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Resumo: o presente estudo visa refletir sobre qual poderia ser a tutela jurídico-

penal para as fraudes de relato financeiro. O trabalho começa com a discussão da 

natureza jurídica das fraudes de relato financeiro, distinguindo os erros da fraude 

contabilística. Demonstrações financeiras falsas e incompletas são analisadas em seus 

vários significados. Na análise do direito comparado, são apreciados os crimes previstos 

na Europa continental para a proteção penal da fraude em matéria de informação 

financeira. No direito português são identificados quatro tipos de crimes abertos que 

podem ser utilizados para tutela criminal das fraudes de relato financeiro. A sociedade 

tem clamado por melhoria dos padrões de preparação, apresentação e auditoria das 

demonstrações financeiras e informações contabilísticas. A lei societária tem respondido 

em certa medida a esse chamado impondo regras de controle, prestando informações 

quando o caso requer. Urge nesse momento que seja oferecida uma proteção penal 

específica aos interesses jurídicos prejudicados. 
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Financial reporting fraud and criminal-legal protection 

Abstract: the present study aims to reflect on what could be the criminal legal 

protection for financial reporting fraud. The work begins with the discussion of legal 

nature of financial reporting fraud, distinguishing the accounting errors from accounting 

fraud. False and incomplete financial statements are analyzed in their various meanings. 

In analysis of comparative law, the crimes foreseen in continental Europe for the criminal 

protection of financial reporting fraud are appreciated. In Portuguese law, four open types 

of crimes that could be used for criminal protection are identified. Society has been 

clamoring for improved standards of preparation, presentation and auditing of financial 

statements and accounting information. Corporate law has responded to some extent to 

this call imposing control rules, providing information when the case requires. It is urgent 

now that a specific criminal protection be offered to legal interests in financial reporting.  

 

Keywords: financial reporting; fraud; false and incomplete; accounting criminal 

law; criminal protection. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O preparo de demonstrações financeiras fidedignas, oportunas e transparentes 

que reflitam plenamente a posição financeira de uma sociedade comercial, é um 

requisito essencial para o bom funcionamento da economia de mercado livre e o tráfego 

jurídico adequado no mundo globalizado.  Uma regulação deficiente nessa área pode 

certamente causar substanciais prejuízos a toda economia. 

Nas sociedades mercantis confluem um acumulo de relações contratuais entre 

uma multiplicidade de sujeitos: acionistas, trabalhadores, credores, clientes entre 

outros. Nexos contratuais com base nos quais se configura a estrutura organizativa da 

sociedade. Essa estrutura se sustenta em relações de confiança, nas qual as informações 

societárias e contabilísticas se conectam com a governança corporativa. Ao oferecer 
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informação de qualidade sobre o estado econômico e patrimonial da empresa, o 

empresário fortalecerá suas atividades mercantis e afiançará a base sobre as quais 

mantém suas relações de confiança. 

Uma sociedade comercial opaca que não zela pela confiabilidade da informação 

contabilística incorrerá em maiores custos para construir relações que se conformam a 

essa estrutura. Face a informação imprecisa, a confiança que se pode depositar nas 

relações será menor e as sociedades comerciais incorreram em custos maiores que 

prejudicará sua competitividade e sobrevivência.   

Para este estudo, fraudes de relato financeiro assumem a acepção de falsificação 

ou ocultação intencional de informações societárias financeiras, presentes nos relatos 

contabilísticos, com o propósito de enganar outras pessoas que dependem destas para 

realização de decisões econômicas. Desse modo, as fraudes de relato financeiro seriam 

uma deliberada distorção ou omissão de fatos materiais relevantes contabilísticos, 

materializada por afirmações nas demonstrações financeiras, que influenciam um 

julgamento ou decisão1. 

As fraudes de relato financeiro têm sido recorrentes no universo corporativo, e 

tendo em vista a sua expansão recente, infere-se, lamentavelmente, que fraudar parece 

ter sido um “negócio” proveitoso para os que possuem o poder de decisão e comando, 

influenciando na elaboração e preparo das demonstrações financeiras.  

A imprensa especializada tem destacado vários exemplos de grandes corporações 

promovendo fraudes de relato financeiro nos últimos anos. Estas incluem Enron, 

WorldCom. Adelphia, Tyco, Parmalat, Siemens e mais recentemente, Toshiba. As 

sociedades comerciais em Portugal e Brasil não estão imunes a essas condutas – 

                                                 

1 O oportunismo gerencial na realização de escolhas contábeis (reconhecimento e mensuração) e na 
seleção dos critérios de divulgação das demonstrações financeiras (disclosure), constituem-se em práticas 
de manipulação contabilística, tais como earnings management, contabilidade criativa e embelezamento 
contabilístico, que comprometem a fidedignidade da prestação de contas das sociedades. Quando 
abusivas essas condutas, buscando determinado benefício, temos as fraudes de relato financeiro que 
“vitimam” os usuários das informações contábeis, incluindo aí reguladores, investidores e a sociedade 
como um todo. Vide Michael JONES (ed.), Creative accounting, fraud and international accounting 
scandals, Chichester ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2010, 550 p. 
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divulgação de demonstrações financeiras falsas e incompletas. Cite-se os casos do Grupo 

Espirito Santo e do Conglomerado Odebrecht, respectivamente, como mais recentes.  O 

tema comum de todos esses escândalos está na manipulação oportunista das afirmações 

constantes nas demonstrações financeiras dessas entidades em benefícios particulares e 

detrimento de partes interessadas - incluindo empregados, credores e investidores. 

Isto posto, após este preâmbulo, passemos na sequência a discutir, ainda na 

introdução, o objeto deste estudo, os relatos financeiros e o método que será adotado 

para tratar o problema central desta investigação.  

 

1.1 Objeto 

O presente estudo visa refletir sobre qual poderia ser o enquadramento jurídico 

criminal das fraudes de relato financeiro relativamente as informações societárias e 

contabilísticas. De forma mais específica pretende-se identificar qual o possível crime 

(ou crimes), no plano do direito penal material, que poderíamos recorrer para obter uma 

tutela jurídico criminal aplicável a situações descritas como fraudes de relato financeiro.  

O comportamento humano para que possa qualificar-se como criminoso é 

necessário submetê-lo a uma tríplice ordem de valoração: o fato tem de ser típico, tem 

de ser ilícito e tem de ser culpável. Neste sentido, almeja-se por construção dogmática, 

mediante apreciação lógica, averiguar se há crime (ou crimes) nos fatos do que se 

denominou de fraudes de relato financeiro, no tocante a falsidade e ocultação de 

informações societárias e contabilísticas2.  

Tendo em vista as potenciais consequências econômicas indesejáveis que o 

comportamento em foco pode provocar, bem como a contemporaneidade dessas 

condutas, é oportuna esta reflexão para identificar possíveis incriminações. A 

                                                 

2 As normas penais tutelam bens jurídicos, que representa o interesse que se visa proteger. Acrescente-se 
que as normas penais não descrevem, em regra, os bens jurídicos protegidos, mas o interprete poderá 
identificar mediante pluralismo hermenêutico os interesses ou bens que constituem o fim da tutela de 
uma norma incriminadora. Cf. Germano Marques da SILVA, Direito Penal Português. Teoria do Crime, 2a., 
Lisboa : Universidade Católica Editora, 2015, pp. 26–27. 
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danosidade das fraudes de relato financeiro suscita a necessidade de responsabilização, 

buscando a prevenção e repressão a estes supostos delitos societários contabilísticos. 

Essa problemática ganha relevância tendo em vista que não há tipos 

incriminadores autônomos que prevejam especificamente as fraudes de relato 

financeiros. Em alguns países na Europa continental os legisladores adotaram tipos 

fechados onde preveem uma descrição completa de um modelo de comportamento 

proibido que envolve aspectos contabilísticos, mas em outros países não existem essas 

previsões. Há, no geral, crimes de tipo aberto, onde se transfere para o interprete o 

encargo de complementar o tipo, dentro dos limites e das indicações nele própria 

constituídas, buscando a subsunção de uma tipificação estrita (nullum crimen sine lege 

certa) aos fatos ofensivos para os quais se almeja a tutela criminal.  

Portugal, em particular, não apresenta qualquer tipo fechado para falsidades nas 

demonstrações financeiras, entretanto estão previstos crimes de tipos abertos, que 

podem ser usados pelo interprete no encargo de buscar uma tutela jurídico penal para 

as fraudes de relato financeiros. 

Adverte-se que os tipos incriminadores fraude fiscal (art. 103º. e 104º.  do RGIT) e  

o crime de insolvência dolosa (art. 227º., n°. 1, al. b do CP), embora possam envolver 

falsificação de relatos contabilísticos, não fazem parte do objeto de estudo deste 

trabalho. No primeiro tipo, protege-se o interesse do erário público na tributação do 

rendimento e no segundo tipo, defende-se os direitos patrimoniais dos credores no 

contexto de insolvência. Os delitos contabilísticos societários (delitos contabilísticos no 

sentido restrito), não se confundem com os delitos contabilísticos fiscais e os delitos 

contabilísticos de insolvência (delitos contabilísticos no sentido amplo). 

 

1.2 Relato Financeiro 

As demonstrações financeiras são o produto final do processo de relato financeiro.  

Esses documentos permitem identificar, medir e comunicar «informações» relativas as 

variações patrimoniais dos agentes econômicos. Os relatórios financeiros interessam aos 

sócios (no caso das sociedades comerciais), aos credores (que necessitam de garantias 
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de uma gestão ordenada) e a autoridades supervisoras (exemplos, CMVM, Banco de 

Portugal), por razões de regulamentação. Para atender a esses usuários externos, 

administração prepara os relatórios financeiros. 

