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1 RESUMO  

O uso de informações privilegiadas, o Insider Trading, se constitui em um dos crimes 

que mais abalam a credibilidade do mercado financeiro, tanto no Brasil como no 

mundo, pois causa um desequilíbrio nas condições de igualdade, prejudica a 

imagem da empresa e do mercado como um todo. Tal crime é difícil de ser 

identificado, pois sempre há um terceiro mediando a compra de ações na bolsa de 

valores em nome de alguém, para que a prática não se torne notável. Os que 

cometem tal ato ilícito, podem ser responsabilizados na esfera civil, penal e 

administrativa. A proposta do presente artigo é analisar o uso de informações 

privilegiadas, ainda não divulgadas ao público com a finalidade de obtenção de 

lucros no mercado financeiro em conjunto com seu regime jurídico. Um crime 

desconhecido por grande parte dos brasileiros. A conduta honesta, ética e moral dos 

administradores perante a companhia e à sociedade em que está inserida é de 

extrema importância, pois o mercado de capitais tem um valor inestimável dentro da 

economia globalizada, é no mercado de capitais que as companhias atraem 

investidores para financiar suas atividades, contribuindo assim para o 

desenvolvimento econômico como um todo.  
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2 INTRODUÇÃO  

O insider trading é um dos crimes que mais abalam a estrutura do mercado 

de capitais no mundo, pois causa uma desigualdade na balança, quebrando a 

confiança dos investidores. A utilização inadequada de informação privilegiada no 

mercado de capitais se configura quando o participante do mercado negocia com 

base em informações ainda não divulgadas, com a intenção de obter para si ou para 

outrem uma vantagem indevida. O mercado de capitais só se torna eficiente, quando 

essas informações são disponíveis a todos os investidores ao mesmo tempo. Tal 

ilícito representa uma preocupação para os órgãos regulatórios por todo o mundo e 

pelo Brasil, visto que a sua comprovação sofre algumas dificuldades. Em vista dos 

grandes escândalos ocorridos no Brasil, envolvendo empresários, políticos e o 

fornecimento de informações confidenciais, que beneficiaram financiadores de 



campanhas políticas, o estudo da temática mostra-se de grande relevância no 

contexto atual.  

O mercado financeiro possui mecanismos de proteção para evitar que vasem 

as informações privilegiadas, um desses mecanismos é a teoria Chinese Wall 

(muralha da China) cujo objetivo é impedir que circule informações que gerem 

conflitos de interesses dentro de uma mesma empresa, daí a necessidade de uma 

barreira jurídica, para proteger que as informações cheguem a outros setores. Outro 

fator importante é que as empresas do mercado de capitais  possuem 

obrigatoriamente um setor de compliance, que faz uma gestão preventiva de riscos, 

supervisionando e monitorando as operações das instituições.  

No Brasil o Insider Trading é punido na esfera administrativa, por meio de 

advertências, multas e suspensão do exercício de cargos administrativos, na esfera 

civil, por meio de sanções indenizatórias, e na esfera penal, reclusão de 1 a 5 anos, 

e multa de até 3 vezes o valor obtido como vantagem. 

3 OBJETIVOS 

Analisar a importância e eficácia da Instrução CVM n. 480, de 7 de dezembro 

de 2009 para a alteração de informações que devem ser disponibilizadas pelas 

companhias abertas ao mercado de capitais em vista da obtenção de um novo 

patamar de transparência das companhias e a proteção do público investidor. 

Discutir a questão da ampliação subjetiva da incidência das normas 

repressivas em situações de má conduta do insider trading. 

Analisar o caso de insider trading relacionado aos donos da Holding J&F, que 

controla a JBS, acusados de utilizar informações sobre a delação premiada fechada 

com o Ministério Público para comprar ações da própria empresa e se aproveitar de 

uma possível alta do dólar.  

 

  



 

4 METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado por meio de revisão de literatura. 

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 Desdobramentos legais da utilização do insider trading: princípio do full 
and fair desclosure e o bom funcionamento do mercado de capitais  

Cabe considerar a existência, em âmbito global de um conjunto de normas 

que regulam a conduta do empresário em uma sociedade, estabelecendo sanções 

para aqueles que se desviam destas, a fim de se se garanta a livre concorrência e 

limite a estruturação de organizações empresariais que se utilizem de insider 

informations para obter benefícios ilícitos no mercado. É papel dos órgãos 

governamentais de regulação fiscalizar o funcionamento dos mercados capitalistas 

garantindo que o ordenamento jurídico das distintas nações seja respeitado  

Os Estados Unidos foi o primeiro país a vedar a negociação com privilégio de 

informação. A partir de 1990, grande parte dos países passaram a proibir legalmente 

também tal prática. O Brasil veda por lei, o Insider Trading, desde 1976, e a 

criminalização da conduta ocorreu em 2001, a inclusão do crime ocorreu pela Lei 

10.303/2001 na Lei 6.385/76:  

Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao 
mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, 
capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, 
mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores 
mobiliários:  

Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) 
vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. 
(BRASIL, 2001, p.1.350).  

