o bem jurídico tutelado, cabendo ao juiz criminal, de toda forma, avaliar 

a configuração da tipicidade da conduta. 

 

4.5.3 DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DILIGÊNCIAS DE NATUREZA TÉCNICA. AUSÊNCIA 

DE REGISTRO OFICIAL DE CUSTÓDIA E DE GARANTIA DO FGC. PERICULOSIDADE DA CONDUTA 

PARA OS INVESTIDORES E PARA A ESTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO 

 

Há situações em que a decisão do supervisor apresenta, de fato, natureza 

eminentemente técnica, como bem exemplifica, a propósito, a Decisão 492/2021 – Copas, de 

21 de maio de 2021, proferida nos autos do Processo Administrativo Sancionador – PE 

131689, instaurado contra a sociedade empresária PAC Ativos Ltda. (ANEXO A). 

Nesse caso, ao realizar inspeção na carteira de operações de crédito do Banco 

Neon, a supervisão do Banco Central constatou que parte significativa das operações de 

crédito vigentes apresentava aspectos que contrariavam as regras de boa gestão e técnica 

bancária, razão pela qual encaminhou ofícios a alguns devedores do referido banco, 

objetivando a confirmação, ou não, de suas posições de devedor. 

Sucede que uma das destinatárias desses ofícios – aqui designada simplesmente 

como “empresa investidora” –, além de não reconhecer o saldo devedor junto ao Banco Neon, 

apresentou documentos e informou ao Bacen que tinha firmado “contratos de mútuo” com a 

PAC – no valor total de R$4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) –, tornando-se 

credora da PAC e sendo remunerada pelas taxas previstas nos referidos contratos. 

Seguiu-se, então, ampla análise dos dados fornecidos pela empresa investidora – 

referentes às transações realizadas junto à PAC –, os quais foram cotejados com lançamentos 

constantes do extrato da conta garantida da empresa investidora no Banco Neon, a partir do 

que a supervisão do Bacen constatou que “[...] a empresa PAC e o Banco Neon atuaram de 
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forma coordenada: a PAC captando recursos irregularmente, e o Banco Neon arcando com as 

obrigações financeiras (‘resgates’) que sucederam às captações”277. 

Ainda de acordo com a fiscalização do Bacen, o cruzamento de informações 

revelou que a captação de recursos junto à empresa investidora, levada a efeito pela PAC, 

iniciou-se em junho de 2008, mediante “contratos de mútuo e aditivos que proporcionavam à 

mutuante taxas de remuneração em níveis de mercado, referenciados no CDI – Certificado de 

Depósito Interfinanceiro”278. Em relação aos contratos de mútuo celebrados em 30.6.2008 

(R$1,1 milhão) e em 20.10.2016 (R$2,1 milhões), havia previsão autorizativa de resgate antes 

do vencimento – a partir de sessenta dias da aplicação –, a denotar que tais contratos foram 

utilizados para captação com prazos e efeitos financeiros semelhantes aos dos Certificados de 

Depósitos Bancários (CDBs) emitidos pelo Banco Neon, “porém firmados por empresa não-

financeira pertencente aos controladores do Banco, portanto, à margem do conhecimento e 

da supervisão desta autarquia, não possuindo qualquer registro oficial de custódia e sem 

garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC”279. 

Ademais, após estudo da composição analítica da conta Credores Diversos, 

apresentada pela PAC, a supervisão do Banco Central constatou a existência de obrigações 

dessa empresa junto a trinta e sete outros clientes – totalizando R$36,7 milhões em 

31.12.2015 e R$49,6 milhões em 31.12.2016 –, tudo a revelar, na compreensão da autarquia, 

que a principal atividade desenvolvida pela PAC consistia na captação de recursos de 

terceiros, fato corroborado pelo exame dos demonstrativos contábeis de tal empresa 

referentes aos últimos cinco anos (com destaque para a existência de saldos relevantes nas 

contas Credores Diversos e Devedores Diversos), pelo valor ínfimo de seu capital social, pelo 

elevado passivo a descoberto e pela ausência de uma estrutura operacional própria da PAC 

(conforme verificação in loco realizada pela supervisão do Bacen na sede da empresa), 

circunstâncias incompatíveis com uma empresa que tem por objeto social a prestação de 

serviços, como constava do contrato social da PAC. 

Ao final, por entender que a PAC realizou operações privativas de instituição 

financeira – resumidamente, captação de recursos de terceiros para a aplicação em operações 

típicas de depósito a prazo –, sem a regular autorização do Banco Central, este aplicou à 

pessoa jurídica PAC Ativos Ltda. a penalidade de multa, no valor de R$250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais). 

 
277 Parecer 359/2019-BCB/DESUP, de 8 de fevereiro de 2019, p. 2. ANEXO A. 
278 Idem. 
279 Idem. 
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Como se pode notar, para que fosse possível descortinar o esquema de atuação 

conjunta engendrado pela PAC e pelo Banco Neon e, em particular, a atuação irregular da 

PAC na captação de recursos de terceiros, foram realizadas importantes diligências de 

natureza técnica, tais como: (i) estudo de transações financeiras envolvendo a PAC e terceiros 

investidores e o cruzamento das informações resultantes desse estudo com lançamentos 

constantes dos extratos das contas desses investidores no Banco Neon; (ii) análise de 

demonstrativos contábeis e da movimentação financeira da PAC por meio de Transferências 

Eletrônicas Disponíveis – TEDs, a partir do que se identificou número expressivo de pessoas 

físicas e jurídicas remetentes e recebedoras de recursos em contas de depósito tituladas pela 

PAC no Banco Neon; (iii) estudo da composição societária da PAC, o qual revelou que os 

cotistas dessa empresa correspondiam às mesmas cinco pessoas físicas que detêm, direta e 

indiretamente, a totalidade das ações do Banco Neon; (iv) fiscalização na sede da empresa 

PAC, em que se constatou que ela não possuía estrutura operacional própria, tampouco 

funcionários registrados no local, a reforçar a compreensão de que a sua principal atividade 

consistia na captação de recursos de terceiros, não se tratando de empresa dedicada apenas à 

prestação de serviços. 

Nessa perspectiva, ainda que a solução administrativa não vincule a instância 

penal, dúvida não há de que o seu conteúdo – sobretudo as informações contábeis e o 

cruzamento de dados financeiros envolvendo a empresa investigada, o Banco Neon e os 

investidores – assume especial relevo na análise da configuração típica pelo juiz criminal, 

inclusive no que tange ao risco criado para o bem jurídico, não se podendo desprezar a 

constatação do Banco Central de que as vultosas operações efetuadas pela PAC Ativos Ltda. 

ocorreram “à margem do conhecimento e da supervisão dessa autarquia, não possuindo 

qualquer registro oficial de custódia e sem garantia do Fundo Garantidor de Crédito – 

FGC”280, a revelar a ausência de proteção aos credores da PAC e a periculosidade da conduta 

para a estabilidade do sistema financeiro. 

 

 

 

 

 

 
280 Idem. 
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4.5.4 DECISÃO SANCIONADORA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE MÚTUO POR SOCIEDADES 

DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ILÍCITO PRATICADO NO MERCADO DE 

OURO ATIVO FINANCEIRO. INFRAÇÃO GRAVE. REPERCUSSÃO DA CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA 

NA AVALIAÇÃO DO RISCO CRIADO 

 

No Processo Administrativo Sancionador – PE 175109, instaurado contra a OM 

DTVM Ltda. e seus administradores, também prevaleceu o caráter técnico da Decisão 

782/2021 – Copas, de 27 de agosto de 2021 (ANEXO B). 

Na ocasião, a supervisão do Banco Central apurou que, entre março de 2016 e 

novembro de 2018, a OM DTVM Ltda., na qualidade de mutuária, celebrou dois contratos de 

mútuo de ouro ativo financeiro (de “pureza 999”), internalizando ao giro de seus negócios 

cento e cinco quilogramas de ouro – conforme solicitações de transferências de valores 

mobiliários –, com o que violou a Resolução CMN n. 2.626, de 29 de julho de 1999281. 

Da mesma forma, a supervisão do BC constatou que, entre janeiro de 2017 e 

novembro de 2018, “a OM DTVM Ltda. realizou operações de adiantamento de recursos a 

seus clientes, particularmente no mercado de ouro, as quais, ao longo de todo o período, 

alcançaram o montante de R$22.100.556,45”282, malferindo a disciplina regulamentar, após o 

que o Copas aplicou a penalidade de multa à pessoa jurídica e aos seus dirigentes, nos 

seguintes valores: R$320.000,00 à OM DTVM Ltda.; e R$64.000,00, individualmente, a cada 

um dos dirigentes. 

Nesse caso, a detecção e a apuração do ilícito envolveram o estudo da evolução, 

em gramas, dos dois contratos de mútuo de ouro realizados em favor da sociedade 

 
281 De acordo com o artigo 1º, caput, do referido ato normativo, é vedada “a celebração de contratos de mútuo 

por parte de sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e de sociedades distribuidoras de títulos e 

valores mobiliários com pessoas físicas e pessoas jurídicas, financeiras ou não”, ao passo que, a teor do disposto 

no parágrafo segundo, “os contratos de mútuo de ouro formalizados anteriormente à data da entrada em vigor 

desta Resolução, nos termos da Circular nº 1.942, de 17 de abril de 1991, deverão ser liquidados por ocasião do 

respectivo vencimento, não se admitindo a sua renovação”. A Resolução CMN n. 2.626, de 1999, foi revogada 

pela Resolução CMN n. 5.008, de 24 de março de 2022, mas a proibição à celebração de contratos de mútuo com 

pessoas físicas e pessoas jurídicas permaneceu, na forma do artigo 14: “É vedado às sociedades corretoras de 

títulos e valores mobiliários e às sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários: I - realizar operações 

que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus 

clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as 

demais previstas na regulamentação em vigor; II - cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra 

comissão referente a negociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição 

primária; III - adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos em liquidação de dívidas de difícil 

ou duvidosa solução, conforme regulamentação em vigor; IV - realizar operações envolvendo comitente final 

que não tenha identificação cadastral nas entidades administradoras de mercado de títulos e valores mobiliários; 

ou V - celebrar contratos de mútuo com pessoas físicas e pessoas jurídicas, financeiras ou não. Parágrafo único. 

Excetuam-se do disposto no inciso V os contratos de mútuo referentes a operações expressamente previstas nesta 

Resolução e na regulamentação em vigor.” 
282 Parecer 1855/2020-BCB/DESUC, de 26 de junho de 2020, p. 3. ANEXO B. 
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distribuidora de títulos e valores mobiliários, além da análise de informações extraídas do 

Livro Razão, do Balancete Geral e de Balancetes Internos da distribuidora, tudo a revelar que 

o Parecer 1855/2020-BCB/DESUC – cujas razões embasaram a instauração do processo 

administrativo e a própria decisão sancionadora – assemelha-se a um laudo pericial contábil, 

muito embora ele contenha, também, importante juízo de valor sobre os fatos investigados, no 

sentido de que a infração administrativa contribuiu “para gerar indisciplina no mercado 

financeiro, particularmente no mercado de ouro ‘ativo financeiro’, constituído por um 

número restrito de instituições, por afetar o regular funcionamento do Sistema Financeiro 

Nacional”283. 

Essa conclusão do supervisor acerca da contribuição do ilícito para gerar 

indisciplina no mercado financeiro produz efeitos importantes na instância administrativa e 

pode repercutir, também, na esfera penal, notadamente na avaliação do risco criado para o 

bem jurídico. Isso, porque, em tal situação, a própria lei qualifica o ilícito como infração 

grave (artigo 4º, inciso II, da Lei n. 13.506/2017284), do que decorre, entre outras 

consequências285, a proibição da celebração de termo de compromisso286 – reservado a 

situações de reduzida periculosidade do comportamento –, a denotar, contrario sensu, tratar-

se de conduta que produz risco relevante para o bem jurídico tutelado. 

Assim, diante do caráter técnico da decisão do Banco Central, a qual analisou uma 

infração cometida em um segmento bastante específico do mercado financeiro – o mercado de 

ouro ativo financeiro, constituído por um número restrito de instituições –, eventual 

afastamento dessa decisão pela instância penal exigiria que, durante a instrução criminal, 

fossem produzidas outras informações capazes de abalar a manifestação técnica do 

supervisor, a partir das quais o magistrado poderia justificar a rejeição da conclusão alcançada 

pela autarquia, não sendo permitido a ele simplesmente desprezar tal conclusão, sob pena de a 

decisão judicial ser considerada não fundamentada (artigo 489, § 1º, IV, do CPC, aplicado por 

analogia), a desafiar embargos de declaração (artigos 382 e 619 do CPP) e, em persistindo o 

vício, apelação (artigo 593 do CPP). 