Conforme as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS), o principal 

objetivo das demonstrações financeiras é dar informações sobre a posição financeira e 

econômica de uma entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários em suas 

tomadas de decisão. Os elementos de relato financeiro (balanço, demonstração de 

resultado, demonstração dos fluxos de caixa, informações por segmento de negócio e 

anexos) devem atender os requisitos qualitativos das informações contabilísticas, 

zelando pela: compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade. 3 

Entre essas características qualitativas, ganha destaque a fiabilidade que se 

expressa pela informação isenta de erros matérias e de preconceitos, e que os usuários 

dela possam depender ao representar fidedignamente o que ela pretende representar ou 

pode razoavelmente esperar-se que represente. Segundo a Estrutura Conceitual, para ser 

fiável, «a informação deve representar fidedignamente as transações e outros 

acontecimentos que ela pretende representar ou possa razoavelmente esperar-se que 

represente».4 

Para que o relato financeiro ocorra é indispensável: 1). Identificar – distinguir as 

operações patrimoniais com repercussão na contabilidade. 2). Reconhecer – significa 

contabilizar, incorporando aquela informação na contabilidade. 3). Mensurar – atribuir 

um valor monetário os fatos contábeis retratados, 4). Apresentar – elaborar as 

                                                 

3 Segundo Pedro Boullosa GONZALEZ, «Qualidade da Informação», Cadernos do Mercado de Valores 
Mobiliários, n. 49, Dezembro de 2014. A informação é instrumental à transparência na vida interna das 
sociedades emitentes e no  mercado financeiro. É também através da imposição de deveres de envio e 
divulgação de informação que se prosseguem os objetivos de evitar assimetrias informativas e permitir a 
incorporação da informação disponível na negociação dos diversos instrumentos financeiros. Porém de 
nada adianta a imposição de deveres de divulgar e enviar informação se a qualidade da informação não 
fosse assegurada. Deste modo tão importante como assegurar a divulgação de informação é garantir a 
respetiva qualidade.  
4 Cf. Cristina Gonçalves Dolores SANTOS e José Rodrigo Sant´Ana FERNANDES, Relato Financeiro 
Interpretação e Análise, 3a., Porto : Vida Economica, Setembro de 2016, pp. 48–49. 
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demonstrações financeiras e 5). Divulgar – publicar as demonstrações acompanhadas de 

Anexos. 

O CSC no seu art. 65º. aponta que os membros da administração têm o «dever de 

relatar a gestão e apresentar contas» relativas a cada exercício anual e estabelece que os 

membros da administração devem elaborar e submeter aos órgãos competentes da 

sociedade os relatórios de gestão.  Os administradores devem divulgar as suas contas. 

Relevante destacar, que esse dever é pessoal e indelegável tal como se nota dos art. 65º., 

no. 3 e art. 407º, no. 2, do CSC. As contas são divulgadas mediante um conjunto de 

documentos denominados relatórios de contas onde se incluem as demonstrações 

financeiras. Essas demonstrações devem refletir a posição financeira das empresas e o 

resultado de suas operações5. 

 

1.3 Método  

A fraude de relato financeiro é ato doloso de produzir e/ou divulgar relatos 

financeiros falso e incompletos, visando burlar percepções das pessoas, levando-as a 

tomar decisões que não tomariam se tivessem acesso a informação fidedigna, 

potencialmente causando-lhes prejuízo patrimonial.  

No restante deste trabalho, a tema será exposto segundo o roteiro a seguir 

descrito. 

Primeiramente, discutir-se-á as fraudes de relato financeiro em mais detalhes, 

diferenciando o erro da fraude contabilística. Será esmiuçada a natureza jurídica da 

fraude e as falsidades de relato financeiro em suas várias acepções. Adicionalmente, 

refletir-se-á dogmaticamente do que viria a ser o delito penal contabilístico.  

Na sequência apreciaremos crimes previstos na Europa continental para a tutela 

penal das fraudes de relato financeiro e sua evolução recente. Os direitos espanhol, 

francês, italiano, alemão e comunitário serão visitados nesse tópico. No item seguinte, 

estaremos focados na análise dogmática do direito português na matéria, apreciando 

                                                 

5 Cf. Pedro Pais de VASCONCELOS, Direito comercial, Coimbra : Almedina, 2014 (Manuais universitários), 
pp. 53–54. 
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quatro tipos abertos de crimes tipificados e em que circunstâncias poderiam tutelar bens 

jurídicos ofendidos pelas fraudes de relato financeiro. 

Ao final do estudo será registrada as principais conclusões. 
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2. FRAUDES DE RELATO FINANCEIRO. 

O dicionário legal mais utilizado nos Estados Unidos, Black´s Law Dictionary6, 

define a fraude como: «... all multifarious means which human ingenuity can devise, and 

which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false 

suggestions or suppression of the truth. »7.  

Segundo o FRAUD EXAMINERS MANUAL da ACFE8, a falsa representação material de 

fatos, «misrepresentation of material facts», é a fraude mais usual. A deturpação ou 

manipulação na representação de fatos, constitui-se numa ofensa, na medida em que 

deliberadamente realiza-se uma afirmação falsa, procurando induzir determinada 

vítima a comportamento, da qual se visa apropriar parte de seu patrimônio. 

As fraudes podem assumir diferentes formas, o que torna sua conceituação um 

labor complexo. Para que se possa estabelecer um processo civil ou penal em torno de 

fraude de modo geral exige-se9:  

• O réu tenha feito uma afirmação falsa (ou incompleta).  

• A afirmação falsa (ou incompleta) é material, isto é suficientemente 

relevante para influenciar a realização de uma decisão.  

• O réu sabia que a afirmação era falsa, ou não acreditava na sua veracidade.  

• A vítima se baseou na representação falsa, que presumiu verdadeira. 

• A vítima sofreu danos material como resultado. 

Nos casos civis é necessário que se prove que a “vítima” se baseou nas afirmações 

falsas e efetivamente sofreu uma perda patrimonial, porém esses elementos de prova 

                                                 

6 Cf. Bryan A. GARNER e Henry Campbell BLACK (eds.), Black’s law dictionary, Tenth edition, St. Paul, MN : 
Thomson Reuters, 2014, 2016 p. 
7 Em tradução livre para o português: “...todos os meios variados que a criatividade humana pode inventar, 
e que são utilizados por um indivíduo para obter uma vantagem sobre o outro por falsas sugestões ou 
supressão da verdade. ”. 
8 Cf. ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS, Fraud examiners manual: financial transactions and 
fraud schemes: law: investigation : fraud prevention and deterrence, Austin, TX : Association of Certified 
Fraud Examiners, 2016, pp. 2201–2202. 
9  O U.S. Supreme Court in 1988 sistematizou uma definição de fraude, e requisitos para sua caracterização, 
no caso Southern Development Co. v. Silva, 125 U.S. 247, 8 S. C. Rep. 881, 31 L. Ed. (1888). Cfr. Howard 
SILVERSTONE e Michael SHEETZ, Forensic accounting and fraud investigation for non-experts, 2nd ed, 
Hoboken, N.J : Wiley, 2007, pp. 4–5. 
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não são necessários num processo criminal, dependendo do crime em que os fatos serão 

subsumidos. Geralmente, a materialidade pode ser presumida não precisando ser 

provada, dependendo no crime em que está se denunciando. Deste modo uma falsa 

representação/afirmação de “fatos pré-existentes” pode dar origem a atribuição de uma 

responsabilidade jurídica de reparação. 

As fraudes de relato financeiro resultam em ato intencional (doloso), visando 

distorcer ou omitir fatos contabilísticos, critérios valorimétricos ou divulgações no relato 

financeiro de forma a enganar/ludibriar os seus usuários, tendo em vista sempre a 

obtenção de um benefício para si. Como exemplo de anomalias contabilísticas 

recorrentes usadas para “maquiar” as demonstrações financeiras, destaquem-se:  i) 

inventários com valores diferentes da realidade; ii) passivos fictícios e/ou dívidas 

inexistentes, mantidas para tentar encobrir entrada de recurso não regularmente 

registrada; iii) falsas integralizações de capital; e iv) despesas lançadas na contabilidade 

em que não houve efetivamente a prestação de um serviço ou aquisição de uma 

mercadoria/serviços, entre outras.  

Almejando condicionar percepções de riscos dos usuários das informações 

contabilísticas, as fraudes de relato financeiros10 podem implicar em alterar as 

demonstrações contabilísticas, sem qualquer suporte na realidade fática. Nesse sentido 

destacam-se alguns procedimentos artificiais e deliberados, tais como: i) alteração de 

saldos de exercícios anteriores; ii) classificação indevida de dívida de curto para longo 

prazo; iii) omissão de informações relevantes em notas explicativas; iv) não 

                                                 

10 As fraudes de relato financeiro se manifestam primordialmente como: a) Manipulação, falsificação ou 
alteração de registos contabilísticos ou documentos de suporte; b) Representação incorreta ou omissão 
intencional de eventos, transações ou outras informações importantes; c) Aplicação incorreta intencional 
dos princípios contabilísticos referentes a montantes, classificações, modos de apresentação ou 
divulgações Cf. Susana Cristina da Silva Miranda GONÇALVES, «Fraude de Relato Financeiro – 
Procedimentos de auditoria em resposta aos riscos avaliados de distorção material das Demonstrações 
Financeiras em  virtude do reconhecimento Inadequado do rédito (ISA 240, NCRF 20)», Revisores Ǝ 
Auditores, vol. 52, 2011. 
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reconhecimento contábil de contingências fiscais, trabalhistas e/ou ambientais; v) 

manutenção de ativos fictícios e vii) simulação de capital social para obter mais credito11. 

As fraudes de relato financeiro, de modo geral, são praticadas pelos mais altos 

gestores de uma sociedade comercial, com conhecimento dos responsáveis técnicos, 

tendo em vista sua capacidade de influenciar na manipulação dos registos contabilísticos 

e eliminação de controles, produzindo informações falsas12.  

Estamos assim diante de um crime de colarinho branco (white colar crimes), ou 

crime cometidos por pessoa com prestígio e projeção econômica, ocupando funções 

comando em grandes corporações privadas e do setor público13. Inobstante, o aparente 

refinamento dos autores, esses crimes no geral são escandalosos pelas cifras 

monumentais envolvidas. Evidenciando as oportunidades que a «nova economia» 

propiciou para o crescimento da criminalidade econômico-financeira, fundamentado 

num sistema de auto regulação, e disciplina de mercado, mas muito restrito no controle 

dos agentes e na confrontação dos gravíssimos problemas de agência criados, na 

separação entre o principal (acionista) e o agente (executivo), produto da grave de 

assimetria informacional. 

A seguir será apresentada a diferença entre erros e fraudes no relato, a natureza 

jurídica do que seriam as fraudes de relato financeiros, e os tipos de falsidades. 

                                                 

11 Cf. Mary-Jo KRANACHER, Richard RILEY e Joseph T. WELLS, Forensic accounting and fraud examination, 
Hoboken, N.J : John Wiley, 2011, pp. 294–446.  
12 A informação é falsa se existir divergência entre a mensagem e o referente. Informação incompleta se o 
referente não tiver sido totalmente enunciado. A informação é exagerada se a exposição afetiva da 
linguagem, passam por uma adjetivação alterada e fora do razoável. A informação tendenciosa é a que 
apresenta viés, distorcendo a realidade diretamente  Cf. Alexandre Brandão da VEIGA e COMISSÃO DO 

MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, Crime de manipulação, defesa e criação de mercado, Coimbra : 
Almedina, 2001, pp. 41–45. 
13 Cf. Luigi FOFFANI, «Escándalos económicos Y reformas penales: Prevención y represion de las infraciones 
societárias en la era de la globalización», Revista Penal, vol. 23, Enero de 2009. Esse importante autor 
italiano ao comentar sobre expansão da criminalidade económico-financeira e os desafíos imposto as 
direito penal, assim nos ensina: « El sistema penal se encuentra sobrecargado, y por ello a su vez corre el 
riesgo de sufrir una verdadera convulsión por estas nuevas demandas, sin embargo no puede eludir la 
petición de tutela por par te de la sociedad. En el campo de la criminalidad económica y societaria, la primera 
(cronológicamente) y más contundente respuesta por parte de los poderes públicos». 
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2.1. Diferenciar os Erros e Fraudes de Relato Financeiro. 