Cabe considerar que desde então, a regulação do mercado de capitais vem 

evoluindo consideravelmente. O órgão que regula e fiscaliza o mercado de captais 

no Brasil é a Comissão de Valores Mobiliários, e um dos principais focos da CVM é 

o insider trading. Com a lei 6.604/76, a lei das S/A, foi oferecido um tratamento mais 



específico ao crime, pois retrata no seu artigo 155 o dever de lealdade que o 

administrador deve ter; mais tarde, em 2001, foi trazido um novo parágrafo ao artigo, 

ampliando o campo de incidência da vedação ao crime, passando a vincular não só 

os empresários como qualquer pessoa que tenha tido acesso à informação 

privilegiada.  

Existem alguns requisitos necessários para que se configure a prática do 

insider trading, Modesto Carvalhosa aponta dois: “[...] a existência de fato relevante 

ainda não divulgado ao público, e a compra e venda pelos insiders, de valores 

mobiliários emitidos pela companhia no período que medeia entre a posse da 

informação sigilosa e a sua divulgação junto ao público” (MÜSSNICH, 2017, p.25.), 

João Pedro Scalzilli e Luis Felipe Spinelli, por sua vez, descrevem quatro requisitos 

necessários para que se caracterize o ato ilícito: “[...] relevância da informação, sigilo 

da informação, uso da informação para a negociação com as ações da companhia, e 

utilização da informação por alguém que esta por dentro dos negócios da 

companhia, ou seja, um insider”.(MÜSSNICH, 2017, p.25). De todos os requisitos, 

existe um de relevada importância, e talvez o que seria mais difícil de se comprovar: 

a existência da intenção de negociar tirando proveito para a obtenção de um lucro 

ilícito.  

Para que se estabeleça a segurança e o bom funcionamento do mercado de 

capitais, o ordenamento jurídico brasileiro, adotou o princípio do full and fair 

disclosure, é o princípio central de regulação do mercado de capitais, que teve 

origem no mercado norte-americano, e traz na sua essência a transparência, o 

dever de informar, a ampla divulgação de informações; assim o investidor terá maior 

proteção e confiança nas informações de determinadas empresas. José Marcelo 

Martins Proença, em sua obra Insider Trading Regime Jurídico do Uso de 

Informações Privilegiadas no Mercado de Capitais, cita o professor Leães, pioneiro a 

escrever sobre o assunto:  

O princípio do disclosure não se esgota apenas com a prestação de 
informações: é preciso que paralelamente medidas sejam tomadas 
para que todos os investidores potenciais, tenham, ao mesmo tempo, 
acesso às novas informações, impedindo-se assim que os 
administradores, altos empregados e acionistas controladores, 
utilizem-se em proveito próprio de informações colhidas em primeira 
mão por força da posição que ocupam. (PROENÇA, 2005, p.271)  



É por meio de normas que imponham uma política de transparência nas informações 

por parte das companhias que se obtém a eficiência do mercado de capitais. É 

fundamental reforçar a importância da transparência das negociações dos insiders, 

para que os participantes do mercado possam fiscalizar e controlar melhor as suas 

operações, bem como utilizar alguma estratégia de investimento baseada nos sinais 

dos insiders, destacando que o “lado B” do insider trading existe e que não pode ser 

ignorado (o lado B do insider trading. GIRAO; MARTINS; PAULO, 2015).  

5.2 A importância e eficácia da instrução CVM 480 para a transparência das 
companhias e proteção ao público investidor  

É de total interesse do Estado o crescimento e a estabilidade do mercado de 

capitais, não somente pelo desenvolvimento econômico, como também pelo 

desenvolvimento nacional, que por sua vez, é um dos objetivos estabelecidos no 

artigo 3°, II, da Constituição Federal. O artigo 192 da nossa Carta Maior expressa 

que:  

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 compõe, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 
instituições que o integram. (BRASIL, 1988, p.54).  

E a legislação ordinária competente a esta matéria compõe-se dentre outras, da Lei 

6.385/76, que criou a Comissão de Valores Mobiliários. Como já dito anteriormente, 

a CVM é o órgão que disciplina, normatiza e fiscaliza as companhias abertas e 

demais agentes do mercado de capitais; é dotada de autoridade administrativa 

independente, sem hierarquia.  