 
283 Idem. 
284 “Art. 4º. Constituem infrações graves aquelas infrações que produzam ou possam produzir quaisquer dos 

seguintes efeitos: [...] II - contribuir para gerar indisciplina no mercado financeiro ou para afetar a estabilidade 

ou o funcionamento regular do Sistema Financeiro Nacional, do Sistema de Consórcios, do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro ou do mercado de capitais; [...]”. 
285 A título ilustrativo: a aplicação das sanções administrativas mais gravosas restringe-se às hipóteses de 

ocorrência de infração grave (art. 9º da Lei n. 13.506/2017); em se tratando de infração grave, ao menos um 

diretor do Banco Central deverá participar do órgão colegiado que decidirá o processo administrativo 

sancionador em primeira instância (art. 27 da mesma lei). 
286 Art. 11, § 4º, da Lei n. 13.506/2017: “O Banco Central do Brasil não firmará termo de compromisso nas 

hipóteses de que trata o art. 4º desta Lei”. 
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4.6 Integração entre as esferas de responsabilidade na aplicação das sanções 

 

Retoma-se, no ponto, a conclusão alcançada em momento anterior, no sentido de 

que, para a tutela de alguns bens jurídicos, a lei fundamental admite a sujeição do infrator a 

um sistema cumulativo de repressão. Em outras palavras, ainda que criticável, o texto 

constitucional não proíbe o bis in idem, quando resultado da atuação de distintas esferas de 

responsabilização287, e a justificativa de tal sistemática, para quem a reconhece, está na 

diversidade de objetivos a que se propõem as sanções penal e administrativa288-289. 

 
287 A respeito do tema, Marques Neto e Freitas manifestam a seguinte compreensão: “a duplicidade de sanções 

não deve ser tolerada, muito menos legitimada. O que não evita que ela exista. Algo inevitável, diante da 

independência das instâncias competentes para punir, prevista no ordenamento jurídico pátrio (por exemplo, no 

artigo 125 da Lei 8.112/1990) que enseja que um mesmo agente possa ser responsabilizado funcional, 

administrativa, cível e criminalmente. Ciente disso, a nova LINDB vai de encontro aos efeitos provocados pelo 

bis in idem. [...] Reiteramos que o bis in idem já foi consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro. É uma 

realidade. O que o parágrafo comentado [§ 3º do art. 22] pretende é atenuar, com base no racional pragmático de 

toda a Lei 13.655/2018, os seus deletérios efeitos para os administrados” (MARQUES NETO, Floriano de 

Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Comentários à lei 13.655/2018 (Lei da Segurança para Inovação Pública). 

Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 69). 
288 Esse, aliás, é o entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal, consoante revela a pesquisa de 

Yasser Gabriel, de acordo com quem: “os casos levados ao STF questionavam a possibilidade de punição nas 

diversas jurisdições sancionadoras. Os fundamentos quanto à autonomia de instâncias e ao non bis in idem 

disseram respeito, portanto, a se poderiam existir ou não mais de uma sanção referente a um mesmo fato. E o que 

o STF fez foi dizer que sim, já que as funções dessas diversas instâncias autônomas não se confundem e, por 

isso, múltiplas repressões não importariam em bis in idem” [GABRIEL, Yasser Reis. Harmonização de efeitos 

das sanções de direito administrativo. 209f. 2021. Tese (doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 2021, p. 88]. O autor cita os seguintes precedentes da Suprema Corte: SS n. 284 AgR/DF 

– Plenário, rel. Min. Néri da Silveira, j. em 11.3.1991; MS n. 21029-0/DF – Plenário, rel. Min. Celso de Mello, j. 

em 15.6.1994; MS n. 22.155-1/GO, rel. Min. Celso de Mello, j. em 27.9.1995; MS n. 22.728-1/PR – Plenário, 

rel. Min. Moreira Alves, j. em 22.4.1998; MS n. 21.708-1/DF – Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 

9.11.2000; MS n. 22.899-7/SP – Plenário, rel. Min. Moreira Alves, j. em 2.4.2003; e MS n. 25.880-2/DF – 

Plenário, rel. Min. Eros Grau, j. em 7.2.2007 (idem, p. 86). Além desses julgados, é importante fazer referência 

ao RE 976.566, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que o Tribunal Pleno, ao julgar o aludido 

recurso – em que foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional –, fixou a tese de que “o processo 

e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua 

responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia 

das instâncias” (STF, RE 976566, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 

13.9.2019). Lado outro, não se pode deixar de mencionar o julgamento da Rcl 41.557/SP, em que a Segunda 

Turma do STF, por maioria de votos, reconheceu a impossibilidade do processamento de ação de improbidade 

administrativa que versava sobre fatos também apurados em ação penal, quando determinado o trancamento 

dessa última por negativa de autoria. Na linha do voto condutor, a independência entre as esferas penal e 

administrativa “deve ser interpretada como uma independência mitigada”; e o bis in idem, “vedado no que diz 

respeito à persecução penal e ao direito administrativo sancionador pelos mesmos fatos” (STF, Rcl 41557, 

Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020). 
289 Em estudo sobre a forma como o sistema legal polonês disciplina as sanções punitivas – nestas se incluindo 

as sanções criminais e as sanções administrativas –, Cebera e Horodyski anotam que a dupla punição é aceitável 

quando as sanções desempenham diferentes funções. Na expressão dos autores: “however, one should note that 

the legislator is not always obliged to choose between the sanctions, and consequently criminal sanctions may 

coincide with administrative sanctions. This means that the same act may be sanctioned both on the grounds of 

the criminal law and the administrative law. […] One should share the views presented in the doctrine that in 

principle no entity should be sanctioned twice for the same unlawful conduct. However, it should be stressed that 

the possibility of introducing the double ‘punishment’ is not strictly prohibited under Polish law. As it is rightly 
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No direito administrativo sancionador, a penalidade constitui técnica de regulação 

– destinada a promover a adequação da conduta dos particulares em contextos sociais 

variados e urgentes290-291 –, ao passo que a pena criminal apresenta três traços fundamentais: 

caráter repressivo; é um mal especialmente grave, que intervém em um direito inato do 

apenado; e, não raramente, excede a retribuição, a caracterizar o que Schünemann chama de 

overkill292. 

Assim, se as sanções realizam objetivos diversos, há fundamento para a sua 

cumulação, ao menos pela ótica do Estado. De todo modo, como bem observa Yasser 

Gabriel, essa compreensão ignora a posição do sancionado no processo punitivo, para quem, 

mais do que as finalidades das sanções, importam os seus efeitos, sendo irrelevante saber a 

proveniência da punição e os objetivos desta293. 

Na perspectiva de quem é punido, “o resultado prático das sanções é exatamente o 

mesmo”294, de tal forma que a cumulação de penalidades, conquanto admitida pelo direito 

interno, pode produzir sanções desarrazoadas – mais severas do que aquilo que seria justo –, 

em afronta a valores constitucionais outros, como a proporcionalidade, a individualização da 

 
observed by M. Wincenciak, it is acceptable when the predicting of the formation of responsibility aim to protect 

other legal interests. According to the authors of this study, one should also allow the concurrence of criminal 

and administrative sanctions in case when these sanctions fulfil different functions, e.g., the administrative 

sanction plays the preventive-redistribution function, while the criminal sanction plays the repressive function” 

[CEBERA, Agata; HORODYSKI, Dominik. Issues related to the use of administrative sanctions analyzed from 

safety perspective. In: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem – Jednostki, grupy i społeczeństwa. 

KOPCZEWSKI, Marian; KURKIEWICZ, Anna; MIKOŁAJCZAK, Stanisław (edição científica). Posnânia: 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, p. 335-336]. 
290 VORONOFF, Alice. Direito administrativo sancionador no Brasil, p. 218. 
291 Mendes, Buonicore e De-Lorenzi, ao tratarem da distinção entre direito penal e direito administrativo 

sancionador, entendem que o critério diferenciador tem por base a sanção aplicada. Assim, o direito penal 

“dispõe da mais grave intervenção de que se pode valer o Estado como reação a um ilícito: a pena [...], a qual 

toca um âmbito particularmente sensível do ser humano – no caso brasileiro, privação de liberdade por até 

quarenta anos” –, inconfundível com a sanção administrativa, entendida como aquela “imposta pela 

Administração Pública, pelo Poder Judiciário ou por outros órgãos, como reprovação pela prática de infração de 

uma norma decorrente do regime jurídico do Direito Administrativo” (MENDES, Gilmar; BUONICORE, Bruno 

Tadeu; DE-LORENZI, Felipe da Costa. Ne bis in idem entre Direito Penal e Administrativo Sancionador: 

considerações sobre a multiplicidade de sanções e de processos em distintas instâncias. In Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, ano 30, vol. 192, setembro – outubro de 2022, p. 90). Apesar de se reconhecer o acerto da 

premissa – de que a natureza da sanção permite distinguir essas esferas de responsabilidade –, tal definição de 

sanção administrativa parece pressupor uma unicidade de regime jurídico de direito administrativo, 

desconsiderando que a atuação do direito administrativo sancionador é mais gravosa do que a atividade 

administrativa em geral (como exposto no item 2.1, supra), e que as sanções administrativas constituem técnicas 

de regulação, especialmente aplicáveis em ambientes altamente regulados, como o sistema financeiro. 
292 SCHÜNEMANN, Bernd. Direito penal, racionalidade e dogmática: sobre os limites invioláveis do direito 

penal e o papel da ciência jurídica na construção de um sistema penal racional. Coordenação e tradução de 

Adriano Teixeira. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2018, p. 68-70. 
293 GABRIEL, Yasser Reis. Op. cit., p. 97. 
294 Idem, ibidem. 
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pena (artigo 5º, inciso XLVI) e a proibição de pena de caráter perpétuo (artigo 5º, inciso 

XLVII, b), tudo a exigir a “harmonização dos efeitos das sanções”295. 

Pois bem. O ordenamento jurídico interno contém mecanismos de atenuação de 

eventual excesso punitivo estatal, consistentes, exatamente, na “mitigação da sanção aplicada 

em uma esfera no momento da dosimetria da pena na outra seara”296. 

Assim, como observa Cavali, é possível a aplicação analógica do artigo 8º do 

Código Penal297, de maneira que o montante fixado a título de multa administrativa seja 

descontado da multa criminal298-299. Isso se explica porque, apesar de dispor sobre a 

atenuação e a detração da pena cumprida no estrangeiro, em hipóteses, respectivamente, de 

penas diversas ou de mesma natureza, “a ratio legis é justamente a de conferir 

proporcionalidade à punição, impedindo a sobreposição das sanções”300, sendo possível 

considerar, ainda, para sanções de natureza diversa, que a penalidade administrativa seja 

levada em conta como uma atenuante inominada301 (artigo 66 do CP302), na segunda fase de 

dosimetria da pena criminal, tudo a contribuir para uma aplicação mais proporcional das 

sanções, reduzindo o efeito do bis in idem. 

Indo além, não se pode deixar de fazer referência ao § 3º do artigo 22 da LINDB 

(Decreto-lei n. 4.657, de 1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, nos termos do qual: “as 

sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de 

mesma natureza e relativas ao mesmo fato”. 