Na preparação dos relatórios financeiros existem os riscos de erro e fraude. 14 No 

primeiro, o vício recai sobre a exterioridade da informação contábil de modo 

involuntário; já no segundo, ele recai sobre o sentido das afirmações/declarações 

relatadas pelas demonstrações financeiras com o evidente intuito de fraudar percepções. 

Entre as causas que geram falta de segurança e de confiabilidade da 

documentação contabilística, reduzindo a qualidade valorativa, destacam-se os erros, 

fraudes e insuficiência de dados nas demonstrações financeiras.  

O erro corresponde a um engano, cometido na escrituração contábil, podendo 

ser representado por lançamentos indevidos, erros de valores, de conciliação ou inversão 

de lançamento.  A fraude, por sua vez, ao contrário do erro, é premeditada, e visa 

proveito em causa própria ou de outros. A contabilidade não merece credibilidade 

quando apresenta vícios, erros e incorreções que, não sendo supridos no prazo legal, 

inviabilizam apuramentos da riqueza patrimonial e a sua eventual variação. 

A fraude poderá ser um delito do tipo doloso, quando a lei tipifique como sendo 

punível. O erro é a priori cometido por simples falta de zelo, sendo involuntário. A 

fraude caracteriza-se assim como um ato cometido de forma premeditada, planejado e 

calculado, para obter benefício próprio com o prejuízo de terceiros. 

Por ser um ato intencional, visando o proveito em causa própria ou de grupos, o 

autor da fraude de relato financeiro15, procurará com astucia, escondê-la, ações que 

demandam mais labor para sua detecção, requerendo perspicácia e, por vezes, técnica 

para descobri-la.  O erro pode ser fruto da dissidia ou ignorância, neste caso são 

                                                 

14 Cf. Solange Aparecida PETRENCO, Contabilidade e seu valor probante, Curitiba : Juruá, 2004, pp. 65–83. 
15 As principais causas para ocorrência da fraude de relatos financeiros são: i) incentivos/pressões vivida 
pelos autores, ii) oportunidade percebida (ausência ou ineficácia dos controles internos); e iii) 
atitude/racionalização (conjunto de valores éticos que permitem ao indivíduo cometer e justificar atos 
desonestos). Cf. Charles R. LUNDELIUS, Financial reporting fraud: a practical guide to detection and internal 
control, Second Edition, New York, NY : AICPA/American Institute of Certified Public Accountants, 2011, 
pp. 10–12. 



Fraudes de relato financeiro e a tutela jurídico-penal 
 

Antonio Lopo Martinez 
 

 

 

 Online, novembro de 2017 | 13 

considerados como invito, são os ilícitos denominados culposos tendo sua origem em 

situações como negligência, imperícia e imprudência16. 

Urge esclarecer que tanto o erro como a fraude, sob o prisma jurídico podem 

causar danos e perdas, motivo para ações de responsabilidade. A diferença é que, na 

fraude, temos o agravante denominado dolo, e no erro possível atenuante denominada 

culpa.  

As possibilidades práticas de gerenciamento de resultados e manipulação de 

balanços contabilísticos estão limitadas apenas à imaginação dos gestores e seus 

colaboradores no preparo das demonstrações. A contabilidade criativa não 

necessariamente ilegal, mas em muitos casos é pelo menos duvidosa. Não há fronteiras 

claras entre o que seria um gerenciamento de resultados contabilísticos e uma fraude de 

relato contabilístico17.   

 

2.2 Natureza Jurídica das Fraudes de Relato Financeiro  

Conforme já exposto, as fraudes de relato financeiro caracterizam-se como a ação 

de publicar, certificar e autorizar relatórios financeiros e contabilísticos falsos e 

incompletos, com o propósito de influenciar o comportamento daqueles que utilizam as 

informações contabilísticas societárias, causando-lhes prejuízo económico. Nas fraudes 

de relato financeiro informa-se com falsidade e reticência18. 

A elaboração das demonstrações financeiras pelas sociedades comerciais trata-se 

de um ato de gestão de seus administradores. Previamente a aprovação em assembleia, 

existe uma atuação coordenada entre os órgãos de administração e órgãos de 

                                                 

16 Os erros e deficiências mais comuns de acordo com os motivos podem ser classificados, a saber: a) erros 
de cálculo, b) erro por omissões, c) erro na interpretação das normas contábeis, d) erro de duplicidade. 
Os erros além das classificações relevantes no direito penal, podem existir por descuido, trabalho em 
excesso, deficiências físicas e a simples falta de capacitação. 
17 Cf. Jean Guy DEGOS, «Sécurité et fraude dans les systèmes comptables», Billet, Projet Fraudes, [s.d.]. 
URL : http://fraudmeshs.hypotheses.org/89. Acedido 15 de Janeiro de 2017. 
18 Cf. Rubén Oscar RUSENAS, Balances falsos e incompletos: responsabilidades de directores, sińdicos y 
auditores, Buenos Aires : La Ley, 2002, pp. 55–61. 
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fiscalização, no qual os primeiros apresentam as demonstrações financeiras, para que 

tenhamos uma revisão legal de contas19. 

As demonstrações financeiras adquirem virtualidade jurídica no momento em 

que a assembleia de acionista ou reunião de sócios as aprova. Caso oportuno ou previsto 

em normas, a assembleia poderá designar uma comissão revisora encarregada de avaliar 

e analisar os estados contabilísticos antes que se proceda um ato de votação formal. 

É fulcral, para definir a natureza jurídica, identificar a ação que se concretiza com 

qualquer um dos quatro verbos, a saber: 1). Publicar, 2). Certificar, 3). Autorizar e 4). 

Informar.  

- “Publicar” quer dizer o fazer público, pondo a disposição de um número 

indeterminado de usuários as informações relativas aos relatos financeiros. Ao publicar 

damos conhecimento a terceiros por meio de canais de difusão normais, que podem ser 

desde a publicação em periódico, sítio na internet, distribuição física das demonstrações 

ou a colocação das mesmas a disposição em local definido.  

 - “Certificar”20 consiste em afirmar com certeza e verdade sobre algo, ou 

assegurar a autenticidade da verdade. Nas demonstrações financeiras, os 

administradores certificam que as afirmações presentes nos relatos financeiros, tendo 

consequências jurídicas esses atos.  

- “Autorizar” que significa facultar a outro que possa realizar algo. Juridicamente, 

pode ter os sentidos de “consentir” ou “aprovar”. De fato, esse termo jurídico não 

propicia uma grande segurança, dados suas múltiplas acepções. 

                                                 

19 O Art. 65º do CSC que trata sobre o dever de relatar a gestão e apresentar contas, prescreve «os membros 
da administração devem elaborar e submeter aos órgãos competentes da sociedade o relatório da gestão, as 
contas do exercício e os demais documentos de prestação de contas previstos na lei, relativos a cada ano 
civil». Por sua vez o Art. 262º. que versa sobre a fiscalização indica que as sociedades que não tiverem 
Conselho Fiscal devem designar um Revisor Oficial de Contas (ROC) que revisará as demonstrações 
financeiras de determinada entidade certificando se as mesmas dão uma imagem verdadeira e apropriada 
da sua situação financeira, dos resultados e das suas operações e outros aspetos, de acordo com um 
normativo contabilístico aplicável. Cf. António Menezes CORDEIRO, Manual de direito das sociedades, 
Coimbra : Almedina, 2007. 
20 Cf. Importante não confundir “certificar” com “dar um parecer”. Pois o parecer é uma opinião técnica 
baseada em elementos de juízo disponíveis, não tendo, portanto, a dimensão de segurança propiciada pela 
certificação. 
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- “Informar” que corresponde a noticiar; oferecer informações. A ação de informar 

pode canalizar-se por duas vias, oral e escrita. No caso da escrita consuma-se com a 

entrega do documento ou sua disponibilização em meio digital. 

No contexto das informações societárias contabilísticas, o ato de informar se 

realiza no momento em que se põe à disposição dos sócios, acionistas e demais 

interessados as informações. Pode ser, por exemplo, quando da reunião social da 

assembleia de acionistas. 

A ação de informar admite duas alternativas, com possíveis consequências 

jurídico-criminais: 

a) A «falsidade», que é afirmar algo que não é verdadeiro. 

b) A «reticência», que é ocultar informações ou a omissão de fazer conhecer as 

mesmas aquelas pessoas para as quais deveria ter comunicado. 

O objeto material de um eventual delito relacionado a fraude de relato financeiro 

são as «Demonstrações Financeiras», não é a Contabilidade ou a da Escrituração 

Contabilística. 

Nesse momento, recomenda-se estabelecer a diferenças entre contabilidade, 

escrituração e demonstrações financeiras, termos que expressam conceitos afins.  A 

contabilidade representa uma área do conhecimento humano (técnico e científico). A 

escrituração é a aplicação (técnica) das normas estabelecidas pela contabilidade para se 

descrever o patrimônio, as variações que ele sofreu e os resultados que nasceram dessas 

variações. As «demonstrações financeiras» são, na essência, o produto da escrituração 

contabilística, constitui, para os usuários da informação contabilística, o motivo (fim) 

pelo qual se justifica a existência da Contabilidade e da Escrituração. 

As duas mais importantes demonstrações financeiras são o balanço e a 

demonstração de resultados. No balanço apresenta-se a composição das fontes de 

recursos (financial inputs) direcionadas para as atividades de financiamento e 

investimento e quanto foi alocado para empréstimos, títulos mobiliários e outros fundos 

utilizados (financial outputs) num determinado momento no tempo. Acompanham 

outras peças contabilísticas, dentre as quais destacar-se-ia a demonstração de fluxo de 
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caixa, demonstração das alterações nos capitais próprios. Adicionalmente, de suma 

importância, destaca-se o Anexo às demonstrações que esclarece diversos pontos 

relevantes através de notas explicativas.  

