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SEI N° RJ2019/4437 

(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.006511/2019-82) 

Reg. Col. 1842/20 

Acusado: Alex Pierre Gomes Fernandes 

Assunto: Prática de manipulação de preços, por meio de layering, em infração ao item 

I da Instrução CVM nº 8/1979, consoante definida no item II, letra "b". 

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro 

Manifestação de Voto 

1. Acompanho os bem lançados fundamentos da Relatora no mérito. Porém, embora 

também acompanhe as conclusões sobre a inocorrência de prescrição, divirjo parcialmente do 

entendimento relativo a esse ponto, especialmente no que tange à figura da infração continuada. 

2. A figura da infração continuada é uma ficção criada em benefício do réu, para evitar a 

aplicação de penalidades excessivas. Tanto assim, que se aplica não a pena por cada uma das 

infrações, e sim a do crime repetido ou a do mais grave, com aumento de pena (CP, art. 71)1. 

3. No caso, não me parece estarmos falando de infração continuada, na medida em que a 

pena aplicada está considerando todos os resultados decorrentes das operações ilícitas praticadas. 

Embora seja frequente falar em infração continuada, o verdadeiro gênero jurídico é o concurso de 

infrações, de que a continuação é espécie. Considerada a dosimetria do voto da Relatora, o que 

está aplicado é o concurso material de infrações. 

4. Se a figura da continuidade delitiva fosse aplicável, a dosimetria não poderia considerar 

todas as operações, e sim trata-las como se fossem apenas uma – esta é a ficção da continuidade – 

e aumentar a pena aplicável a apenas um ilícito.  

5. Para o tipo de ilícito de que ora se trata, porém, isto seria deletério à proteção necessária 

ao funcionamento do mercado, que deve ser baseado em manifestações de vontade verdadeiras, e 

não sem o intuito de concluir as operações, como as dos autos. Na medida em que se considera o 

ganho auferido como base para dosimetria – e assim me parece correto, como desestímulo à prática 

                                                 

1Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, 

pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como 

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 
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da irregularidade – o tratamento de violações semelhantes praticadas durante longos períodos 

como apenas uma, ainda que com o agravamento da pena, poderia representar impossibilidade de 

a pena até mesmo alcançar os montantes ilicitamente auferidos, quanto mais de ultrapassá-los, 

como aqui estamos decidindo. 

6. Ademais, supondo que se tratasse de delitos continuados, a lei penal, mais severa, 

determina que a contagem da prescrição se dá em relação a cada delito componente (CP, art. 1192). 

Isto é assim no direito brasileiro desde a reforma penal de 1984. Mais ainda se deve observar a 

individualidade da contagem da prescrição quanto a cada ato, quando nem sequer estamos 

aplicando materialmente a figura da continuidade delitiva – conforme exposto nos §§3 e 4 acima. 

7. A disposição é expressa na lei da prescrição administrativa, Lei nº 9.873/97, no sentido 

de que em caso de infração continuada conta-se a prescrição do “dia em que tiver cessado”, o que 

deve ser lido como a prática do último ato irregular que, por ficção, se considera apenas um em 

continuidade dos demais. Como dito, entendo que não se trata de infração continuada, mas isto 

não afeta a contagem do prazo prescricional, pela aplicabilidade da prescrição penal ao caso.  

8. Aplicando-se a prescrição penal, os entendimentos acima não afetam a conclusão pela 

inocorrência de prescrição, uma vez que as operações mais antigas datam de 2013 e o prazo 

prescricional penal é de doze anos. Porém, ainda que se entenda haver a ocorrência de infração 

continuada, a aplicação da prescrição penal não se poderia dar de forma recortada em detrimento 

do réu, com a inseparabilidade dos delitos componentes para fins de contagem do prazo a partir 

do último ato e ao mesmo tempo com o prazo maior da lei penal. Tratando-se de direito punitivo, 

a intepretação correta é em benefício do acusado. Deste modo, se o julgador aplica a regra penal, 

esta deve vir por inteiro, isto é, com o prazo maior, mas com a definição do termo inicial da 

prescrição baseada também no sistema do código penal, isto é, feita para cada ato separadamente. 

9. Se na hipótese houvesse irregularidades que datassem mais de doze anos da interrupção 

inicial da prescrição, estas teriam que ser excluídas para fins de aplicação das penas. 

10. Feitos esses esclarecimentos, registrada minha pontual divergência com relação aos 

fundamentos que impõem o afastamento da prescrição no caso, acompanho o voto da Diretora 

Relatora no mérito e nas conclusões. 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022. 

João Accioly 

Diretor 

                                                 
2 Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.  
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