 
295 Trata-se de expressão utilizada por Yasser Gabriel, a qual significa, nas palavras do autor, “considerar, na 

aplicação de sanções de direito administrativo, sanções de efeitos similares aplicadas previamente por outras 

autoridades públicas em decorrência da mesma irregularidade” (idem, p. 102). Apesar de a proposta versar sobre 

a aplicação de sanções administrativa, de contas e judicial cível, a ideia central (evitar punições injustas) é 

perfeitamente conciliável com o que aqui se defende. 
296 CAVALI, Marcelo Costenaro. Manipulação..., p. 262. 
297 Art. 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, 

ou nela é computada, quando idênticas. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984) 
298 CAVALI, Marcelo Costenaro. Manipulação..., p. 262. 
299 De acordo com Bach, tal providência não implica “um mero e automático desconto/detração de sanções da 

mesma espécie”, sob pena de se admitir a “total inaplicabilidade de uma das sanções” e produzir, em última 

análise, o mesmo efeito de quando se defende a ilegitimidade da acumulação de sanções, em afronta à 

Constituição brasileira, que não apenas autoriza, como recomenda a punição por distintas esferas de 

responsabilidade. Assim, na compreensão da autora, “[...] diante da imposição de multiplicidade sancionatória 

estatal pelo mesmo fato, o Poder Judiciário deve, casuisticamente, considerar o conjunto sancionatório (global) 

imposto. Deve, ao impor uma pena em determinada instância, atenuá-la, justamente por considerar penas 

eventualmente já impostas em outras instâncias”, cabendo ao magistrado a definição da quantidade da redução 

[BACH, Marion. Multiplicidade sancionatória estatal pelo mesmo fato: ne bis in idem e proporcionalidade. 344f. 

2021. Tese (doutorado). Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre, 2021, p. 295-300]. 
300 CAVALI, Marcelo Costenaro. Op. cit., p. 263. 
301 Idem, ibidem. 
302 Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, 

embora não prevista expressamente em lei. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984) 
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O dispositivo em comento, conquanto não tenha acolhido o non bis in idem em 

sua versão mais rígida, impõe ao intérprete o dever de proporcionalidade – de forma a coibir 

eventual excesso punitivo303 –, sobrelevando notar que tal determinação, apesar de voltada 

para penalidades relativas a questões administrativas, entremostra-se ainda mais justificável 

quando a sobreposição de sanções envolve, também, a pena criminal, dada a sua peculiar 

gravidade. 

Ademais, não se trata, propriamente, de inovação normativa, mas de 

exteriorização dos princípios da proporcionalidade e de individualização da pena – previstos 

no texto constitucional –, especialmente aplicáveis à sanção penal. Assim, a despeito da 

expressa referência do preceito legal a “sanções de mesma natureza”, em âmbito criminal, há 

espaço para que a dosimetria considere sanções de natureza diversa, atenuando a pena, 

consoante se extrai dos referidos princípios constitucionais e do já citado artigo 8º do Código 

Penal, ao que se soma a compreensão doutrinária de que “uma pena pecuniária equivalerá a 

uma pena privativa de liberdade, não só se ela puder ser convertida em prisão, mas também se 

for capaz de aniquilar a existência econômica do réu”304. 

Na mesma linha, também visando impedir a fixação de sanções desproporcionais, 

o § 5º do artigo 21 da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, determina ao juiz 

que, na aplicação de sanções por ato de improbidade administrativa, sejam compensadas 

eventuais sanções impostas por outras esferas de responsabilidade305. 

Não se pode deixar de fazer referência, ainda, ao anteprojeto de lei ordinária para 

a reforma da Lei n. 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo)306, o qual, conquanto 

circunscrito à seara administrativa, propõe a criação de um capítulo específico sobre 

“procedimento administrativo sancionador”, com normas que impõem às autoridades 

administrativas e controladoras o dever de atuarem de forma eficiente e coordenada – 

inclusive mediante o compartilhamento de provas e o reconhecimento de que o 

 
303 Sundfeld, Carlos Ari. Direito Administrativo: o novo olhar da LINDB. Belo Horizonte: Fórum, 2022. Na 

expressão do autor: “O non bis in idem não foi acolhido em sua versão mais rígida, pois não se proibiu a dupla 

sanção pelo mesmo fato. Todavia, o dispositivo impôs a consideração das sanções anteriores na dosagem das 

posteriores – e com isso sugeriu que, em função do dever de proporcionalidade, haveria vedação a que o 

empilhamento de sanções de origem diversa leve a um excesso sancionatório” (p. 150). 
304 SCHÜNEMANN, Bernd. Direito penal, racionalidade e dogmática..., p. 69. 
305 Art. 21, § 5º, da LIA: “Sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as 

sanções aplicadas nos termos desta Lei”. 
306 Senado Federal, Projeto de Lei n. 2.481, de 2022. Anteprojeto de lei ordinária para a reforma da Lei n. 

9.784/99 (Lei de Processo Administrativo), apresentado pelo Relatório Final da Comissão de Juristas 

responsável pela elaboração de anteprojetos de proposições legislativas que dinamizem, unifiquem e 

modernizem o processo administrativo e tributário nacional, instituída pelo Ato Conjunto dos Presidentes do 

Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal n. 1/2022. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=9199080&ts=1663791321824&disposition=inline. Acesso em: 6 de nov. de 2022.  
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pronunciamento emanado de outro órgão pode influenciar a sua decisão –, evitando “a 

imposição de mais de uma sanção de igual natureza em razão do mesmo fato” (artigo 68-C307) 

e levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 68-A308). 

Sublinhe-se, por fim, que a ideia de mitigação da sanção aplicada por outra esfera 

de responsabilidade é extensível aos acordos substitutivos de sanção, de que é exemplo o 

termo de compromisso celebrado entre o Banco Central e o suspeito da prática de infrações no 

âmbito do sistema financeiro. 

Nessa perspectiva, caso o investigado assine termo de compromisso, assumindo a 

obrigação de recolher contribuição pecuniária (artigo 11, inciso III, da Lei n. 13.506/2017), o 

cumprimento de tal obrigação na esfera administrativa deve ser considerado pela instância 

jurisdicional penal, de forma a atenuar a pena criminal (privativa de liberdade, restritiva de 

direitos e multa) ou as condições ajustadas em acordo de não persecução penal (CPP, artigo 

28-A309) ou em suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099/1995, artigo 89310), a 

depender do caso311. 

 
307 “Art. 68-C Na hipótese de existência de mais de um processo administrativo sancionatório, baseado, total ou 

parcialmente, nos mesmos fatos, as autoridades administrativas da mesma ou de diferentes esferas 

administrativas e unidades da federação, deverão reduzir o tempo de processamento dos processos e evitar a 

imposição de mais de uma sanção de igual natureza em razão do mesmo fato. Parágrafo único. Com a finalidade 

de atender ao disposto no caput, as autoridades administrativas e controladoras poderão: a) compartilhar provas 

produzidas, respeitados, em qualquer hipótese, a ampla defesa e o contraditório; b) suspender o processo 

administrativo até a conclusão de outro processo administrativo ou judicial, cuja instrução ou decisão lhe possa 

aproveitar, influenciar ou implicar a imposição de sanção da mesma natureza em razão do mesmo fato; c) 

suspender o cumprimento da sanção, quando o acusado já estiver cumprindo sanção de igual natureza pelo 

mesmo fato em decorrência de outro processo administrativo ou judicial, hipótese em que o cumprimento da 

sanção precedente implicará a extinção da pena de igual natureza imposta no processo suspenso; d) atuar de 

forma coordenada com outro órgão, com a finalidade de instrução e decisão conjunta, hipótese em que, havendo 

a possibilidade de aplicação de sanção de igual natureza por mais de um órgão, a pena final aplicada não deverá 

superar a pena mais grave; e) observar o disposto no artigo art. 68-C.” 
308 “Art. 68-A. A elaboração, interpretação, aplicação e execução de normas de direito administrativo 

sancionador estão especialmente submetidas à observância dos princípios da retroatividade da norma mais 

benéfica, contraditório, prévia e ampla defesa, intranscendência da sanção, proporcionalidade, razoabilidade e 

non bis in idem.” 
309 “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a 

prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o 

Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - 

reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a 

bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar 

serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito 

diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos 

termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de 

interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens 

jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, 

outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal 

imputada. [...]” 
310 “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por 

esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 
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5 ESTUDO DE CASOS 

 

Com a compreensão externada nos capítulos anteriores, passa-se, na sequência, ao 

estudo de três casos, em que se discute a caracterização, ou não, do crime tipificado no artigo 

16 da Lei n. 7.492/1986, tendo em conta, em especial, a interação entre as instâncias 

administrativa e jurisdicional penal. 

O grupo de casos é ilustrado a partir de situações correspondentes a casos reais 

ou, ao menos, neles inspiradas, a partir das quais se busca traçar, à luz do direito interno, um 

panorama mais racional de interação entre as esferas de responsabilização. 

 

5.1 Exercício desautorizado de atividade típica de instituição financeira? Atividade não 

supervisionada – criptomoedas 

 

Sócios B e C constituíram a pessoa jurídica Exchange A, cujo objeto social 

consiste, basicamente, em oferecer serviços referentes a operações com criptoativos, inclusive 

intermediação, negociação e custódia. A cláusula terceira do contrato social assim discrimina 

as atividades desempenhadas pela Exchange A: 

Cláusula terceira. A sociedade tem por objeto social: 

a. Gerenciamento dos recursos financeiros disponibilizados e aportados pelos 

investidores com vistas à obtenção de lucro por meio da criptomoeda bitcoin 

(BTC); 

b. Serviços de consultoria em matéria de investimento financeiro; 

c. Tratamento de dados e disponibilização de ambiente na internet para a realização 

das operações de compra e venda de moeda virtual. 

 

Investidor D aplicou R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na aquisição de bitcoin. 

Insatisfeito, contudo, com a queda do valor da referida moeda virtual nos últimos seis meses – 

 
anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes 

os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). § 1º Aceita a 

proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o 

processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo 

impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de freqüentar determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da 

comarca onde reside, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, 

para informar e justificar suas atividades. § 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada 

a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. [...]” 
311 O crime de operação clandestina de instituição financeira, tipificado no artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, é 

punido com pena que varia entre um e quatro anos de reclusão, além de multa, a autorizar, desde que satisfeitos 

os demais pressupostos legais, a celebração de acordo de não persecução penal ou a suspensão condicional do 

processo. 
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superior a 50% (cinquenta por cento)312 –, Investidor D, acreditando ter sido vítima de golpe, 

apresentou notitia criminis à Polícia Federal, que, por sua vez, instaurou inquérito policial 

para investigar possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional. 

Do contrato celebrado entre as partes, consta a seguinte cláusula sobre os serviços 

de responsabilidade da Exchange A: 

Dos serviços prestados pela exchange de criptoativos 

Cláusula y. Exchange A obriga-se a prestar os seguintes serviços ao Investidor D: 

y.1 – criação de uma conta em nome do Investidor D, em plataforma digital para a 

compra e venda de bitcoin; 

y.2 – negociação online da moeda digital bitcoin; 

y.3 – gerenciamento dos recursos financeiros disponibilizados e aportados pelo 

Investidor D, a fim de obter lucros por meio de trading; 

y.4 – solicitação de saques para a conta bancária do Investidor D, sempre que 

houver requerimento do investidor nesse sentido;  

y.5 – consultoria acerca da forma como os rendimentos obtidos deverão ser 

declarados em imposto de renda; 

y.6 – realização de reuniões, palestras e treinamentos sobre criptoativos. 

 

Entre as diligências investigativas realizadas pela Polícia Federal, consta o 

encaminhamento de ofício ao Banco Central – em que a autoridade policial solicita à 

autarquia informação a respeito de eventual autorização concedida à Exchange A para operar 

instituição financeira –, assim como à CVM, neste último caso, para saber se a Exchange A 

teria autorização para negociar valores mobiliários. 

Como as respostas de ambos os supervisores foram negativas, e considerando que 

a administração da sociedade e o gerenciamento das operações com criptoativos competiam 

aos sócios B e C, indistintamente, indaga-se a respeito de eventual responsabilidade penal 

desses pelos crimes tipificados nos artigos 16 e 7º, IV313, ambos da Lei n. 7.492/1986. 