As demonstrações financeiras (relatos financeiros) refletem uma exposição geral 

do patrimônio de uma entidade em determinada data, e indicam a situação econômica, 

patrimonial e financeira de uma empresa. Portanto, as demonstrações financeiras 

retratam de uma forma resumida, ou sintética, as operações realizadas por um ente em 

determinando período.  

Face a sua relevância como referência em relações contratuais, as demonstrações 

financeiras devem brindar a sociedade com um alto grau de confiança e segurança.  As 

fraudes no relato financeiro comprometem a fé pública das informações societária, bem 

jurídico a ser protegido.   

 

2.3 Falsidade no Relato Financeiro 

Um perigo grave numa demonstração financeira é que estas sejam falsas. A 

falsidade nas demonstrações financeiras, enquanto documento, pode se apresentar por 

dois modos principais: falsidade material ou extrínseca e falsidade intelectual ou 

intrínseca 21.  

A falsidade material manifesta-se na dimensão física da documentação 

contabilísticas, procurando alterar suas características originais, mediante recursos 

como emendas, rasuras e substituição ou acréscimo de números. A falsificação 

ideológica caracteriza-se por versar sobre o conteúdo intelectual. Não há rasura, emenda 

ou acréscimo, e sim relato falso. No aspecto material, a documentação contábil é de todo 

verdadeira, porém o documento é factualmente inverídico ou omisso.  

                                                 

21 Cf. José Lebre de FREITAS, A falsidade no direito probatório : contribuições para o estudo da prova 
documental, [s.l.] : Coimbra : Almedina, 2013, pp. 48–49. A falsidade pode ser vista em várias dimensões, 
destaque-se: a) a suposição do documento, falsidade nos autores, data e certidão; b) a viciação do contexto, 
data ou assinatura, referindo-se aqui a alteração material ou gráfica; c) a suposição de parte ou testemunha, 
consistindo em se declarar como tendo intervindo no ato documentado alguma pessoa que nele de fato, 
não interveio e d) a menção de fato que não se verificou. 
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A falsidade das demonstrações financeiras representa essencialmente desajuste 

intencional da «informação». Devido a ela, os relatos financeiros não retratam 

corretamente o fato, podendo levar os usuários da informação a tomar decisões 

alternativas as que tomariam caso tivessem a informação correta cometer erros, ao 

fundar-se em premissa de fatos falsas. A falsidade material pode-se verificar em alteração 

de faturas e documentos relativos a operações comerciais, e como falsidade intelectual 

ou ideológica num lançamento falso na escrituração contabilística, que se refletirá numa 

alteração da informação nas demonstrações financeiras.  

A insuficiência de dados nas demonstrações financeiras pode decorrer de 

informações irreais, ou seja, aquelas que não representam a realidade dos fatos, como, 

por exemplo, o saldo da conta caixa, em determinada data, está registrado como sendo 

um valor e, na verdade, aquele valor não existe em numerário. Ou aquelas informações 

que existem, porém não estão registradas, como, por exemplo, as contingências 

trabalhistas, fiscais e ambientais. 

Para GIUSSEPPE STASSANO e MATEO STASSANO22, a falsidade contabilística 

caracteriza-se por sua natureza da infração pluriofensiva. No entender dos autores, 

comunicações corporativas falsas prejudicam interesses heterogêneos, tanto internos 

como externos a sociedades comerciais.  Tratam-se, portanto de condutas pluriofensivas 

que lesam ou expõe a perigo de lesão mais de um bem jurídico, previstos em tipos legais 

penais. 

Entre os interesses jurídicos potencialmente prejudicados, além dos sócios, 

destacam-se os dos futuros parceiros, potenciais credores e partes interessadas em geral. 

Aplica-se também a comunidade em geral (público), resguardando o bom 

funcionamento das sociedades comerciais. A falsidade enquanto comportamento 

ofensivo pode ser prejudicial a toda a economia, que perderá a confiança nas 

informações das demonstrações financeiras. Atividades relacionadas a formulação de 

                                                 

22 Giuseppe STASSANO e Matteo STASSANO, Il falso in bilancio: discrezionalità valutativa e responsabilità 
degli amministratori, sindaci, direttori generali e società di revisione : profili generali, casi pratici, rassegna 
giurisprudenziale, Milano : Giuffrè, 1996, pp. 17–18. 



Fraudes de relato financeiro e a tutela jurídico-penal 
 

Antonio Lopo Martinez 
 

 

 

 Online, novembro de 2017 | 18 

previsões e estimativas, não poderão mais utilizar essas informações como premissas 

para projeções. Em suma, a falsidade é danosa a vários interesses, sendo uma conduta 

de perigo pluriofensivo, destacando-se como bem jurídico a fé pública da informação 

societária. 

Em obra primorosa dedicada ao estudo jurídico da falsidade contabilística, 

ERMANO ZIGIOTTI23 propõe uma taxonomia das diferentes naturezas de falsidade no 

relato das demonstrações financeiras, constituindo-se numa tentativa para organizar de 

acordo com a lógica contábil a relato contabilístico falso. Classificou-se a natureza da 

falsidade contabilística em quatro categorias, a saber: 1. falsidade material, 2. falsidade 

nas avaliações; 3. falsidade qualitativa; 4. falsidade por indução. 

 

1. Falsidade material 

A falsidade material manifesta-se pela realização de afirmações nas 

demonstrações financeiras sobre receitas, despesas, ativos e passivos que não existem, 

ou, inversamente, na sua omissão no caso de sua existência real.   

Esta configuração também se estende a informações contabilísticas contidas nas 

contas de extrapatrimoniais fora do balanço (off-balance sheet) tais como compromissos 

e garantias contingentes, além de aquelas feitas nas notas explicativas que acompanham 

como Anexo e o relatório de gestão em forma numérica e literal.  De modo generalizado, 

voltando se no caso clássico de apropriação indevida de ativos da empresa em favor de 

terceiros, através de falhas no reconhecimento das receitas e / ou confrontação de 

despesas e custos inexistentes, bem como em outras hipóteses como na inclusão de 

passivos fictícios.  

 

2. Falsidade nas avaliações.  

A avaliação falsa inclui os casos em que, em virtude de estimativas e outras 

determinações quantitativas operacionais feitas pela Administração, em violação das 

                                                 

23 Ermanno ZIGIOTTI, Il falso in bilancio nei suoi fondamenti di ragioneria, Padova : CEDAM, 2000, pp. 10–
13. 
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regras do direito e as regras ditadas pelas normas contabilísticas. Notoriamente, a 

contabilidade é muito conhecida por lidar com certa latitude que permite avaliações 

subjetivas, segundo as estimativas e projeções. 

Nas estimativas do valor justo (fair value), teste de imparidade (impairment) e 

despesas de depreciação, caso utilize-se nas metodologias de avaliação premissas ou 

dados incorretos como inputs num modelo de avaliação, poderão ser atribuídos falsos 

valores, aumentando ou diminuindo os itens patrimoniais. 

 

3. Falsidade de qualitativa  

Com a locução de falso qualitativo são designadas numerosas irregularidades 

contabilísticas que possuem um denominador comum, a violação das normas adequadas 

de escrituração. Cite-se três irregularidades, que incluem-se no tipo de falso qualitativo: 

a) A inverdade quanto aos custos efetivamente suportados; b) A omissão tácita de parte 

dos ativos e passivos; c) A compensação de rubricas do balanço sobreavaliadas com 

outros subavaliadas.  

 

4. Falsidade por indução 

Inclui o caso em que a falsidade é produzida "por reflexo" na sequência do 

recebimento de uma informação falsa de terceiros. Quando o balanço inclui dados falsos 

de demonstrações financeiras de outras empresas, temos a falsidade por indução. Ocorre 

usualmente em conglomerados. Há uma série de práticas usuais em grupos empresariais 

que conduzem a falsidade, por exemplo, criação de contas artificiais de crédito dívida 

entre uma empresa e outra, preços de transferência de operações irreais ou inflados.  
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3. TUTELA PENAL NOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS PRÓXIMOS 

Os sistemas jurídicos da Europa continental têm regras especiais de natureza 

penal para confrontar as fraudes no relato financeiro24. Segundo FREDERICO DE LACERDA 

DA COSTA PINTO25, essa matéria tem sido tratada como uma espécie de “enclave jurídico” 

situado entre os ilícitos patrimoniais (burla) e os ilícitos de natureza econômica 

(falsificação).  

O modelo de burla é utilizado, quando o ato ilícito revela um potencial enganador 

para os destinatários, podendo causar-lhe prejuízos patrimoniais, sendo acompanhado 

duma especial intenção dos agentes em obter um proveito econômico ou causar 

prejuízo. O modelo da falsificação intelectual da informação societária26 abarca tipos 

incriminadores simples com a configuração de crimes de perigo abstrato, até modelos 

de falsificação mais complexos, tais como exigir clausulas de aptidão (lesividade da 

falsificação). 

Instigante é comparação de penas entre o sistema da Europa continental com as 

prescritas nos Estados Unidos, após a Sarbanes Oxley Act (SOA).  Presumivelmente, dá 

                                                 

24 Nos EUA em 2002, o Congresso norte americano aprovou o Sarbanes-Oxley Act (SOA), a legislação SOA 
visava resgatar a credibilidade das informações contabilísticas abaladas por vários escândalos contábeis, 
cite-se o “Caso Enron”. Novas regras foram atribuídas para a auditoria de firmas, governança corporativa, 
administração executiva (CEos e CFos.), a necessidade de avaliação de controles internos (Sec.  302  SOA), 
preservação de provas e proteção de denunciantes. Concomitantemente, criaram-se uma série de delitos 
com penas altíssimas para seus responsáveis, privativa de liberdade até 20 anos e multas até U$ 5.000.000. 
Essas penas denotam a gravidade como se encara os delitos de fraudes de relato financeiro nos EUA. Dois 
crimes foram revistos no que já estava previsto no United States Code.  A Secção 802 SOA onde se prevê o 
crime de falsificação de registros e o da Secção 807 SOA prevendo o crime de burla com pena de até 25 
anos. A Sec. 906 SOX que regulou a responsabilidade dos diretores de sociedade de certificar que as 
demonstrações financeiras representam fielmente a situação financeira da entidade., 
https://www.sec.gov/about /laws/soa2002.pdf. 
25 Cf. Frederico de Lacerda da Costa PINTO, «Falsificação de Informações Financeira nas Sociedades 
Abertas», Caderno do Mercado de Valores Mobiliários, n. 16, Abril de 2003, pp. 118–119. Conforme o autor, 
“os modelos de falsificação conseguem abarcar factos previstos no modelo de burla, mas o inverso já não 
acontece. O que significa que em regra o modelo da burla corresponde a tutela específica de interesses 
patrimoniais do destinatário da informação, enquanto o modelo da falsificação possui uma maior cobertura 
axiológica, podendo ser usado para tutelar antecipadamente interesses patrimoniais, a fiabilidade da 
documentação financeira das sociedades em geral ou a informação fornecida à autoridade de supervisão”. 
26 As informações societárias são variadas. A Secção III do CSC, prevê quatro situações distintas de direito 
a informação, entre elas a informação financeira.Cf. José Fereira GOMES, «Os Deveres de Informação sobre 
Negócios com Partes Relacionadas e os Recente Decretos-Lei No. 158/2009 e 185/2009», Caderno do 
Mercado de Valores Mobiliários, vol. 33, Abril de 2009, p. 107. 
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uma exata medida do grau de importância que esses entes econômicos devotam aos 

delitos contabilísticos. As penas norte-americanas são em regra duas, três e até quatro 

vezes aquelas previstas nos ordenamentos europeus. Indubitavelmente, o principal 

motivo para tratamento tão distinto é o reconhecimento da importância das 

informações contabilísticas para muito mais além do cumprimento de obrigações fiscais, 

bem como o efeito direito de uma reação aos escândalos financeiros-contabilísticos em 

corporações americanas.  

