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 Mudança das penalidades (ex. Multa máxima passou de R$500K para

R$50MM);

 Possibilidade de cumulacão de penalidades;

 Possibilidade de punição penal para os insiders secundários; e

 Criação do tipo penal do repasse de informação privilegiada.
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LEI 6.385/76 LEI 13.506/17

I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais);
II - trinta por cento do valor da emissão
ou operação irregular.
II - cinquenta por cento do valor da
emissão ou operação irregular;
ou
III - três vezes o montante da vantagem
econômica obtida ou da perda evitada
em decorrência do ilícito.

I - R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais);
II - o dobro do valor da emissão ou da
operação irregular;
III - 3 (três) vezes o montante da
vantagem econômica obtida ou da
perda evitada em decorrência do ilícito;
ou
IV - o dobro do prejuízo causado aos
investidores em decorrência do ilícito.



2.1 Requisitos principais para configuração de Insider:

• Informação material

O fator fundamental para a caracterização da informação é que tenha força o suficiente

para alterar a decisão de investimento. Dessa forma, informações sobre eventos futuros

e incertos podem vir a ser enquadradas como relevantes e, consequentemente, vedar a

negociação

• Não divulgada ao público

Informação divulgada ao mercado inclui somente aquela que foi divulgada em jornais

de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia; ou pelo menos 1 portal

de notícias com página na rede mundial de computadores que disponibilize, em seção

disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade.
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2.2 Definição do ilícito de insider trading:

• Regulamentação da CVM:

“ICVM 358/02 - Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos

negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles

referenciados, pela própria companhia aberta, 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 controladas ou

coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

§1o A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato

ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial

àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como

auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do

sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de

negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.”
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“Art. 27-D. Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada

ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida,

mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários:

§ 1o Incorre na mesma pena quem repassa informação sigilosa relativa a fato relevante a

que tenha tido acesso em razão de cargo ou posição que ocupe em emissor de valores

mobiliários ou em razão de relação comercial, profissional ou de confiança com o emissor.”

 Ausência de aumento da pena mínima
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3.1 O art. 8° da ICVM 358/02 já implicitamente permite o repasse da informação privilegiada

pelos insiders primários a subordinados e a terceiros de confiança (mantendo responsabilidade

solidária no caso do vazamento da informação).

 Problemas com a legislação:

• Tipo penal aberto, possível criminalização de condutas absolutamente típicas;

Exemplos: Informar o diretor de compliance

Troca de informações durante processo de auditoria

Troca de informações com advogados e executivos da companhia

• Ausência de limitação para permitir repasse com fins ilícitos;

• Desnecessidade da negociação para configuração do crime;

• EUA x Brasil.
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 Práticas de RI no Brasil e nível de divulgação informal de dados

 Negociação com ativos restritos para fins de alocação automática da carteira

em decorrência de investimento/resgate (“rebalanceamento passivo”)
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