No que tange especificamente ao crime do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, não há 

como se reconhecer tal responsabilidade. Isso, porque, a despeito do amplo conceito de 

instituição financeira para fins penais314 – a abranger, por exemplo, a pessoa jurídica que 

 
312 Informação disponível em: https://einvestidor.estadao.com.br/criptomoedas/queda-bitcoin-o-que-desvaloriza-

criptomoedas/. Acesso em: 6 de jul. de 2022. 
313 “Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: [...] IV - sem 

autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa.” 
314 A legitimidade de tal conceito já foi reconhecida pelo STF, consoante se depreende do julgamento do RHC 

117270 AgR, do qual se extrai o seguinte fragmento da ementa: “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS 

CORPUS’ – CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CONCEITO NORMATIVO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA FINS PENAIS, DEFINIDO PELA PRÓPRIA LEI Nº 7.492/86 (ART. 1º 

E PARÁGRAFO ÚNICO), QUE ABRANGE, ATÉ MESMO, PARA ESSE EFEITO, PESSOAS NATURAIS 

OU ENTIDADES QUE OPEREM SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL [...] O 

AMPLO CONCEITO NORMATIVO DE ‘INSTITUIÇÃO FINANCEIRA’ PARA EFEITOS PENAIS: 

INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA CONFERIDA PELO PRÓPRIO LEGISLADOR (LEI Nº 7.492/86, ART. 1º 

E PARÁGRAFO ÚNICO). – A norma inscrita no art. 1º e respectivo parágrafo único da Lei nº 7.492/86 traduz 
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realiza as atividades de captação e intermediação de recursos de terceiros, em moeda nacional 

ou estrangeira, ainda que para a aplicação em criptomoedas, dado que a lei é expressa em não 

exigir a cumulação de todas essas atividades (captação, intermediação e aplicação) –, fato é 

que a negociação de moedas digitais não constitui atividade regulada, de tal forma que o 

desempenho de tal atividade prescinde de autorização, seja pelo BCB, seja por outra entidade 

supervisora. 

Nesse sentido, aliás, a autoridade monetária, por meio das diretorias de regulação 

e de política monetária, divulgou o Comunicado n. 31.379, de 16 de novembro de 2017, 

alertando os agentes econômicos sobre os riscos decorrentes de operações de guarda e 

negociação de criptomoedas e enfatizando que as empresas que realizam essas atividades 

“não são reguladas, autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central do Brasil”, 

inexistindo, “no arcabouço legal e regulatório relacionado com o Sistema Financeiro 

Nacional, dispositivo específico sobre moedas virtuais. O Banco Central do Brasil, 

particularmente, não regula nem supervisiona operações com moedas virtuais”315. É do 

mesmo comunicado que, a despeito de as moedas virtuais terem sido tema de debate 

internacional, os organismos internacionais não teriam identificado a necessidade de 

regulamentação de tais ativos, sendo que, “no Brasil, por enquanto, não se observam riscos 

relevantes para o Sistema Financeiro Nacional”316. 

Pois bem. A realização do tipo penal em análise exige a contrariedade a um ato 

administrativo de alcance concreto, consubstanciada na ausência de regular autorização para 

operar instituição financeira. Trata-se, como já exposto, de elemento normativo do tipo, de tal 

forma que a norma permissiva – expressa na situação em que há autorização lícita317 ou 

naquela em que não se exige autorização – integra diretamente a figura típica, como elemento 

normativo de caráter negativo, de tal forma que a sua caracterização afasta a tipicidade do 

fato. 

 
verdadeira interpretação autêntica dada pelo próprio legislador quando edita diplomas legislativos de caráter 

geral, inclusive aqueles de conteúdo eminentemente penal. Essa cláusula normativa, em realidade, objetiva 

explicitar, mediante autêntica interpretação emanada do próprio legislador, o âmbito de incidência material da 

Lei nº 7.492/86, vinculando a compreensão e a incidência dos tipos penais nela definidos ao sentido claramente 

abrangente da expressão ‘instituição financeira’, inclusive para efeito de adequação de condutas aos elementos 

que compõem as estruturas típicas constantes do art. 4º e do art. 16 de referido diploma legislativo. [...]” (RHC 

117270 AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015). 
315 Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=31379. Acesso em: 

6 de jul. de 2022. 
316 Idem. 
317 HORTA, Frederico. Elementos..., p. 243. 
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Delineado esse quadro, considerando que a realização de operações de guarda e 

negociação de criptomoedas prescinde de autorização estatal – conforme expressamente 

reconhecido pelas diretorias de regulação e de política monetária do Banco Central –, a 

instância jurisdicional penal não pode simplesmente desconsiderar tal contexto normativo (ou 

a sua ausência), assim como a orientação técnica do regulador, e exigir a apresentação de ato 

autorizativo – relativamente ao qual, aliás, não há sequer autoridade competente para a sua 

concessão –, sob pena de inviabilizar a exploração dessas atividades318. 

Em casos tais, de manifestação do supervisor no sentido de que não se trata de 

atividade regulada – a afastar o exercício desautorizado de operação típica de instituição 

financeira –, a decisão administrativa vincula a esfera penal, excluindo a configuração típica 

da conduta319. 

Assim, em relação ao crime do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, afasta-se a 

responsabilidade criminal dos sócios B e C. 

No que tange ao delito tipificado no artigo 7º, IV, da Lei n. 7.492/1986, conquanto 

não constitua objeto do presente estudo, serão feitas algumas breves considerações a seu 

respeito, dada a semelhança de sua estrutura típica com a do crime do artigo 16 da Lei n. 

7.492/1986, notadamente quanto à dependência a um ato administrativo individual, 

consubstanciado no prévio registro junto à CVM para a emissão pública de valores 

mobiliários, a teor do disposto no artigo 19, caput, da Lei n. 6.385/1976320. 

Dito isso, quadra notar que, pela ótica da CVM, já externada em comunicado 

divulgado em 16.11.2017, as exchanges de ativos virtuais constituem empresas que prestam 

“os serviços de negociação, pós-negociação e custódia de ativos virtuais que não 

 
318 Com outra compreensão, em ação penal deflagrada no âmbito da Operação Egypto, extrai-se da decisão que 

não acolheu a tese defensiva de atipicidade da conduta, afastando, pois, a absolvição sumária, o seguinte 

argumento: “[...] a despeito da discussão acerca da definição da natureza jurídica da comercialização e do 

investimento em criptomoedas, a denúncia indica que os denunciados promoviam a captação de recursos de 

terceiros, para, sob sua exclusiva custódia e gestão de aplicação, serem supostamente investidos em 

criptomoedas, com a promessa de rendimentos que decorreriam destas, o que, em princípio, é suficiente para o 

preenchimento do conceito de instituição financeira do art. 1º da Lei nº 7.492/86. Assim, como tais atividades 

foram exercidas sem prévia autorização do órgão regulador, a conduta se subsume, em tese, ao art. 16 da Lei 

7.492/86”. Excerto extraído do acórdão proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 5017581-

56.2021.4.04.0000/RS – impetrado contra a aludida decisão –, cuja conclusão foi pela denegação da ordem 

(TRF4, HC 5017581-56.2021.4.04.0000, SÉTIMA TURMA, Relatora BIANCA GEORGIA CRUZ 

ARENHART, juntado aos autos em 17/08/2021). 
319 Esse é o entendimento de Helena Lobo da Costa, manifestado na atualização da obra de Manoel Pedro 

Pimentel: Crimes contra o sistema financeiro nacional: comentários à lei 7.492, de 16.6.86. 2. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 150. 
320 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na 

Comissão.” 
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caracterizam valores mobiliários”, as quais não são regulamentadas ou autorizadas pela CVM 

ou pelo Banco Central para prestar quaisquer serviços relativos a ativos financeiros321-322. 

O mesmo comunicado ressalva, em certas circunstâncias, a hipótese de Initial 

Coin Offerings (ICOs), assim compreendidas as captações públicas de recursos que têm como 

contrapartida a emissão de ativos virtuais, também conhecidos como tokens ou coins. É que, a 

depender do contexto econômico de emissão de tais ativos, assim como dos direitos 

conferidos aos investidores323, os ativos digitais podem representar contratos de investimento 

coletivo e, portanto, valores mobiliários (artigo 2º, IX, da Lei n. 6.385/1976324), cuja 

distribuição está sujeita a registro ou à dispensa de registro na CVM. 

No caso em exame, contudo, em que se investiga eventual responsabilidade penal 

dos sócios administradores da Exchange A, está-se diante de simples aquisição individual de 

bitcoins, não constando do contrato celebrado entre as partes qualquer referência a direitos de 

participação no capital ou em acordos de remuneração pré-fixada sobre o capital investido, 

tampouco ao direito de votar em assembleias e influenciar o destino do empreendimento. 

Assim, como a atuação da Exchange A se limita à negociação de ativos virtuais 

que não representam valores mobiliários, os serviços prestados pela referida empresa não 

 
321 Informação disponível em: https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/initial-coin-offerings--icos--

88b47653f11b4a78a276877f6d877c04. Acesso em: 7 de jul. de 2022. 
322 A propósito, sobre a categorização jurídica das criptomoedas, Estellita e outros autores bem observam que 

elas “não são moedas num sentido jurídico, porque não têm curso forçado, nem poder liberatório. Também não 

são valores mobiliários, porque, além de não estarem definidas como tal em lei, não há atendimento dos 

pressupostos genéricos do inc. IX, art. 2º da Lei n. 6.385/76” [ESTELLITA, Heloisa et al. Evadindo divisas com 

bitcoins? In: Temas atuais de Direito Penal Econômico. CALLEGARI, André; TURBAY, Marcelo; 

FONTENELE, Marilia (coordenadores). São Paulo: Saraivajur, 2021, p. 233-247]. 
323 No processo administrativo sancionador CVM n. 19957.003406/2019-91, o diretor relator assim se 

manifestou sobre a matéria: “[...] há uma grande quantidade de ativos que existem apenas digitalmente. A 

designação ‘ativos digitais’ abrange qualquer ativo representado digitalmente, independentemente da tecnologia 

subjacente. Já os criptoativos são ativos digitais baseados em DLT e costumam ser classificados conforme a 

função que desempenham como (i) as criptomoedas (ou payment tokens), que buscam emular as funções de 

moeda; (ii) os tokens de utilidade (utility tokens), que representam direitos de aquisição de produtos e serviços; e, 

por fim, (iii) os valores mobiliários criptográficos (security tokens), que representam direitos de participação em 

resultados de um empreendimento ou mesmo direitos de voto. [...] A classificação de um ativo digital como um 

payment token, um utility token ou um security token, dependerá não do seu rótulo, mas de sua função. Essas 

categorias, cabe ressaltar, não são estanques, de modo que um único criptoativo pode se enquadrar em uma ou 

mais modalidades, a depender das funções que desempenha e dos direitos a ele associados. [...] Do mesmo 

modo, o fato de uma oportunidade de investimento ser representada digitalmente, inclusive por meio 

criptográfico, é irrelevante para fins de determinar se se trata ou não de um contrato de investimento coletivo. 

[...] A conclusão não é nova. Em comunicados divulgados em 11.10.201722 e 16.11.201723, a CVM indicou que 

os tokens emitidos no contexto de emissões públicas – chamadas de Initial Coin Offerings (ICO) – são valores 

mobiliários caso confiram ao investidor direito ‘de participação no capital ou em acordos de remuneração pré-

fixada sobre o capital investido ou de voto em assembleias que determinam o direcionamento dos negócios do 

emissor’”.  
324 “Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: [...] 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.” 
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estão sujeitos a registro ou à dispensa de registro na CVM, o que afasta a tipicidade objetiva 

da conduta. 

 

5.2 Oferta de planos de proteção contra riscos pelas associações de auxílio mútuo. 

Ausência de autorização. Reconhecimento administrativo de irregular atuação no 

mercado securitário e a repercussão de tal decisão na instância jurisdicional penal 

 

Associação de Proteção Veicular do Município de Esperança/GO [Associação], 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída na forma de associação 

civil, foi criada com o objetivo de prestar auxílio aos associados (motoristas profissionais) na 

hipótese de os seus automóveis sofrerem algum tipo de dano – causado por colisão, incêndio, 

roubo ou furto –, de forma a manter tais veículos em perfeitas condições de uso, assegurando 

proteção material aos associados. 

É do estatuto da Associação que o número de associados é ilimitado, restringindo-

se, contudo, aos motoristas profissionais (caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo, 

entre outros) domiciliados em Esperança, município goiano cuja população foi estimada em 

vinte mil habitantes. 

O Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros, de 

Capitalização, Resseguros, de Previdência Privada e de Planos de Saúde no Estado de Goiás 

(Sincor-GO), ao tomar conhecimento da existência da referida associação, oficiou à Susep 

para informar que tal entidade estaria exercendo ilegalmente atividade de sociedade 

seguradora, prejudicando os interesses econômicos e profissionais das categorias 

representadas pelo sindicato. 

Na sequência, a Susep instaurou processo administrativo sancionador para apurar 

possível ilícito cometido pela Associação – consistente em atuar como seguradora sem a 

devida autorização, violando os artigos 757, parágrafo único, do Código Civil; 24 e 113, 

ambos do Decreto-lei n. 73, de 1966 –, bem como comunicou o fato ao Ministério Público 

Federal, em razão da prática, em tese, do crime do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986. 