Na sequência será apresentado os tipos prescritos para tutela das fraudes de relato 

financeiro em ordenamentos próximos ao português. Notar-se-á que em vários dos tipos 

identificados existe uma previsão específica indicando delitos de natureza contabilística. 

Os direitos europeus apreciados serão, sequencialmente, o espanhol, o francês, o 

italiano, o alemão e o comunitário. 

 

3.1 Direito Espanhol 

No art. 290º. do Código Penal espanhol (CPesp) de 1995 foi consagrado o crime 

de falsificação de balanço ou da informação social, dentro do capítulo dos delitos 

societário. Esse tipo penal espanhol versa sobre a falsidade das contas anuais e outros 

documentos que devem refletir a situação jurídica ou económica da sociedade.  

O artigo possui a seguinte redação: «los administradores, de hecho o de derecho, 

de sociedades constituidas o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros 

documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma 

idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un 

tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce 

meses». A referida legislação ainda agrava a pena dependendo se o resultado se 

concretizar em prejuízo econômico para alguém, circunstancia essa em que se 

imputariam penas na sua metade superior27. 

                                                 

27 Cf. José Antonio CRUZ DE PABLO (ed.), Comentarios al Código penal. Parte especial, Arts. 138 a 639, 
Barcelona : Difusion Jurídica, 2008, 2236 p. 



Fraudes de relato financeiro e a tutela jurídico-penal 
 

Antonio Lopo Martinez 
 

 

 

 Online, novembro de 2017 | 22 

Nota-se que o bem jurídico protegido seria a funcionalidade da documentação 

contabilística da sociedade como instrumento essencial para obter uma informação 

completa e verdadeira sobre a situação econômica e patrimonial da sociedade. Em suma, 

zela-se pela transparência externa das entidades e pela eficaz prestação de contas28.  

A conduta típica se concreta numa manipulação ou simulação que se dirige a 

alteração dos relatos financeiros. Segundo a norma, a falsificação poderá se realizar de 

modo ativo ou passivo por omissão, quando se omite aspectos na narração dos fatos, 

tendo em vista que a informação incompleta pode alterar a percepção do usuário da 

informação contabilística. 

Existe ainda a previsão do crime de falsificação de documentos públicos, oficiais 

e mercantis previsto no artigo 390º. d) CPesp, destacando-se no caso de falsificação das 

demonstrações contábeis o item relativo a uma narração dos fatos inverídica.  Enquadra-

se aí a "maquiagem" de contas para esconder certos lançamentos contabilísticos ou 

trazer uma conclusão no saldo positivo ou negativo, de acordo com os interesses do 

autor.  

Nesse sentido merece trazer a reflexão ao Sentencia 18/201629, de Sala de lo Penal, 

Sección 3ª, que condena administrador de instituição financeira espanhola pelo delito de 

falsidade contabilística, demarcando o zelo e importância reservado pelo sistema penal 

                                                 

28 Cf. Francisco MUÑOZ CONDE, Derecho penal. Parte especial, 20a ed., completamente rev. y puesta al día, 
Valencia : Tirant lo Blanch, 2015 (Tirant lo Blanch libros), pp. 459–480. 
29 Transcreve-se os Sumários da Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 3ª, Sentencia 18/2016 de 13 
May. 2016, Rec. 3/2016. «DELITO SOCIETRAIO. Falsedad contable. El administrador de hecho de Caja 
Castilla La Mancha envía estados financieros inveraces al Banco de España que desvelan una imagen 
patrimonial saneada, cuando lo cierto es que la entidad se encontraba en una situación financiera crítica. Y 
este falseamiento es apto para causar un perjuicio a los operadores del mercado a los que se destina la 
información. Los criterios contables utilizados se apartan radicalmente de los dictados por el Banco de 
España. SUJETO ACTIVO. El acusado por encargo del Consejo de Administración es el máximo responsable 
de la confección de las cuentas y protagoniza el envío al Banco de España. El concepo de administrador de 
hecho reviste notas características en el ámbito penal. OBJETO MATERIAL. "Numerus apertus". El carácter 
provisional de los estados no es pretexto para enviar una información falseada; caben en el objeto material 
del delito. COAUTORÍA. Del Presidente del Consejo de Admnistración, destinatario de los requerimientos, 
y que actúa de consuno con el autor material, tal cual se desprende de las actas del Consejo. Autoría en 
comisión por omisión, dada su posición de garante. ATENUANTE DE DILACIONES. La complejidad de la 
causa justifica la duración del proceso. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 3ª, confirma la 
sentencia del Juzgado Central de lo Penal, que condena a los acusados como coautores del delito societario 
de falsedad contable» 
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espanhol aos delitos contabilísticos decorrentes de fraudes de relato financeiro, 

especialmente no caso em que estes poderiam resultar num prejuízo aos operadores do 

mercado.  

 

3.2 Direito Francês 

A fraude (escroquerie) nos termos do artigo 313-1 do Código Penal francês30, 

significa o ato de enganar uma pessoa ou entidade, trazendo-lhe prejuízos patrimoniais. 

A fraude na França é punível com uma pena de 5 anos de prisão e 375 000 € como multa. 

Para que haja fraude, deve incluir uma ação voluntária de usar um falso nome, 

capacidade ou elemento material. O autor deve estar ciente de que ele está 

conscientemente enganando sua vítima. Nesses termos esse delito se aproxima de um 

abuso de confiança. 

No caso do elemento material constituir-se em falsidades nos registros contábeis 

escritos, enquadra-se uma prática constitutiva de fraude, visto que os relatórios 

financeiros podem influenciar decisões patrimoniais. Acrescente-se que o conceito de 

documento contabilístico, em sentido lato, abrange tão diversos escritos, livros 

comerciais, faturas incorretas ou fictícias31. 

No que toca a falsificação de documentos contabilísticos existe a infração 

prescrita no artigo 441-1 do CPfr32 que tipifica o crime por falsificação. Ainda nas fraudes 

de relato financeiro pode se tipificadas dentro de delitos societário no Code de 

commerce, dentre os quais destacam-se: i) La présentation de comptes sociaux infidèles, 

au sens des articles L. 242-6 alinéa 2 et L. 241-3 alinéa 3 du Code de commerce 2000; ii) La 

                                                 

30“L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité 
vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la 
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien 
quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge”. Code pénal - Article 
313-1, https://www.legifrance.gouv.fr. 
31 Cf. Maxime DELHOMME e Yvonne MULLER (eds.), Comptabilité et droit pénal, Paris : LexisNexis-Litec, 
2009 (Litec professionnels. Droit pénal), pp. 317–325. 
32 «Toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen 
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir 
pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.» Code pénal - Article 
441-1, https://www.legifrance.gouv.fr. 
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distribution de dividendes fictifs, au sens des articles L. 242-6 alinéa 1 et L. 241-3 alinéa 2 

du Code de commerce 200033. 

A falsificação se posiciona como a primeira das infracções previstas pelo 

legislador francês a título de danos à confiança pública. O falso é especialmente grave se 

o documento tem um valor legal, particularmente se ele tem o propósito ou o efeito de 

estabelecer a propriedade. A alteração pode ser uma assinatura falsa ou violação de 

escrita por imitação, a suposição de pessoas (falsa afirmação), os fatos falsos descritos34. 

Adicionalmente, na legislação das sociedades comerciais da França, no art. 437, 

2º. da Loi n°. 66.537 du 24 julliet 1996, prevê um tipo penal no qual o presidente e ou 

diretores de uma sociedade anónima que, mesmo na ausência de qualquer distribuição 

de dividendos, de modo omissivo ou dolosamente tenham publicado ou apresentado às 

acionistas demonstrações financeiras dissimuladas com o fim de esconder a verdadeira 

situação da empresa, ficam sujeitos a prisão de até 5 anos e multa.  

Quando os relatos financeiros não observam os princípios contabilísticos 

franceses da: a) Sincérité (sinceridade), Régularité (regularidade) e Image fidèle du 

patrimonie  (fidelidade), prescritos no PCG 1982 francês, essas demonstrações expõe os 

administradores da empresa a serem responsabilizados penalmente. 

 

3.3 Direito Italiano 

O tema da "contabilidade falsa" é uma questão muito importante em matéria 

penal na Itália. No início de 2000 houve a atenção da mídia intensas ao crime de falsas 

informações contabilísticas de empresas italianas, destaque a Parmalat, alimentada por 

escândalos financeiros. Após sucessivas mudanças legais, a última reforma em torno da 

matéria foi introduzida em 2015, no qual o legislador restaurou o perfil criminal do delito 

                                                 

33 Cf. Philippe BONFILS e Eudoxie GALLARDO, Droit pénal des affaires: cours & travaux dirigés : master 1, 
Issy-les-Moulineaux : LGDJ, Lextenso éditions, 2016. 
34 Cf. Anne-Claire MADDOLI-RESTOUX, Étienne LAMPERT e François TERRÉ, Responsabilité de l’expert-
comptable risques judiciaires, Paris : Litec, 2003, pp. 227–230. 
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de falsas declarações; na verdade ele tinha sido descriminalizado com o Decreto 

Legislativo n. ° 61/200235. 

Na legislação italiana os crimes societários estão previstos no Codice Civile, tendo 

sido significativamente alterado, de modo a incorporar um tipo penal que defina com 

maior acurácia os elementos associados a fraude de relato financeiro. As modificações 

atingiram o tipo incriminador das falsas comunicações sociais, previsto no artigo 262136. 

do Codice Civile com a alteração de 2015.  