Objetivando uma maior transparência das empresas de capital aberto, a CVM 

deu um importante passo, trazendo mudanças significativas com a instrução 480 de 

7 de setembro de 2009, que prevê que as mesmas mantenham registros da 

remuneração paga aos seus administradores, diretores e conselheiros fiscais; 

algumas empresas por meio de liminar judicial, não cumprem o que manda a 

instrução, alegando que esse tipo de informação violaria a privacidade dos 

administradores. Essa transparência é primordial para o desenvolvimento do 

mercado brasileiro e seu alinhamento aos padrões internacionais. Outra importante 



exigência trazida pela IN 480, é o Formulário de Referência, uma fonte de 

informações que o investidor tem sobre o emissor, isso exige uma maior 

responsabilidade dos administradores das companhias quanto a veracidade das 

informações prestadas e contribui para a formação adequada de preço, dando 

credibilidade e estabilidade ao mercado de capitais. Sobre a importância da 

Instrução 480 da CVM, disserta Chediak e Tavares: “impõe-se uma maior 

responsabilidade dos administradores das companhias pela veracidade e acuidade 

das informações prestadas. Os Diretores Presidente e o de Relações com 

Investidores, por exemplo, são obrigados a declarar que leram e reviram o 

Formulário de Referência e que as informações nele contidas atendem à Instrução 

CVM 480 e representam um retrato verdadeiro, preciso e completo do emissor.”  

5.3  Aplicação do Insider Tranding no caso JBS  

Em setembro de 2017 foi decretada a primeira prisão preventiva no Brasil 

pelo crime de Insider Trading, o fato ocorreu com o presidente da empresa JBS, 

Wesley Batista. Antes de divulgarem em delação premiada a existência de uma 

gravação que comprometia o Presidente Michel Temer e envolvia o pagamento de 

propina a vários políticos, os irmãos Batista venderam dólar e ações da JBS e 

obtiveram ganhos ilegais de R$238,3 milhões de reais, após as informações serem 

divulgadas houve uma queda das ações da JBS na bolsa de valores. A acusação 

teve embasamento em relatórios da CVM e duas perícias técnicas elaboradas por 

peritos da PF.  

A prisão de Wesley Batista teve fundamento em três preceitos legais, o 

primeiro no artigo 27-D da lei 6.385/76, como já descrito acima; o segundo no artigo 

155, §1° da lei 6.404/76, a lei das S/A, a qual descreve o dever de lealdade:  

Art. 155 O administrador deve servir com lealdade à companhia e 
manter reservas sobre os seus negócios... § 1° cumpre, ademais, ao 
administrador da companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer 
informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do 
mercado, obtida em razão do cargo, e capaz de influir de modo 
ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-
se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem 
mediante compra ou venda de valores mobiliários.(BRASIL, 1976, 
p.1370).  

E por último e não menos importante, o artigo 13 da Instrução 358/02 da CVM:  



Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorridos 
nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores 
mobiliários de sua emissão, pelos acionistas controladores, diretos 
ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do 
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 
consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer 
que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia 
aberta, sua controladora, suas controladoras ou coligadas, tenha 
conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante 
.(BRASIL, 2009).  

Cabe aqui ressaltar a dificuldade de comprovação do crime de insider trading, por 

esse motivo, é um dos grandes problemas do mercado de capitais brasileiro. Em 

ampla pesquisa, Laura Nyantung Benny, chegou à conclusão que “[...]quanto mais 

corrupto for um governo, menor a probabilidade da oposição legal ao insider trading, 

enquanto que os países menos corruptos tendem a editar e aplicar as suas leis de 

insider trading com mais rapidez” (PROENÇA, 2005, p.211), nota-se que a qualidade 

de um governo é um fator determinante para a aplicação da lei.  

6 RESULTADOS  

Ao longo deste artigo buscou-se analisar o regime jurídico e as barreiras 

apresentadas no Direito brasileiro para que se estabeleça um efetivo combate a 

prática ao insider trading. Apesar dos grandes avanços alcançados na legislação 

brasileira, tanto na esfera preventiva quanto na esfera repressiva, desde o início da 

sua criminalização até o momento, nota-se uma falha na aplicação das regras 

existentes tanto pelo órgão regulador, quanto pelo Poder Judiciário. O impacto do 

uso desleal de informação privilegiada não recai somente sobre os agentes 

diretamente relacionados ao crime, recai também e principalmente sobre o mercado 

de capitais, abalando sua credibilidade e impedindo o seu amplo desenvolvimento e 

estabilidade, e o mais importante a confiança que é um requisito essencial para os 

investidores.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A conduta honesta, ética e moral dos administradores perante a companhia e 

à sociedade em que está inserida é de extrema importância, pois o mercado de 

capitais tem um valor inestimável dentro da economia globalizada, é no mercado de 



capitais que as companhias atraem investidores para financiar suas atividades, 

contribuindo assim para o desenvolvimento econômico como um todo.  
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