No processo administrativo sancionador, a Susep realizou fiscalização na sede da 

associação e arrecadou documentos, tais como estatuto e regulamento do ente associativo, 

além de termos de adesão de associados e planilhas contendo informações sobre os veículos 

objeto da proteção oferecida pela Associação. No que há de mais relevante, o regulamento da 

Associação assim dispunha sobre o serviço por ela fornecido: 
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Cláusula 1. A Associação de Proteção Veicular do Município de Esperança/GO 

tem como principal objetivo amparar, proteger e beneficiar seus associados quanto 

à utilização de seus veículos, através da repartição entre os associados de eventuais 

prejuízos materiais sofridos nesses bens causados por furto, roubo, colisão ou 

incêndio, de acordo com as normas estabelecidas neste regulamento. 

Cláusula 2. Será cobrada de todos os associados, mensalmente, através de boleto 

bancário ou outra forma que venha a ser estabelecida pela Diretoria Executiva, uma 

mensalidade por veículo cadastrado junto à Associação, a título de despesas 

administrativas, tendo como referência o seu respectivo valor, conforme tabelas 

abaixo: 

2.1. Tabela referente às cotas de rateio de veículos leves 

Valor do veículo Cota de rateio Mensalidade Rateio 

Até R$20.000,00 1 - Variável 

De R$20.000,01 a R$30.000,00 1,5 - Variável 

De R$30.000,01 a R$40.000,00 2 - Variável 

De R$40.000,01 a R$50.000,00 2,5 - Variável 

De R$50.000,01 a R$60.000,00 3,0 - Variável 

2.2. Tabela referente às cotas de rateio de veículos pesados (caminhões) 

Valor do veículo Cota de rateio Mensalidade Rateio 

Até R$50.000,00 1 - Variável 

De R$50.000,01 a R$100.000,00 2 - Variável 

De R$100.000,01 a R$150.000,00 3 - Variável 

De R$150.000,01 a R$200.000,00 4 - Variável 

2.3. Para veículos leves e pesados, a franquia corresponderá a 5% (cinco por cento) 

do valor do veículo, respeitado o valor mínimo de R$600,00 (seiscentos reais), 

sendo que, na hipótese de indenização total, haverá um deságio de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do veículo apurado na Tabela Fipe 

2.4. Os valores cobrados dos associados serão livremente administrados pela 

Diretoria Executiva da Associação, cabendo a esse órgão associativo aplicá-los na 

manutenção das despesas administrativas, nestas incluídas o pagamento de ajuda 

de custo a título de contraprestação pelo trabalho intelectual desenvolvido para o 

bom desempenho da entidade. 

Cláusula 3. Em caso de destruição total, roubo ou furto dos veículos objeto dos 

benefícios, a Associação terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para ratear entre os 

associados e ressarcir o prejuízo correspondente, a contar da data do último 

ressarcimento efetuado pela associação. 

3.1. Na hipótese de destruição parcial do veículo em razão de acidente, o conserto 

será realizado o mais rápido possível, depois de efetuados os devidos orçamentos e 

autorizado o conserto pela diretoria da entidade, mediante documento escrito. 

3.2. Cabe ao associado comunicar imediatamente à Associação a ocorrência de 

qualquer acidente com o veículo, inclusive furto ou roubo, relatando de forma 

minuciosa o fato e indicando eventuais testemunhas e providências de natureza 

policial adotadas. 

Cláusula 4. A cobertura de veículo cadastrado terá uma carência de 2 (dois) dias 

para as hipóteses de destruição total, furto, roubo e incêndio, contados a partir da 

data da realização da inspeção prévia no veículo, indicada na ficha de adesão do 
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associado; após esse prazo, o associado contará com todos os benefícios citados na 

cláusula 1. 

Cláusula 5. Para usufruir os benefícios, o associado deverá estar em dia com todas 

as suas obrigações perante a Associação, principalmente quanto ao pagamento das 

mensalidades e do valor devido a título de rateio para ressarcimento de prejuízo 

sofrido por algum dos associados, além de cumprir as demais obrigações 

estabelecidas neste regulamento e no estatuto social. 

Cláusula 6. O valor do rateio será apurado até o dia 25 de cada mês e enviado 

juntamente com a taxa de administração para pagamento no mês subsequente, 

findo o qual haverá cobrança de multa e juros, de forma a que cada associado 

contribua com sua cota parte para o perfeito funcionamento da Associação. Caso 

não receba o boleto até cinco dias antes do vencimento, o associado deverá solicitá-

lo à Associação. 

 

Ao exame dos elementos colhidos durante a fiscalização, a Susep entendeu que, 

muito embora o regulamento da associação e os contratos celebrados entre ela e os associados 

adotem expressões distintas daquelas comumente utilizadas em contratos de seguro, o serviço 

fornecido pela Associação confunde-se com a atividade securitária, nele se identificando as 

características básicas de tal atividade (mutualismo, previdência e incerteza, consoante se 

depreende da cláusula primeira), os elementos essenciais do contrato de seguro – existência 

de risco, o qual é transferido à associação mediante o pagamento de um prêmio (cláusulas 2, 

5 e 6), cabendo a ela, na condição de receptora do risco, a obrigação de indenizar o associado, 

em ocorrendo um sinistro (cláusulas 3 e 3.1) –, além de outros elementos típicos da atividade 

de seguro automotivo: franquia (cláusula 2.3), vistoria (cláusula 4 – inspeção prévia) e aviso 

de sinistro (cláusula 3.2). 

A fiscalização apurou o valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) para o total 

da importância segurada, com a cobertura de 60 (sessenta) veículos, seguindo-se, então, após 

regular contraditório – em que a Associação demonstrou ter constituído reserva técnica para a 

satisfação de eventuais indenizações, mediante a hipoteca de um imóvel avaliado em 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para a garantia de dívida futura ou condicionada até 

esse mesmo valor, nos termos do artigo 1.487 do Código Civil –, a aplicação da penalidade de 

multa em valor equivalente ao total da importância segurada. 

Em âmbito criminal, o Ministério Público Federal denunciou os dirigentes da 

Associação pela prática do delito tipificado no artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, razão por que 

se indaga acerca de eventual responsabilidade penal desses dirigentes. 

Aplicando-se ao caso o método de análise estruturada – conforme sistematizado 

no item 2.2 –, importa definir, desde logo, se a Associação desenvolve atividade típica de 

instituição financeira, questão sobre a qual despontam duas possíveis soluções jurídicas. 
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Do ponto de vista normativo, a Lei n. 7.492/1986 já explicitou o conceito de 

instituição financeira para fins penais, nele incluindo as entidades equiparadas, de que é 

exemplo “a pessoa jurídica que capte ou administre seguros [...] ou recursos de terceiros”, nos 

termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da referida lei. Assim, conquanto formalmente 

constituída como uma associação civil, o serviço de proteção contra riscos fornecido pela 

Associação configura atividade securitária, equiparando-se o ente associativo, por isso 

mesmo, à instituição financeira. 

Em perspectiva contrária, e tratando especificamente de planos de proteção 

automotiva administrados por associações, clubes de benefícios e fundos mútuos, há relevante 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que reconhece a legitimidade da oferta de arranjos 

contratuais alternativos aos seguros convencionais, sem que isso implique afronta ao 

parágrafo único do artigo 757 do Código Civil. 

O enunciado número 185 da III Jornada de Direito Civil, organizada pelo Centro 

de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, é bastante representativo dessa 

compreensão – tanto que os precedentes judiciais325 sobre a matéria, invariavelmente, fazem 

referência a ele – e possui o seguinte teor: “a disciplina dos seguros do Código Civil e as 

normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de 

entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda 

mútua, caracterizados pela autogestão”. 

Assim, por essa ótica, os grupos restritos de auxílio mútuo, submetidos à 

autogestão, seriam inconfundíveis com as sociedades seguradoras, não se aplicando aos 

primeiros a exigência legal de prévia autorização para realizar operação de proteção contra 

riscos. 

Delineada a questão controvertida nesses termos, entende-se que o primeiro 

posicionamento é o mais adequado. A uma, porque, apesar de utilizar nomenclatura diversa, o 

arranjo contratual ofertado pela Associação apresenta os elementos conformadores do 

contrato de seguro, a saber: interesse segurável, prestação do segurador, prêmio e risco326. 

 
325 Cita-se, a título ilustrativo, decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, distanciando-se da 

conclusão da Susep quanto à atuação de uma associação como sociedade seguradora, entendeu tratar-se de 

“associação sem fins lucrativos de pessoas voltada para a mútua ajuda entre os associados, com repartição de 

custos e benefícios mediante rateio e autogestão, não equiparável ao seguro capitalista oferecido pelas 

seguradoras sujeitas à legislação específica de regência”, a afastar a caracterização do crime em análise [TRF1, 

RSE 0007885-87.2016.4.01.3800, rel. Juiz Federal Leão Aparecido Alves (juiz convocado), Terceira Turma, 

julgado em 20.2.2018, publicado em 20.3.2018]. 
326 FACHIN, Luiz Edson. Contrato de seguro e o agravamento de risco na perspectiva do Código Civil brasileiro. 

In: Soluções práticas – Fachin, vol. 1, p. 157-187, jan. de 2012, online, p. 3. 
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Consoante se extrai das cláusulas do regulamento acima transcritas, o interesse 

segurável decorre do desejo do associado em contratar a cobertura de riscos (furto, roubo, 

colisão e incêndio), muito embora seja do seu interesse a não realização do dano, cujo 

prejuízo, no mais das vezes, será apenas mitigado pelo seguro327. Ademais, para que a 

Associação indenize o associado, cumprindo a sua obrigação contratual (prestação do 

segurador), é necessário que o associado tenha adimplido as mensalidades e o valor devido a 

título de rateio, algo muito semelhante ao pagamento do prêmio. 

A duas, porque há captação de recursos junto ao público, e a Associação atua 

como depositária e administradora desses recursos, aplicando-os em favor dos associados 

quando da efetivação do risco, a revelar o seu enquadramento, para efeitos penais, como 

instituição financeira, nos termos do artigo 1º, caput, primeira figura, da Lei n. 7.492, de 

1986. 

Certo, ao aplicar o referido enunciado 185 CEJ/CJF, o STJ adota interpretação 

restritiva, de forma a afastar a exigência de prévia autorização somente para grupos realmente 

reduzidos, não estendendo tal compreensão a associações que ofertem o serviço de proteção 

automotiva a “um grupo indiscriminado e indistinto de interessados”328. 

No caso, considerando que o serviço fornecido pela Associação alcança apenas o 

conjunto de motoristas profissionais domiciliados em um pequeno município, é até possível 

enquadrá-la na categoria de grupo restrito de ajuda mútua. Nada obstante, não é a 

abrangência da associação que define a natureza jurídica da atividade por ela 

 
327 MARTINS, João Marcos Brito. O contrato de seguro: comentado conforme as disposições do Código Civil. 

2. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2005, p. 31. 
328 “[...] 9. O Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, no que concerne à 

interpretação atribuída ao art. 757 do Código Civil/2002, assenta que ‘a disciplina dos seguros do Código Civil e 

as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente 

autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão’. 10. A 

questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto impugnado, verifica-se que a recorrida 

não pode se qualificar como ‘grupo restrito de ajuda mútua’, dadas as características de típico contrato de seguro, 

além de que o serviço intitulado de ‘proteção automotiva’ é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de 

interessados, o que resulta em violação do dispositivo do art. 757 do Código Civil/2002, bem como dos arts. 24, 

78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966. 11. Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo na legislação 

atualmente vigente que a própria parte recorrida fez acostar aos autos diversos informes a título de projetos de lei 

que estariam tramitando no Poder Legislativo, a fim de alterar o art. 53 do Código Civil/2002, para permitir a 

atividade questionada neste feito. Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não haveria 

necessidade de qualquer alteração legislativa, a demonstrar que o produto veiculado e oferecido pela recorrida, 

por se constituir em atividade securitária, não possui amparo na liberdade associativa em geral e depende da 

intervenção reguladora a ser exercida pela recorrente. 12. Não se está afirmando que a requerida não possa se 

constituir em ‘grupo restrito de ajuda mútua’, mas tal somente pode ocorrer se a parte se constituir em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n. 2.063/1940 e legislação correlata, obedecidas às restrições que 

constam de tal diploma legal e nos termos estritos do Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal. 13. Recurso especial interposto pela Confederação Nacional das Empresas de 

Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG prejudicado. Recurso 

especial interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP conhecido e provido.” (REsp n. 