Da leitura do referido artigo nota-se que administradores e profissionais 

responsáveis pela preparação de documentos de contabilidade corporativa, incluindo ai 

auditores e liquidatários, que com o propósito de obter para si ou para outros um lucro 

injusto, manipularem as demonstrações financeiras dirigida aos acionistas ou o público, 

mediante exposição de informações falsas ou omitir fatos relevantes sobre a situação 

económica, patrimonial ou financeira da sociedade, capaz de induzir em erro terceira 

pessoa, são punidos com prisão de um a cinco anos.  

A definição do tipo penal italiano encaixa-se perfeitamente no que se tratou neste 

estudo como fraude de relato financeiro. Conforme o artigo 2621 do Codice Civile para a 

prática do crime é necessário que o seu autor se coloque na qualidade especial de diretor, 

gerente geral, gerente responsável pela elaboração dos relatórios financeiros da empresa, 

auditor e ou liquidante.  Nota-se, portanto, um quadro de potenciais autores e coautores 

bastante expressivo.   

                                                 

35 Cf. Lorenzo Maria CORVUCCI, «Il nuovo reato di falso in bilancio. Alle Sezioni Unite il compito di 
dirimere il contrasto interpretativo insorto nella Sezione V», Rivista di Criminologia, Vittimologia e 
Sicurezza, vol. 10, n. 1, Janeiro de 2016. 
36 Articolo 2621 False comunicazioni sociali:  Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i 
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, 
i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti 
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è 
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 
la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della 
reclusione da uno a cinque anni.. -  La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano 
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  *Il presente articolo è stato prima sostituito 
dall'art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, poi dall'art. 30, comma 1, L. 28.12.2005, n. 262, con decorrenza 12.01.2006, 
e, da último, dall'art. 9, L. 27.05.2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015. 
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Sobre o elemento subjetivo, o tipo penal é configurado como um delito 

intencional, onde exige-se a consciência sobre a exposição falsa no relato contabilístico 

de afirmações materialmente relevantes ou omissão quando exposto a fatos relevantes 

cuja divulgação é exigida por lei, relativo a situação económica, a equidade ou a posição 

financeira da empresa ou do grupo, de fato capaz de induzir em erro terceiro.  

Acrescente-se ainda o proposito deliberado de obter, para si ou para outrem, lê-

se na norma, um lucro injusto (que podemos interpretar como enriquecimento ilícito). 

Na mesma pena incorre aquele que promove falsas declarações ou omissões relativas a 

ativos retidos ou geridos pela empresa em nome de terceiros37. 

 

3.4 Direito Alemão 

No Aktiengesetz da Alemanha no § 399 existe um tipo penal societário que pune 

fundadores, administradores e membros do conselho fiscal que prestem informações 

falsas ou ocultem fatos relevantes nos atos da sociedade com penas prevista de três ano 

e multa. A mesma pena é aplicada aos membros do conselho de administração e 

conselho fiscal que apresentarem declarações inexatas ou dissimularem informação 

sobre vários aspectos da vida societária (§ 400).   

Esse modelo de infração, assenta na apresentação de informações financeiras foi 

depois acolhido no §331 do Handelgesetzbuch (Código Comercial). Percebe-se que o 

direito alemão acompanhou a tendência global e incorporou novas normas 

contabilísticas. Com a crescente preocupação com o Bilanzdelikt (Balanço fraudulento) 

se introduzirão modificações em diferentes normas que significarão a implementação 

de novos instrumentos que foram adicionados ao §331 e demais parágrafos do HGB 38 

                                                 

37 Cf. Benedetta VENTURATO, «Bancarotta fraudolenta impropria e false comunicazioni sociali», 
Giurisprudenza Commerciale, vol. 43, n. 4, Agosto de 2016, pp. 838–840. 
38 Cf. Detlef SCHMEDDING, Unrichtige Konzernrechnungslegung: zur Strafbarkeit unrichtiger oder 
verschleiernder Darstellungen im neuen Konzernbilanzrecht nach [Paragraph] 331 Nr. 2 HGB, Heidelberg : 
C.F. Müller, 1991 (Schriften zum gesamten Wirtschaftsstrafrecht, Bd. 17), 192 p. ; Jutta GRATOPP, 
Bilanzdelikte nach § 331 Nr. 1, Nr. 1a HGB, Münster : LIT-Verl, 2009 (Beiträge zur Strafrechtswissenschaft 
- Paperbacks, 4), 384 p. 
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em 1985, a criação de novas figuras de delinquência contabilística em 2009 e uma recente 

reforma de 2015 que ampliou a regulação de pequenas e medias empresas39. 

Conforme o §331 do HGB os membros da gestão que deturpem ou dissimulam a 

situação de uma empresa (ou grupo de empresas) no balanço anual, na demonstração 

de resultados, no relatório da administração, nas demonstrações intermediárias ou no 

juramento do balanço são puníveis até três anos de prisão ou multa. A disposição exige 

uma conduta intencional. As declarações falsas ou a não divulgação de informações 

relevantes ao auditor também são puníveis ao abrigo do § 332 HGB40.  

O Bilanzdelikt (Balanço fraudulento) é uma violação clara e material das 

disposições legais, incluindo aí os princípios de contabilidade aceitos (grundsätze 

ordnungsmässiger buchführung), sendo preparado intencionalmente e enganosamente 

com grave obscurecimento dos objetos do relatório. Uma demonstração financeira 

incompleta publicada após o HGB (§ 334 no. 5) é punível como contravenção, mas não 

a não-divulgação.  

Uma novidade jurídica foi o Bilanzeid que se trará de declaração escrita pela 

administração de que as contas foram prestadas de boa-fé de forma verdadeira e 

apropriada do património, da situação financeira e dos resultados alcançados. Os 

representantes legais das sociedades abertas são obrigados a fazer esta declaração, 

semelhante ao que também está prescrita na Sarbanes-Oxley Act para empresas norte-

americanas. A declaração deve ser feita de acordo com §§ 264, 289, 297 e 315 HGB, 

quando a assinatura das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e do 

relatório de relatório de gestão e administração do grupo.  

Destaque ainda, que o Código Penal (StGB) prevê um tipo autônomo de burla o 

prescrito no § 264a, através do qual se pune a “burla em investimentos de capital” 

(Kapitalanlagebetrug) cometida através da divulgação falsa de informações, mediante 

elementos favoráveis não exatos (unrichtige vorteilhafte Angaben macht) ou ocultar fatos 

                                                 

39 Cf. Thomas HEIDEL e Alexander SCHALL, Handelsgesetzbuch : Handkommentar, Baden-Baden : Nomos, 
2015 (Nomos Kommentar). 
40Cf. Friedrich von KANITZ, Bilanzkunde für Juristen, 3., vollständig überarb. Aufl, München : Beck, 2014 
(NJW-Praxis, 73), 469 p. 
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desfavoráveis (nachteilige Tatsachen vershweigt) de potenciais usuários dessas 

informações. 

 

3.5 Direito Comunitário 

No que toca a União Europeia esforços têm sido feitos para harmonização do 

direito das sociedades. Nas últimas décadas, foram aprovadas várias regras comunitárias 

em matéria de preparação e auditoria das demonstrações financeiras, regulamentação 

de empresas, mercados de capitais corporativos, entre outros aspectos. A classificação 

de crimes financeiros em leis penais nacionais também foi fortemente encorajada.  

Nesse ponto cabe mencionar, o oportuno registro de PEDRO CAEIRO41 que indica a 

UE como titular de um verdadeiro ius non puniendi que se manifesta na primazia do 

direito comunitário sobre o direito nacional. Isso se concretiza na inaplicabilidade das 

disposições penais contrárias a àquele direito. 

A Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa, de 1999/01/17,  no 

artigo 1442, materializou a necessidade de proteção penal das demonstrações financeiras, 

a nível europeu, devido à sua importância para o "comércio comunitário". O referido 

artigo, intitulado "crimes financeiros” estabeleceu a obrigação de qualquer Estado 

membro da EU adoptar medidas legislativas que definem como ato punível, com sanções 

penais e outras, os comportamentos intencionais projetados para "comprometer", 

"esconder" ou "esconder" por meio de crimes de contabilidade, conta de corrupção 

pública e privada referidas na Convenção (arts. 2 a 12 CPC-CE), a ofensa contabilidade 

fiscal por utilizar faturas falsas, crime de contabilidade comercial de dar falsas ou 

incompletas informações sobre as demonstrações financeiras de uma empresa (art. 14 

letra a ao CPC-CE), e a omissão de contabilização (art. 14 letra b CPC-CE)43. 

                                                 

41 Cf. Pedro CAEIRO, Fundamento, conteúdo e limites da jurisdição penal do estado: o caso português, 
Coimbra : Wolters Kluwer Portugal : Coimbra Editora, 2010. 
42 «GDDC | Tratados - Convenção Penal sobre a Corrupção, do Conselho da Europa», 30 de Abril de 1999. 
URL : http://www.gddc.pt/siii/im.asp?id=93. Acedido 16 de Janeiro de 2017. 
43 Cf. Luis VARELA VENTURA, «Delitos contables mercantiles en el Derecho penal económico chileno: 
Sistematización de su marco regulatorio, elementos comunes de sus tipos penales y desafíos pendientes», 
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Cabe ainda destacar o que se denominou de projeto de «Eurodelitos», coordenado 

pelo Prof. TIEDEMANN44: o projeto fornece um modelo de harmonização do direito penal 

da economia na União Europeia, que tem uma parte geral e uma parte especial e inclui 

as seções mais importantes da matéria penal económica no que respeita especificamente 

às regras de crime corporativo. A proposta de Eurocrimes é uma forte redução e 

racionalização da regulamentação criminosa, que hoje é muito confusa, pletórico e 

ineficiente.  

As diretrizes básicas da regulação criminosa em assuntos corporativos foram 

sintetizadas em torno de três bens jurídicos: i) a veracidade e completude das 

informações societárias de conteúdo econômico, ii) a proteção do patrimônio social 

frente ao abuso de administradores e iii) salvaguardar a integridade do capital social.  

O projeto almejou encontrar um mínimo denominador comum nos diferentes 

sistemas nacionais europeu, propondo três tipos penais: a administração desleal (art. 45) 

, a lesão ao capital social (art.46) e a falsa informação societária (art. 47).  Nesse contexto 

almeja-se nitidamente criminalizar a conduta de apresentação de falsa informação 

societária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, vol. 11, n. 21, Julho 
de 2016. 
44 Cf, Luigi FOFFANI, «Delitos Concursales Y Societários», in Klaus TIEDEMANN e Adán NIETO MARTÍN (eds.), 
Eurodelitos, el derecho penal económico en la Unión Europea, Cuenca : Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2004 (Colección Marino Barbero Santos, 1). 
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4. TUTELA PENAL NO DIREITO PORTUGUÊS  

No caso dos tipos relativos as informações societárias, o bem jurídico tutelado é 

de natureza coletiva, servindo ainda de forma imediata, a proteção de interesses 

individuais daqueles que se relacionam com a empresa, designadamente os interesses 

dos sócios, dos acionistas, dos credores, de terceiros, bem como salvaguardar a própria 

economia45. 