1.616.359/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018) 
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desempenhada. Assim, ainda que se trate de uma pequena associação, o serviço de proteção 

contra riscos por ela fornecido não deixa de ter as características da atividade securitária – 

cuja execução é reservada às sociedades seguradoras, pessoas jurídicas equiparadas por lei à 

instituição financeira –, muito embora a amplitude de tal serviço possa repercutir na 

tolerabilidade do risco produzido pela associação no mercado de seguros, questão a ser 

enfrentada em momento ulterior, quando da análise da imputação objetiva. 

Compreendido que a Associação constitui instituição financeira por equiparação, 

dúvida não há de que os seus dirigentes praticaram a conduta consistente em fazer operar tal 

instituição, o que é revelado não apenas pelo ato de criar uma pessoa jurídica voltada 

especificamente para o fornecimento de serviço de proteção contra riscos, mas, 

principalmente, pelos sessenta contratos celebrados em nome da associação, a partir do que 

houve captação de recursos de terceiros – cujo valor atualizado perfaz R$800.000,00 

(oitocentos mil reais), conforme apurado pela Susep –, os quais eram administrados e 

aplicados pelos dirigentes do ente associativo (cláusula 2.4 do regulamento). 

Ademais, como exposto anteriormente, o arranjo contratual ofertado pela 

Associação apresenta as características e os elementos essenciais de um contrato de seguro, a 

revelar que o serviço de proteção contra riscos por ela fornecido configura atividade 

securitária, cujo desempenho depende de prévia autorização da entidade supervisora 

competente (no caso, a Susep), nos termos do artigo 757, parágrafo único, do Código Civil; e 

dos artigos 24, 78 e 113, do Decreto-lei n. 73, de 1966. Assim, como a Associação realizou 

operação de seguro sem regular autorização, reconhece-se o elemento normativo do tipo em 

comento. 

Passa-se, na sequência, à análise da imputação objetiva329 – notadamente do 

primeiro nível de imputação –, a partir da qual se investiga se a conduta praticada pelos 

dirigentes da Associação implicou, de fato, a criação de um risco proibido para o bem jurídico 

tutelado. 

Rememore-se, no ponto, a compreensão externada no item 2.2.1, no sentido de 

que a incriminação constante do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986 protege a estabilidade 

econômica, e não, propriamente, a função administrativa de controle das instituições 

financeiras, de tal forma que, muito embora a realização desautorizada de operações típicas de 

instituição financeira seja suficiente para caracterizar o ilícito administrativo – o que 

 
329 Como exposto no item 2.2.6, ainda que seja possível falar em resultado e em causalidade (no sentido de 

criação de risco ex ante para o bem jurídico), a periculosidade da ação para o bem jurídico – compreendida como 

resultado – versa sobre a própria conduta e se confunde com a criação de risco tipicamente relevante (um dos 

critérios da imputação objetiva), tratando-se, pois, de argumento redundante para a solução do caso. 
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justificou, aliás, a aplicação de sanção pela Susep –, para que essa conduta constitua crime, 

adicionalmente, é necessário que ela tenha a capacidade de comprometer a confiabilidade do 

sistema financeiro e, em consequência, a estabilidade econômica. 

Dito isso, quadra consignar que a legislação determina às sociedades seguradoras 

que constituam reservas técnicas, fundos especiais e provisões para assegurar o cumprimento 

de obrigações, conforme disposto nos artigos 84, 85 e 86 do Decreto-lei n. 73, de 1966. 

Inexiste previsão legal similar para as associações de auxílio mútuo, de tal forma que os 

associados (conquanto consumidores de serviço de natureza securitária), de ordinário, não 

podem contar com esse mesmo mecanismo de proteção existente nos seguros convencionais, 

a revelar certo risco da atividade. 

Quanto à tolerabilidade, ou não, desse risco, a oferta de arranjos contratuais 

alternativos aos seguros convencionais constitui uma realidade do mercado securitário. 

Conforme noticiado pela Agência de Autorregulamentação das Entidades de Autogestão de 

Planos de Proteção contra Riscos Patrimoniais (AAAPV), o setor de proteção veicular 

apresenta um faturamento anual que varia de R$7,1 bilhões a R$9,4 bilhões, sendo que, em 

dezembro de 2019, havia 687 associações de proteção veicular em atividade no Brasil e mais 

de 4,5 milhões de associados. É da mesma reportagem que o serviço fornecido por essas 

associações atrai principalmente motoristas mais jovens e de menor renda, os quais teriam 

maior dificuldade de contratar os seguros convencionais no mercado330. 

Sensível a essa realidade, ao tratar do Projeto de Lei n. 3.139/2015, que intenta 

proibir o fornecimento de planos securitários pelas associações de proteção veicular, e após 

ampla discussão da matéria na Câmera dos Deputados – inclusive com a realização de três 

audiências públicas –, a Comissão Especial entendeu, no que mais importa para o presente 

estudo, pela possibilidade do ingresso de tais associações no mercado securitário, desde que, 

constituídas como entidades de autogestão – à semelhança do que ocorre no mercado de 

saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998) –, sejam autorizadas e fiscalizadas pela Susep, 

 
330 No original: “as associações de proteção veicular estão em um momento de expansão no país. Um estudo 

feito pela Ernest Young, por encomenda da FenSeg, indica que o faturamento anual do setor varia de R$ 7,1 

bilhões a R$ 9,4 bilhões e que atualmente já existem 687 associações de proteção veicular em atividade no Brasil 

com mais de 4,5 milhões de associados. [...] o crescimento do setor responde ao grito popular na busca de 

melhores opções. “O mercado até então foi seletivo em um comportamento onde o lucro era o maior objetivo. 

Hoje com todas as mudanças econômicas dos últimos anos a população consegue comprar um veículo de forma 

mais fácil através de financiamentos, consórcios entre outros meios. Com essa facilidade, o número de veículos 

por casa aumentou bastante e, uma vez que este número aumenta, também cresce a procura por mais opções ao 

usuário”, explica. O estudo da Ernest Young apurou também que os associados são mais jovens e de menor 

renda. Cerca de 30% têm idade variando entre 18 e 45 anos e 35% declara renda abaixo de R$ 7 mil”. Disponível 

em: aaapv.org.br/cresce-procura-por-protecao-veicular-no-pais. Acesso em: 28 de julho de 2022. 
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cabendo a esta e ao CNSP, na regulamentação do tema, adotarem critérios proporcionais ao 

porte e ao perfil de risco dos operadores para efeito de autorização331. 

Como se pode notar, conquanto seja uma realidade do mercado securitário, a 

oferta desautorizada de planos de proteção pelas associações produz risco que transcende, em 

certa medida, àquilo que é socialmente tolerado, o que se depreende não apenas da atuação do 

supervisor no sentido de coibir tal prática, mas, também, do trabalho do parlamento para 

submeter as associações de auxílio mútuo à fiscalização da Susep. 

De todo modo, pela ótica criminal, deve-se investigar de forma mais criteriosa a 

capacidade da conduta para colocar em perigo o bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, 

conquanto se entenda prematuro afirmar, com fundamento apenas no reduzido porte da 

Associação, a inidoneidade de suas operações para comprometer a confiabilidade do sistema 

financeiro – até porque se trata de um bem jurídico institucional, cuja lesão não resulta, 

propriamente, da conduta isolada de um agente, mas de danos cumulativos –, certo é que, no 

caso em análise, o ente associativo constituiu reserva técnica suficiente para assegurar o 

cumprimento de suas obrigações – à semelhança do que a legislação exige das sociedades 

seguradoras –, oferecendo aos seus associados, portanto, mecanismo de proteção análogo ao 

dos seguros convencionais, tudo a revelar que a atividade da Associação foi realizada dentro 

dos limites do risco permitido, de tal forma que a conduta imputada aos seus dirigentes não 

adquire relevância penal. 

Assim, ao tempo em que se reconhece a não vinculação do juiz criminal à decisão 

sancionadora da Susep, afasta-se a responsabilidade penal dos dirigentes da Associação. 

 

5.3 Decisão sancionadora do Bacen revista pelo CRSFN. Descaracterização do ilícito 

administrativo. Reconhecimento da prática delitiva pelo juiz criminal. Análise crítica do 

fundamento invocado para afastar a conclusão administrativa final 

 

Trata-se de um caso real332, cuja relevância para o presente estudo decorre da 

circunstância de abranger decisões administrativas em sentidos antagônicos (a primeira, do 

supervisor; a segunda, do CRSFN), ambas fundadas em critérios de natureza técnica, ao que 

se seguiu decisão do poder judiciário que desconsiderou a conclusão administrativa definitiva 

 
331 Parecer da Comissão Especial sobre o Projeto de Lei n. 3.139/2015. Relatoria do Deputado Federal Vinícius 

Carvalho. Publicado no Diário da Câmara dos Deputados de 30 de maio de 2018, p. 556-717. 
332 O caso foi decidido pelo TRF4 (Apelação Criminal 2004.04.01.044275-8, Sétima Turma, Relator Néfi 

Cordeiro, DJ de 16.11.2005), extraindo-se desse julgado e do Acórdão/CRSFN 2781/00 – referente ao processo 

BCB 9700759029 – as informações para a sua análise. 
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e condenou o administrador de uma sociedade empresária pela prática do crime do artigo 16 

da Lei n. 7.492/1986. A importância do caso não está, propriamente, em seu desfecho, mas na 

forma como as esferas penal e administrativa interagiram na situação, como será exposto na 

sequência. 

A sociedade empresária Refitel Administradora de Bens Ltda. era administrada 

exclusivamente pelo Sócio X e tinha o seguinte objeto social: “exploração de atividades de 

serviços de administração de linhas telefônicas, compra e venda, locações e refinanciamento; 

comércio, aparelhos telefônicos, centrais telefônicas e equipamentos de informática nacionais 

e importados”. 

Sucede que, em fiscalização realizada na sede da empresa, o Banco Central 

constatou que ela desenvolvia duas atividades que mereceram especial atenção da equipe de 

supervisão. A primeira delas consistia na chamada venda programada (ou instalação 

programada) de linhas telefônicas, em que havia captação de poupança popular mediante o 

recebimento de recursos de terceiros em condições – entrada (sinal de negócio) e parcelas 

mensais com juros –, sendo que a entrega (instalação) somente ocorria em momento posterior, 

de tal forma que o direito de uso da linha telefônica era postergado para data futura, a 

caracterizar uma espécie de “consórcio de telefones”. 

A segunda atividade consistia na concessão de empréstimo de dinheiro a pessoas 

físicas. Nessa modalidade, a empresa adquiria linhas telefônicas à vista e as alienava, 

simultaneamente, a diversos clientes, a prazo – com número de parcelas mensais que variava 

entre seis e doze –, quando, então, havia cobrança de juros e constituição de garantia mediante 

emissão de notas promissórias e/ou “concessão definitiva de direito de uso de linha telefônica 

pelo cliente (cedente) – refinanciamento”. Aqui, a empresa simulava a aquisição da linha 

telefônica de interesse do consumidor, o bem era transferido para a empresa, e esta, em 

seguida, vendia a linha telefônica ao mesmo consumidor, a prazo e mediante cobrança de 

juros, sendo que a titularidade do bem só retornava ao cliente depois do pagamento integral 

do valor. 

Assim, ao fundamento de que essas operações configuravam atividade típica de 

instituição financeira, o Banco Central instaurou processo administrativo sancionador, 

concluindo, ao final, que a empresa teria violado o disposto nos artigos 17 e 18 da Lei n. 

4.595/1964, o que resultou na aplicação da penalidade de multa, no valor de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais). Ademais, por reputar configurado, em tese, o crime do artigo 16 da Lei 

n. 7.492/1986, a autarquia comunicou os fatos ao Ministério Público Federal [MPF]. 
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Interposto recurso voluntário pela empresa, o CRSFN entendeu, por maioria de 

votos, que, para existir intermediação financeira, deve haver captação de recursos do público 

e posterior empréstimo a terceiros, de forma habitual e com intuito de lucro, o que não teria 

ocorrido no caso, a despeito das altas quantias movimentadas pela sociedade empresária. 

Assim, a segunda instância administrativa deu provimento ao recurso e afastou a 

caracterização do ilícito administrativo, reformando a decisão sancionadora do Banco Central. 