Reconhece-se que existem dois tipos incriminadores em Portugal para a 

falsificação de documentação contabilística, que são a i) a fraude fiscal (art. 103º. e 104º.  

do Regime Geral de Infrações Tributárias) com pena até três anos e multa, agravada no 

caso da fraude qualificada e ii) crime de insolvência dolosa (art. 227º., n°. 1, al. b do CP) 

com pena até 5 anos e multa. Entretanto como registrado no item (1.1) deste estudo, sua 

análise foge ao escopo da investigação. 

Como curiosidade, observa-se que no projeto inicial do CSC português de 1983, 

incriminava-se diretamente a denominada “escrituração fraudulenta”, prescrevendo tipo 

incriminador contabilístico, entretanto, surpreendentemente, o referido dispositivo não 

se tornou lei46. Esta seria uma oportunidade para se incorporar ao direito positivo 

português um «delito contabilístico»47 em sentido restringido abarcando a informação 

societária, isto é regulada pelas leis mercantis em relação as pessoas coletivas com fins 

comerciais. 

                                                 

45 Cf. Paulo de Tarso DOMINGUES e Susana Aires de SOUZA, «Os Crimes Societários : Algumas Reflexões a 
Propósito dos Artigos  509o. a 526o. do Código das Sociedades Comerciais», in José Neves CRUZ (ed.), 
Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito, 1. ed, Coimbra : Coimbra Editora, 
2013, pp. 509–512. 
46 No Proj, do CSC, enunciado no. 1 do art. 508º. prescrevia: ”O gerente, administrador ou diretor que 
conscientemente elaborar ou apresentar para apreciação ou deliberação quaisquer peças  que sirvam de base 
a prestação de contas de exercício, ou, no seu conjunto, a constituam, em que, com ofensa dos são princípios 
de contabilidade e regras legais de escrituração mercantil, se omita, aumente ou diminua qualquer elemento 
do activo ou passivo, ou se adopte qualquer outro procedimento susceptível de induzir a erro acerca da 
composição, valor e liquidez do patrimônio ou acerca das previsíveis oscilações dos mesmos será punido 
com a prisão de um ano.” Cf.Susana Aires de SOUSA, «Direito penal das sociedades comerciais : qual o bem 
jurídico?», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, vol. 12, 2002, pp. 72–73.  
47 O que se denomina aqui de «delito contabilístico» é toda a omissão na preparação, falsidade, 
inutilização da informação patrimonial, expressa na escrituração contabilística que devam ser exibidos a 
sócios, terceiros, a auditores, ou a autoridade reguladora, para esconder, em sentido de dissimular o real 
estado patrimonial da empresa. 
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Deste modo, diferente de seus vizinhos, Portugal ainda não possui um tipo penal 

em vigor especifico que prescreva um delito societário para infração contabilística. 

Existe o dever de prestar contas (art. 65º. e art. 70º. do CSC) e os sócios tem direito a uma 

informação «verdadeira, completa e elucidativa» sobre a gestão da sociedade (art. 214º. 

do CSC), incluindo o direito ao acesso aos elementos da escrituração contabilística, 

entretanto não há previsão de norma sancionadora penal pela realização de condutas 

ilícitas que comprometam a veracidade, oportunidade e transparência da informação 

societária de cunho contabilístico. 

A sociedade tem clamado por melhoria dos padrões de preparação, apresentação 

e auditoria das demonstrações financeiras e informações contabilísticas. A lei societária 

tem respondido esse chamado impondo regras de controle, prestando informações 

quando o caso requer (Vide Art. 66º.-A do CSC). Urge que seja oferecida uma proteção 

penal específica aos interesses jurídicos envolvidos neste contexto48. No aguardo de um 

tipo específico, tal como recomendado pelo direito comunitário, o interprete pode 

recorrer a alguns tipos abertos de crimes em abstrato em que, com cautela, pode-se 

buscar uma tutela-penal para as fraudes de relato financeiro. 

 Passemos agora a apreciar os tipos penais portugueses que poderiam em tese 

propiciar uma proteção das informações societárias e contabilísticas49.  Como crimes a 

ser apreciados destaquem-se: i) informações falsas (Art. 519º. do CSC), ii) falsificação de 

documento (Art. 256º. do CP), iii) burla qualificada (Art. 217º e 218º. do CP) e iv) 

manipulação de mercado (Art. 379º. do CVM). 

 

 

 

                                                 

48 Cf. Susana Aires de SOUSA, «Titulo VII Disposiçoes Penais e de Mera Ordenação Social», in Jorge Manuel 
Coutinho de ABREU (ed.), Código das Sociedades Comerciais em Comentário (Artigos 481o. a 545o.), 1a. 
Edição, Coimbra : Almedina, [s.d.] (VII/VII). 
49 Cf. Frederico de Lacerda da Costa PINTO, O novo regime dos crimes e contra-ordenações no Código dos 
Valores Mobiliários, [s.l.] : Coimbra : Livraria Almedina, 2000., 2000 (Estudos sobre o Mercado de Valores 
Mobiliários). UC Biblioteca Geral 5-51-12-12. 
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4.1 Crime de Informações Falsas. 

Está disposto no artigo 519º., n°.1 do CSC, que aquele que obrigado a «prestar 

informações sobre a matéria da vida da sociedade, as der contrárias à verdade, será punido 

com prisão de até três meses e multa até 60 dias» e ainda complementa no n°. 2, que a 

mesma pena terá aquele que «prestar maliciosamente informações incompletas e que 

possam induzir os destinatários a conclusões errôneas»50. 

A norma prescreve como elemento típico a prestação de informação ao outrem, 

no qual o bem jurídico que se tutela não é em última instância o patrimônio, mas o 

regular funcionamento da sociedade e a garantia da transparência, mediante prestação 

de informações fidedignas e completas sobre a realidade societária. 

O artigo 519º. tipifica a conduta de prestar informação falsa ou incompleta, 

acautelando, portanto, a informação societária. No que toca a autoria do crime, 

inobstante a norma não a definir categoricamente, o dever de prestar informações é dos 

membros da administração, podendo recair aos sócios, membros do conselho fiscal ou 

liquidatários dependente do contexto específico. 

Conforme SUSANA AIRES DE SOUSA, a maior relevância dessa incriminação se situa 

naquelas circunstâncias em que a lei exige a prestação de contas ou relatórios de gestão 

societária, indo muito além do delito de “escrituração fraudulenta”, compreendendo 

toda a prestação de informação sobre a vida da sociedade51. 

O tipo apresenta-se suficientemente aberto para permitir o enquadramento de 

eventuais fraudes no relato financeiro como crime de informação falsa. As 

                                                 

50 A incriminação não é pela falsificação da informação (consoante por exemplo documentos 
contabilísticos), mas antes a prestação de informações falsas sobre a vida societária por quem está 
obrigado por lei, a prestar aquelas informações. Cf. Ana Maria Gomes RODRIGUES e Rui Fereira DIAS, 
«Apreciação Anual da Situação das Sociedades Obrigadas à Consolidação de Contas. Comentário Geral 
aos Art. 508o.-A e 508o.-F», in Jorge Manuel Coutinho de ABREU (ed.), Código das sociedades comerciais 
em comentário, Coimbra : Almedina, Setembro de 2014 (Códigos / Instituto de Direito das empresas e o 
trabalho), pp. 491–502.  
51 Cf. Suzana Aires de SOUZA, «Responsabilidade Criminal por Informações Falsas ou Incompletas sobre a 
Vida da Sociedade», in Jorge Manuel Coutinho de ABREU (ed.), E depois do código das sociedades 
comerciais em comentário, [s.l.] : Coimbra : Almedina, 2016., 2016 (Colóquios do IDET: 7), pp. 71–72. 
Segundo a autora, os elementos financeiros e contabilísticos falsos só caberão na norma incriminatória na 
medida em que se trate de informação obrigatória nos termos do código, ou seja as informação facultativa 
contida nos relatórios não está no escopo do artigo 519º. 



Fraudes de relato financeiro e a tutela jurídico-penal 
 

Antonio Lopo Martinez 
 

 

 

 Online, novembro de 2017 | 33 

«demonstrações contábeis» são informações mandatórias, preparadas pela gestão no 

cumprimento do seu dever de prestar contas. 

Registre-se que a pena aplicada é muitíssima pequena quando comparado a 

imposta em outros países da Europa continental para delitos contabilísticos dessa 

natureza, bem como a sua aplicação e muito restrita dado o seu pouco eco na 

jurisprudência.  

Pragmaticamente, reforça-se a tese de que parece ser oportuno a criação de um 

tipo criminal autônomo e uma incriminação mais severa, dado a relevância e 

consequências econômicas da conduta danosa em cotejo. 

 

4.2 Crime de Falsificação de Documento 

Segundo o artigo 256º. do CP, constitui crime de falsificação de documentos52 

quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado ou de obter para si 

ou outra pessoa benefício ilegítimo, incorrer nas seguintes condutas: i) fabricar 

documento falso, falsificar ou alterar documento ou abusar de assinatura de outra pessoa 

para elaborar documento falso. ii) fazer constar falsamente de documentos fato 

juridicamente relevante. iii) usar documento fabricado ou falsificado por terceiro. 

O crime de falsificação de documentos encontra-se no título relativo aos crimes 

contra a vida em sociedade. No tipo material desse crime integra-se a falsificação 

material (do documento em si) e a ideológica (da declaração). O que interessa 

fundamentalmente para o crime de falsificação relacionados ao relato financeiro é a 

declaração e não o objeto em que está incorporado. Oportuno o registro de que a simples 

descrição de um fato patrimonial falso numa demonstração financeira não pode 

constituir um crime de falsificação de documentos, pois se estaria indo além da norma 

incriminadora prescrita no artigo 256º. do CP. Será fato jurídico relevante apenas o fato 

                                                 

52 O documento no sentido exposto no artigo 255º. a) do CP constitui o objeto da ação. Será sobre este que 
incidira a conduta do agente, bastando estar demonstrado o ato de falsificação.  O referido documento 
pode ser particularmente as demonstrações financeiras de uma entidade, uma vez que a mesmas nada 
mais são de que declarações da gestão sobre a posição financeira de uma entidade, direcionada aos 
potenciais usuários da informação contabilística.  
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patrimonial falso nos relatos financeiros apto a constituir, modificar ou extinguir uma 

relação jurídica, que eventualmente seja regulada com base nas afirmações constantes 

nas divulgações contabilísticas53.  