Confira-se, a propósito, o Acórdão/CRSFN 2781/00: 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros do Conselho 

de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por maioria, dar provimento ao 

recurso interposto, convolando em arquivamento a decisão do Órgão de primeiro 

grau no sentido de aplicar a REFITEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), corroborado o 

entendimento de que, para se caracterizar a atividade de intermediação financeira, 

é imprescindível que haja captação de recursos do público e subseqüente 

empréstimo a terceiros, com a marca da habitualidade e intuito de lucro, o que 

não é o caso dos vertentes autos, sem embargo do registro das altas quantias 

movimentadas vis-à-vis o porte da recorrente, vencidos com voto de ratificação da 

penalidade os Conselheiros Waldir Quintiliano da Silva e Hélio Ramos 

Domingues. 

 

Em que pese a absolvição pela instância administrativa, em âmbito criminal, o 

Sócio X foi processado pelos mesmos fatos, tendo sido condenado à pena de um ano e quatro 

meses de reclusão, em regime aberto, e trinta dias-multa – à razão de R$500,00 (quinhentos 

reais), o dia-multa –, pela prática do crime do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986; e à pena de oito 

meses e cinco dias de detenção, em regime aberto, e trinta e cinco dias-multa – à razão de 

R$500,00 (quinhentos reais), o dia-multa –, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 

67 da Lei n. 8.078/1990333 (publicidade enganosa), tendo sido reconhecido o concurso 

material de crimes. As penas privativas de liberdade foram substituídas, em conjunto, por 

duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e 

prestação pecuniária, esta última, fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de 

uma instituição de caridade.  

Da sentença condenatória, o MPF e a defesa interpuseram apelação. Enquanto o 

primeiro requereu o aumento da pena fixada para o delito de operação clandestina de 

instituição financeira, a defesa articulou inúmeras teses, entre as quais se destaca a preliminar 

de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, tendo em vista o Acórdão/CRSFN 

2781/00, que rejeitou a conclusão do Relatório de Verificação do Banco Central do Brasil em 

que a denúncia estaria embasada. 

 
333 “Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: Pena – Detenção 

de três meses a um ano e multa.” 
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É a partir dessa questão preliminar que se pretende abordar o tema da interação 

entre as esferas penal e administrativa, cotejando a solução dada pelo tribunal com outras 

possíveis respostas para o problema – já enunciadas no presente trabalho –, não sem 

apresentar o entendimento que se reputa juridicamente mais adequado. 

Pois bem. A análise da questão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região se 

restringe a dois parágrafos – em que o voto condutor invoca a independência entre as esferas 

de responsabilização –, seguidos da citação de precedentes do STJ que fazem referência a essa 

mesma ideia de autonomia das instâncias (RHC 8246/SC, HC 5582/SP e HC 34941/BA). É 

ver: 

 

Pretende o réu seja reconhecida a ausência de justa causa para a ação penal em face 

da decisão do Acórdão n. 2781/00, do CRSFN – Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional, que julgou improcedente o Relatório de Verificação do Banco 

Central do Brasil no qual foi fundamentada a denúncia. 

No entanto, ainda que tenha havido decisão em processo administrativo favorável 

ao réu, tal fato não obsta a instauração ou mesmo a continuidade do processo 

criminal, em atenção ao princípio da independência das esferas penal e 

administrativa. Nesse sentido: [...] 

 

Sucede que essa compreensão simplifica demasiadamente o debate, passando ao 

largo de discussões mais complexas sobre o fenômeno da interação entre as esferas penal e 

administrativa. 

De fato, conforme relatado, o caso traz uma situação em que a instância recursal 

administrativa afastou a configuração da atividade de intermediação financeira, ao 

fundamento de que estariam ausentes a habitualidade e o intuito lucrativo, sendo que, para 

essa hipótese, há relevante entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a 

decisão administrativa vincularia o juiz criminal. 

Nessa perspectiva, recupera-se o posicionamento de Costa, para quem, em casos 

tais – de decisão do supervisor rechaçando o exercício desautorizado de atividade típica de 

instituição financeira, inclusive por falta de habitualidade –, o pronunciamento administrativo 

vincula a esfera penal, a afastar a configuração típica da conduta334. Apesar de não justificar 

essa conclusão, a autora faz referência a acórdão do STJ (AgRg no HC 78.169/SP), de cujo 

voto condutor se extrai que o fundamento de tal compreensão está no caráter fragmentário do 

direito penal. Confira-se: 

 

 
334 Entendimento manifestado na atualização da obra de Manoel Pedro Pimentel: Crimes contra o sistema 

financeiro nacional: comentários à lei 7.492, de 16.6.86. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2020, p. 150. 
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Se o próprio órgão regulador da atividade econômica – Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional (BACEN) – reconheceu a ausência de irregularidade 

da atuação da empresa e cassou a autuação, evidencia-se a ausência de justa causa 

para a imputação do crime do art. 16 da Lei n. 7.492/1986 aos pacientes. Afinal, o 

Direito Penal desempenha uma função tuteladora fragmentária de bens jurídicos, 

somente justificável nas hipóteses em que a conduta seja "merecedora de pena", no 

dizer de Binding, no seu Tratado de Direito Penal Alemão Comum335. 

 

Também embasado no princípio da fragmentariedade, Bottini argumenta que, se a 

autoridade administrativa afasta a potencialidade da conduta para colocar em perigo o bem 

jurídico tutelado, inexiste razão plausível para a punição pelo direito penal336. 

Vê-se, assim, que a preliminar de ausência de justa causa para o exercício da ação 

penal, articulada pelo réu, assenta-se em bom fundamento e encontra respaldo na doutrina e 

na jurisprudência, de forma que, mesmo entendendo pela insuficiência da tese, o tribunal 

deveria analisá-la, e não simplesmente ignorar o argumento. No caso, contudo, o TRF4 

recorreu ao “princípio da independência das esferas penal e administrativa” como se fosse 

uma “fórmula mágica”337, a partir do que interditou o debate, afastando qualquer repercussão 

da decisão do CRSFN na esfera penal, a revelar a deficiência da fundamentação. 

Dito isso, passa-se a expor o entendimento que se reputa mais adequado, 

adiantando, desde logo, que a decisão do supervisor (ou do CRSFN) acerca de uma possível 

infração administrativa produz efeitos importantes na esfera penal, o que não significa, 

contudo, que o resultado do processo administrativo sancionador vincule o poder judiciário. 

Ainda que se invoque o caráter fragmentário do direito penal, esse argumento, 

abstratamente considerado, revela-se incapaz de impedir a análise de um possível delito pelo 

juiz criminal. Isso se explica porque, em âmbito penal, compete ao poder judiciário deliberar 

definitivamente sobre a gravidade da conduta e sua potencialidade para afetar o bem jurídico 

tutelado – consoante se depreende do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República; e dos 

artigos 92 a 94 do CPP –, não se podendo confundir a competência do juiz criminal – a quem 

caberá refletir sobre a aplicação do princípio da fragmentariedade –, com a repercussão da 

decisão administrativa no exercício da jurisdição. 

 
335 STJ, AgRg no HC n. 78.169/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, 

DJe de 23/2/2017. 
336 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes financeiros – Gestão fraudulenta e empréstimo vedado – Absolvição na 

esfera administrativa gera efeitos no processo penal – Relativização da independência das instâncias – 

Atipicidade do comportamento pela insignificância da operação. In: Revista Brasileira de Infraestrutura – 

RBINF. Belo Horizonte, ano 2, n. 4, jul./dez. 2013, online, n.p. 
337 Para uma visão crítica do uso da “fórmula mágica da ‘independência das instâncias’”, cf. CAVALI, Marcelo; 

Estellita, Heloisa; Teixeira, Adriano. Ne bis in idem e o cúmulo de sanções penais e administrativas – Um 

‘Estado Hidra de Lerna’? Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/ne-bis-in-idem-e-o-

cumulo-de-sancoes-penais-e-administrativas-01082018. Acesso em: 5 de setembro de 2021. 
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Em geral, a decisão do BC (ou do CRSFN) exprime importante pronunciamento 

técnico acerca do risco criado para o sistema financeiro nacional, dada a capacidade 

institucional do supervisor e da instância administrativa recursal. Assim, o que pode repercutir 

na esfera penal, a ponto de influenciar (ou mesmo vincular, para quem assim entende) a 

conclusão do juiz criminal, é a qualidade da decisão administrativa, o seu nível de 

tecnicidade. Em outros termos, na perspectiva do direito penal, a decisão do supervisor 

constitui um importante elemento de prova, que, quando fundado em critérios técnicos, 

equipara-se à prova pericial, à cuja conclusão o juiz não fica subordinado (artigo 182 do CPP 

e artigo 479 do CPC), muito embora eventual rejeição do laudo imponha-lhe um ônus 

argumentativo maior. 

Quando transplantada essa compreensão para a análise do caso, a questão assume 

contornos ainda mais delicados. É que, como narrado, o problema envolve duas decisões de 

natureza técnica em sentidos opostos: a primeira, proferida pelo Banco Central, reconheceu o 

exercício desautorizado de atividade típica de instituição financeira; a segunda, emanada do 

CRSFN, afastou, por maioria de votos, a caracterização do ilícito administrativo. 

Assim, entendido que, pela ótica do direito penal, essas decisões são equiparáveis 

à prova pericial, forçoso reconhecer que existem duas perícias sobre os mesmos fatos, e que, a 

teor do disposto no § 3º do artigo 480 do CPC338 – aqui aplicado por analogia –, “a segunda 

perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra”. 

Nesse quadro, como o juiz criminal dispõe das informações necessárias para 

avaliar a configuração da tipicidade da conduta, ele deve assim proceder, inexistindo óbice a 

que, no percurso interpretativo, o magistrado acolha a decisão do supervisor (primeira perícia) 

em detrimento do acórdão do CRSFN (segunda perícia) e conclua, ao final, que houve o 

exercício desautorizado de atividade típica de instituição financeira, desde que o faça de 

forma fundamentada. 

As informações disponíveis sobre o caso, aliás, recomendavam essa solução. De 

fato, diversamente da conclusão a que chegou o CRSFN, as duas atividades da empresa 

destacadas pela supervisão do Banco Central – venda programada e empréstimo de dinheiro a 

pessoas naturais –, conquanto disfarçadas de mera comercialização de aparelhos e linhas 

telefônicas, confundiam-se com operações reservadas às instituições financeiras: 

 
338 “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a 

matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os 

quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. 

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3º A segunda perícia não 

substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.” 
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administração de consórcio e mútuo de dinheiro – remunerado com juros mensais superiores a 

1,0% (um por cento) e garantido pela emissão de notas promissórias e/ou celebração de 

contratos de transferência do direito de uso das linhas telefônicas. Ademais, a cobrança de 

juros remuneratórios em tal patamar evidenciava o intuito lucrativo da sociedade empresária – 

como é de se esperar, a propósito, da exploração de atividade econômica –, ao passo que a 

habitualidade de tais operações decorria não apenas do porte da empresa e das altas quantias 

por ela movimentadas – como expressamente reconhecido, aliás, pelo próprio CRSFN –, mas 

das inúmeras transações realizadas339, assim como da oferta de serviços ao público mediante 

ampla divulgação em mídia (publicação em jornal anunciando “refinanciamento de telefones” 

a juros de 1,0% ao mês, quando, em verdade, os planos de pagamento demonstravam a 

cobrança de juros superiores, o que, aliás, ensejou a condenação do réu, também, pelo crime 

de publicidade enganosa, conforme narrado). 

Conclui-se, assim, que, a despeito da absolvição administrativa, os elementos dos 

autos recomendavam o reconhecimento da configuração típica pelo juiz criminal, a quem 

cabia, de toda sorte, justificar a rejeição da conclusão do CRSFN, e não apenas ignorar tal 

entendimento, em nome da independência entre as instâncias penal e administrativa. 

 
339 Ao tratar da existência do crime, o voto condutor bem demonstrou as inúmeras transações realizadas pela 

empresa: “a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Relatório de Verificação do Banco Central 

encaminhado à Procuradoria da República, datado de 28/02/97 (fls. 7 a 13), pelo ofício da Telesc – 

Telecomunicações de Santa Catarina S.A. informando a titularidade de linhas telefônicas em nome da empresa 

Refitel (192 linhas) e em nome do réu Sócio X (488 linhas) (fls. 35 a 38), pelos contratos de transferência 

definitiva junto à Telesc (fls. 46 a 47, 58, 64 e 65, 72 e 73, 80, 86 e 87, 93 e 94, 101 a 104), pelos contratos de 

concessão de direito de uso de linha telefônica (fls. 48, 50, 52, 53, 71, 75, 78, 82, 89, 90, 95, 96, 109, 110), por 

recibos e notas promissórias (fls. 49, 54, 88, 108), pelos contratos de promessa de transferência de direito de uso 

de linha telefônica (fl. 56 a 57, 60 a 61, 68, 76, 79, 83, 99 e 99 v), pela relação dos clientes da empresa (fls. 157 a 

257), e, ainda, pelo ofício da Prefeitura Municipal de Joinville/Coordenadoria do Procon informando as 

reclamações apresentadas contra a empresa Telecenter, em razão de reajustes mensais das parcelas de 

financiamento, cobrança abusiva de valores de taxa de transferência, cobrança de multa e juros abusivos, 

desligamento de linha telefônica antes do término do contrato, etc. (fls. 409 a 411)” (substitui-se o nome do réu 

por “Sócio X”). 
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CONCLUSÃO 

 

O desempenho de atividades típicas de instituição financeira depende de prévia 

autorização do poder público, cabendo aos supervisores do sistema financeiro nacional – 

Bacen, CVM, Susep e Previc –, a depender do mercado, o exercício de tal competência 

autorizativa. 

Essa autorização para o funcionamento de instituições financeiras (próprias ou por 

equiparação) justifica-se não apenas pelo fato de ter sido prevista no texto original da 

Constituição de 1988 ou nas leis que dispõem sobre os diversos mercados, mas, também, por 

representar a primeira etapa do processo de supervisão, a partir da qual se busca impedir o 

ingresso de agentes desonestos e/ou despreparados no sistema financeiro, circunstância que 

contribui para que se estabeleça uma relação de confiança entre clientes e banqueiros, 

reduzindo o risco de corridas bancárias e de comprometimento do sistema. Trata-se, ademais, 

de recomendação do GAFI/FATF, pela qual se reconhece que a prévia autorização para a 

prestação de serviços de transferência de valores constitui importante mecanismo de proteção 

do sistema financeiro internacional contra a lavagem de dinheiro. 

Assim, atento à relevância da referida autorização, o legislador tipificou o 

comportamento em desacordo com ela como crime e infração administrativa, a permitir, em 

tese, a intervenção cumulativa do direito administrativo sancionador e do direito penal, daí 

derivando importantes discussões, que abrangem, entre outros assuntos, a forma como devem 

se relacionar essas esferas de responsabilização, bis in idem, proporcionalidade, 

individualização da pena e eficiência. 

Sobre possível interação entre as instâncias administrativa e jurisdicional penal, 

há, basicamente, dois posicionamentos sobre a matéria. O primeiro tem por fundamento a 

independência entre as instâncias e recusa a comunicação da conclusão administrativa ao 

âmbito penal. O segundo, por sua vez, não apenas reconhece a repercussão do 

pronunciamento administrativo na esfera penal, como afirma, em certas situações, a 

vinculação desta instância à conclusão do supervisor do sistema financeiro. 

O argumento da independência entre as instâncias simplifica, de forma excessiva 

– e até equivocada –, o problema da interação entre as esferas de responsabilização, 

esvaziando o conteúdo da discussão. Certo, a Constituição brasileira não proíbe o duplo 

sancionamento – penal e administrativo – de uma mesma conduta, e há fundamentos teórico 

(consubstanciado na teoria da dissuasão) e empírico (a reduzida efetividade do sistema de 
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arrecadação de multas aplicadas pelas entidades federais de regulação e fiscalização) que 

justificam esse sistema repressivo, mas isso não é suficiente para que se afirme a sua 

legitimidade. Isso se explica porque, conquanto admissível, tal sistema somente se legitima se 

em sintonia com outros valores constitucionais, como a proporcionalidade – de que decorre a 

proibição do excesso punitivo –, a individualização da pena e a eficiência, sendo 

contraproducente que a instância penal simplesmente desconsidere a capacidade institucional 

da entidade supervisora. 

Quanto ao segundo posicionamento, a tese baseia-se, essencialmente, no princípio 

da fragmentariedade, do qual decorre a seletividade da tutela penal. Nessa perspectiva, em 

situações de absolvição administrativa, ou mesmo de reconhecimento, pelo supervisor, da 

reduzida periculosidade da conduta, não se justificaria a intervenção do direito penal, que 

deve se restringir aos ataques de maior gravidade contra os bens jurídicos. 

Sucede que o caráter fragmentário do direito penal, abstratamente considerado, 

revela-se incapaz de impedir a análise de um possível delito pelo juiz criminal. Em âmbito 

penal, compete ao poder judiciário deliberar definitivamente sobre a gravidade da conduta e 

sua potencialidade para afetar o bem jurídico tutelado – consoante se depreende do artigo 5º, 

XXXV, da Constituição da República; e dos artigos 92 a 94 do CPP –, não se podendo 

confundir a competência do juiz criminal – a quem caberá refletir sobre a aplicação do 

princípio da fragmentariedade –, com a repercussão da decisão administrativa no exercício da 

jurisdição. 

Por certo, discussões sobre o sistema financeiro envolvem temas de elevada 

complexidade técnica, em relação aos quais as entidades supervisoras podem estar mais 

habilitadas a produzir a melhor decisão, o que justifica, em certa medida, a postura deferente 

do STF e do STJ à capacidade técnica dos supervisores em matéria de crimes contra o sistema 

financeiro. De todo modo, o que repercute na esfera penal, a ponto de influenciar a conclusão 

do juiz criminal, é a qualidade da decisão administrativa, o seu nível de tecnicidade, e não, 

propriamente, a referência genérica ao princípio da fragmentariedade. 

Assim, pela ótica do direito penal, a decisão do supervisor acerca de possível 

ilícito administrativo assume a natureza de elemento de prova e produz efeitos importantes na 

esfera penal, os quais não vinculam, contudo, a conclusão do poder judiciário, ressalvada a 

hipótese em que a instância administrativa delibera no sentido de que a atividade investigada 

não é supervisionada, como exemplificado na análise do primeiro caso, referente a operações 

com criptomoedas (cf. acima, subitem 5.1). Nessa específica situação, quando o supervisor 

comunica ao mercado que a atividade prescinde de prévia autorização, reconhece-se a 
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caraterização de uma norma permissiva excludente do elemento normativo do tipo – ausência 

de regular autorização –, o que afasta a configuração típica da conduta. Em casos tais, o juiz 

criminal não pode simplesmente desconsiderar a ausência de regulação da atividade, assim 

como a orientação técnica do supervisor, e exigir a apresentação de ato autorizativo – 

relativamente ao qual, aliás, não há sequer autoridade competente para a sua concessão –, sob 

pena de inviabilizar a exploração da atividade, malferindo o princípio da liberdade de 

iniciativa econômica, expresso no artigo 170, parágrafo único, da Constituição brasileira. 

Quanto às outras espécies de pronunciamento administrativo – materializadas na 

assinatura de termo de compromisso ou em decisões sancionadora ou absolutória –, os efeitos 

são distintos. 

O termo de compromisso constitui relevante ferramenta de proteção do sistema 

financeiro – vocacionada, contudo, a situações de baixa lesão ou de reduzido perigo de lesão 

ao bem jurídico –, de tal forma que a sua assinatura pelo supervisor traduz importante 

avaliação técnica que reconhece a reduzida periculosidade do comportamento. 

Nada obstante, achados empíricos revelaram a utilização banalizada de tal 

instrumento de fiscalização pela CVM, o que, além de colocar em dúvida a imagem 

idealizada da capacidade institucional do supervisor, torna discutível se a celebração do termo 

de compromisso implica, de fato, o reconhecimento da reduzida periculosidade da conduta, 

daí por que não se pode pretender interditar a análise da matéria pelo juízo criminal em casos 

tais. 

Lado outro, se a instância administrativa conclui, em regular processo 

administrativo sancionador, que o acusado observou o conjunto de normas reguladoras do 

sistema financeiro nacional, tem-se, então, relevante pronunciamento técnico no sentido de 

que o agente atuou de modo a criar apenas um risco permitido. Mesmo nessa situação, 

contudo, não se deve obstar que o juiz criminal analise a possível infração penal, cabendo a 

ele deliberar definitivamente sobre a gravidade da conduta para o bem jurídico tutelado, não 

sem levar em consideração a decisão absolutória emanada da instância administrativa, seja 

para acolher a sua conclusão, seja para afastá-la, sendo que, nesta última hipótese, o 

magistrado terá um ônus argumentativo maior, justamente por não possuir o mesmo nível de 

expertise dos técnicos da entidade supervisora ou do órgão recursal administrativo, como se 

procurou demonstrar no estudo do terceiro caso (cf. acima, subitem 5.3). 

Por fim, se o supervisor entende que o acusado violou o marco regulatório do 

sistema financeiro nacional, aplicando-lhe a corresponde sanção administrativa, tal 

constatação, conquanto indicativa da criação de risco proibido, é insuficiente para afirmar a 
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prática delitiva, notadamente porque, quando transplantada para o juízo criminal, caberá a este 

examinar a periculosidade da conduta para o bem jurídico tutelado, atuando de forma mais 

rigorosa na análise dos pressupostos da tipicidade, como revelou o estudo de caso referente à 

atuação das associações de auxílio mútuo no mercado securitário (cf. acima, subitem 5.2), em 

que a instância jurisdicional penal, distanciando-se da decisão administrativa sancionadora, 

concluiu que a atividade teria sido realizada dentro dos limites do risco permitido. 

De todo modo, caso o poder judiciário tivesse reconhecido, nessa última situação, 

a criação de risco juridicamente desaprovado para o bem jurídico tutelado – na mesma linha, 

aliás, da instância administrativa –, aplicando ao agente a correspondente pena criminal, 

deveria haver novo diálogo entre as esferas de responsabilidade, de forma a que o juiz 

considerasse, na dosimetria da pena, a sanção administrativa já imposta, harmonizando os 

efeitos das sanções e reduzindo o excesso punitivo, em atenção aos valores constitucionais da 

proporcionalidade e da individualização da pena. 

Em matéria sancionadora, o ordenamento jurídico interno revela-se complexo, não 

se podendo ignorar que a própria lei fundamental admite a sujeição do infrator a um sistema 

cumulativo de repressão, nesta última hipótese, para a tutela do meio ambiente e da probidade 

administrativa, muito embora a jurisprudência do STF tenha reconhecido a legitimidade desse 

mecanismo repressivo, também, para a proteção de outros bens jurídicos, como a ordem 

econômica e o sistema financeiro nacional. 

Assim, conquanto criticável, o texto constitucional não proíbe o bis in idem – 

quando resultado da atuação de distintas esferas de responsabilização –, e a justificativa de tal 

sistemática, ao menos pela ótica do Estado, está na diversidade de objetivos a que se propõem 

as sanções penal e administrativa. 

Nada obstante, quando se considera a posição de quem sofre a punição, os efeitos 

práticos das sanções são semelhantes, e a cumulação de penalidades pode produzir sanções 

desarrazoadas, a impor, em casos tais, que a sanção administrativa seja considerada na 

dosimetria da pena criminal, de forma a atenuar esta última, procedimento que encontra 

respaldo não apenas na principiologia constitucional, mas em regras outras – ainda que 

aplicáveis por analogia –, como o artigo 8º do Código Penal e o artigo 22, § 3º, da LINDB. 

Nessa perspectiva, conclui-se que o ordenamento jurídico interno já oferece 

mecanismos para uma interação mais eficiente e justa entre as instâncias administrativa e 

jurisdicional penal, cabendo ao intérprete – em especial, ao juiz criminal –, quando do 

julgamento do crime do artigo 16 da Lei n. 7.492/1986, extrair o melhor da capacidade 

institucional do supervisor, não apenas na análise do risco criado para o sistema financeiro 
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nacional, mas, também, em sendo o caso de afirmação da responsabilidade penal, de 

considerar, na dosimetria da pena ou nas condições ajustadas em acordo penal (ANPP ou 

suspensão condicional do processo), eventual penalidade administrativa já imposta, 

harmonizando os efeitos das sanções e reduzindo o excesso punitivo, em atenção aos valores 

constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 
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