O bem jurídico protegido no crime de falsificação é a verdade intrínseca do 

documento enquanto tal. Considerando que o crime de falsificação de documentos afeta 

toda a sociedade a fé pública é bem jurídico que se almeja preservar54. Merece destaque 

a reflexão de HELENA MONIZ55  para qual o crime de falsificação de documentos, 

inobstante violar a fé pública, é em muitas situações a “arma” utilizada para a prática de 

outro ilícito. O documento falsificado pode servir para “preparar, facilitar, executar” um 

crime, ou ainda encobrir um outro crime.  Com o propósito de evitar a falsidade 

documental, face o dever legal de manter Contabilidade, cada registro contábil deve ser 

efetuado com base em documento idôneo, que comprove as condições em que a 

operação registrada foi efetivada.  

Da análise do crime de falsificação de documento nota-se que sua aplicação 

demanda requisitos mais além do contexto societário, no qual foi tipificada a crime de 

informação falsa.  No crime do artigo 519º. CSC, só são puníveis as condutas realizadas 

com dolo, ou seja, quando o agente atuou com conhecimento e vontade de realização 

do tipo objetivo do ilícito. Atuando com intenção de causar dano a terceiro, o crime é 

                                                 

53 Cf. Jorge de Figueiredo DIAS e Susana Aires de SOUSA, «Relevância Jurídico-Penal da Falsa Declaração 
sobre o Passivo Societário. Reformulação de um Problema. A Propósito de uma Divergência 
Jurisprudencial.», Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários. Ensaios de Homengem a Amadeu Ferreira, 
I, n. 51, Agosto de 2015, pp. 128–135. Da apreciação da jurisprudência e da doutrina é improvável que casos 
de declarações falsas sobre o passivo societário tendo em vista a extinção da sociedade poderão, sem mais, 
ser reconduzidos ao ilícito de Falsificação de Documentos. Para que ocorra essa tipificação, além da 
declaração falsa, por exemplo a falsificação de uma ata, nela incluindo uma deliberação não tomada pela 
assembleia de sócios, tendo por fim a extinção da sociedade. 
54 O crime de falsificação de documentos trata-se de um crime de perigo abstrato, pois o perigo não 
constitui elemento do tipo, mas apenas a motivação do legislador, basta, pois o documento seja falsificado 
para que o agente possa ser punido independentemente de o utilizar ou o colocar no tráfico jurídico. Cf. 
Jorge de Figueiredo DIAS (ed.), Comentário conimbricense do Código Penal. 2: Artigos 202° a 307°, Coimbra : 
Coimbra Editora, 1999, pp. 679–680. 
55 Cf. Helena MONIZ, O crime de falsificação de documentos: da falsificação intelectual e da falsidade em 
documento, 2. reimpr, Coimbra : Coimbra Ed, 2004, p. 87. 
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agravado.  Porém no crime previsto no artigo 256º. do CP, já no nível do tipo subjetivo, 

o agente atua com a intenção de causar prejuízo. 

Em se tratando de falsidade de documentação contabilística, será imprescindível, 

comprovar que o agente tinha a intenção de causar dano a terceiro. Fato esse que não 

precisa ter sido demonstrado para uma criminalização como informação falsa. A 

demanda de prova da intenção é sempre desafiadora, particularmente no caso de 

demonstrações financeiras, por isso esse deve ser um ponto crítico para considerar a 

possibilidade de enquadramento das fraudes de relato financeiro neste tipo.  Como 

exemplo da jurisprudência que envolve aspectos contabilísticos, destaca-se o Acordão 

TRC de 02/03/201656. 

 

4.3 Crime de Burla  

Incorre no crime de burla consoante artigo 217º. do CP, «quem com a intenção de 

obter para si ou para terceiro enriquecimento ilícito, por meio de erro ou engano sobre 

fatos que astuciosamente provocou, determinar outrem à prática de atos que lhe causem, 

ou causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial». Por referida conduta a norma prescreve 

pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa57. No caso da burla o bem jurídico é o 

patrimônio globalmente considerado. Acrescente-se que a burla consubstancia também 

um crime material ou de resultados, que apenas se consuma com a saídas das coisas ou 

dos valores da esfera de disponibilidade fática do sujeito passivo ou da vítima. 

 Segundo interpretação predominante, a burla é um crime doloso, não tendo 

lugar o seu sancionamento na forma negligente. Enquanto pressuposto do delito, tal 

dolo pode assumir as modalidades de dolo direto, necessário ou eventual.  

                                                 

56  Transcreve-se o Sumário do Ac. TRC de 02/03/2016, Proc. 2125/13.3TAVIS.C1: “Comete o crime de 
falsificação de documento, p. e p. pelo artigo 256.º, n.º 1, alínea d), do CP, o agente, legal representante de 
uma sociedade por quotas, que lavra uma acta com teor não correspondente à realidade relativa à declarada 
inexistência de activo e passivo, destinada a requerer - como efectivamente requereu, com sucesso - na 
Conservatória do Registo Comercial, procedimento especial de extinção imediata do dito ente colectivo”. 
57 Cf. Inês Fernandes GODINHO e Laura Mayer LUX, «A Burla como Crime contra o Patrimônio superação 
de um Tautologia», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, vol. 2, Junho de 2011. 
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No artigo 218º. do CP se prevê a burla qualificada, expondo determinados motivos 

para qualificação na pena aplicável (pena de prisão de até 5 anos, no lugar dos 3 anos da 

burla simples), dentre os quais destaca-se o fato do prejuízo econômico causado ser de 

elevado valor. Relevante implicação jurídica é o maior prazo para prescrição do 

procedimento criminal.  

Acrescente-se que no contexto da investigação, a burla qualifica permite que se 

recorra a escutas telefônicas (cujo regime encontra-se previsto no artigo 187º. n°.1 do 

CPP), face ao crime ser punível como pena superior a 3 anos, bem como a possibilidade 

de prisão preventiva, que pode ter enorme importância na investigação (art. 204 º do 

CPP) como meios de obtenção de provas. 

Como matéria controversa no tópico, já se discutiu a possibilidade do concurso 

de crimes de falsificação e burla.  Nas fraudes de relato financeiros, a alteração das 

demonstrações financeiras enquadrar-se-ia como falsidade de documentos, já a pratica 

de tentar enganar alguém com as mesmas seria a burla. Enfrentando esse ponto, deve-

se conhecer a solução jurisprudencial do Acordão do TRL de 29 Jun. 2010, Proc. 4395/03 

58. 

 

4.4 Crime de Manipulação de Mercado 

Conforme o artigo 379.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários (CdVM), é 

tipificado no crime de manipulação de mercado «quem divulgue informações falsas, 

incompletas, exageradas ou tendenciosas, realize operações de natureza fictícia ou 

execute outras práticas fraudulentas», visando alterar artificialmente o regular 

                                                 

58  Sumário do Ac. TRL de 29 Jun.2010 Proc.4395/03:  “Concurso de Infrações. Burla e falsificação de 
documento. O acto de falsificação foi levado a cabo unicamente no contexto situacional da realização do 
crime de burla e de nele esgotar a sua danosidade social. O arguido deve ser punido pelo concurso aparente 
dos crimes de burla qualificada e de falsificação, dentro da moldura penal correspondente ao crime com a 
moldura penal mais grave tomando o outro crime como factor agravante da medida da pena. Havendo 
alternativa entre pena de multa e pena de prisão, o juiz deve optar pela pena de multa, sempre que está se 
revele adequada á finalidade da punição.” Cf. Helena Isabel Gonçalves MONIZ, «Falsificação de documentos 
e burla : unidade ou pluralidade de sentidos autónomos de ilicitude?», Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, A.21, n. 2, 2011. 
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funcionamento do mercado de valores mobiliários. Para esse tipo é prescrita uma pena 

de prisão até 5 anos ou com pena de multa. 

Os relatórios financeiros como principal fonte de informação sobre a empresa, 

constituem-se em meios viáveis para a manipulação de mercado. Especialmente 

naquelas entidades que tem seus títulos mobiliários negociados, uma das formas 

privilegiadas de atuar sobre ele consiste na produção e divulgação de informações. Para 

caracterizar uma manipulação seria necessário preencher determinados pré-requisitos 

demonstrando ser esta efetivamente falsa, incompleta, exagerada e tendenciosa59. 

No tocante a divulgação de informações, a disseminação de informação falsa ou 

enganosa através da mídia, incluindo internet ou por qualquer outro meio de divulgação 

com a intenção de produzir uma alteração no preço de determinando instrumento 

financeiro, constitui-se numa prática susceptíveis de constituírem crime de 

manipulação de mercado60. Relativamente ao crime de manipulação do mercado podem 

surgir indubitavelmente relações de concurso efetivo com outros crimes 

designadamente com os crimes de falsificação, burla ou infidelidade, dada diversidade 

de bens jurídicos protegidos e a possível sobreposição prática das condutas dos agentes 

que venham a afetar aqueles bens61.  

O crime de manipulação de mercado é imputável tão somente a pessoas singulares 

e a título doloso, em qualquer uma das modalidades descritas no art. 14 do CP. Ainda no 

CdVM está prescrito no art. 389.º (Informação), que constitui contra-ordenação muito 

grave, a comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou entidade, e através de 

                                                 

59  Diferença entre manipulação de mercado e abuso de informação. Sendo a informação emitida falsa ou 
enganosa, o comportamento se enquadra como manipulação de mercado em função do elemento 
enganatório. No abuso de informação transaciona-se com a mesma antes da divulgação. Cf. Helena 
Magalhães BOLINA, «A Revisão das Diretivas do Abuso de Mercado: Novo Âmbito, o Mesmo Regime», 
Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários. Ensaios de Homenagem a Amadeu Ferreira, vol. 2, n. 51, 
Agosto de 2015, p. 25. 
60 Cf. Jorge Alves MORAIS e Joana Matos LIMA (eds.), Código dos valores mobiliários: anotado, Lisboa : Quid 
Juris, 2015, pp. 626–629. 
61 Cf. Cláudia Verdial PINA, «Crime de manipulação do mercado : elementos típicos e recolha de prova», 
Julgar, N.17, 2012. 
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qualquer meio, de informação que não seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e 

lícita. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente estudo procurou refletir sobre qual poderia ser a tutela jurídico-

criminal para as fraudes de relato financeiro.  Objetivamente, pretendeu identificar qual 

o possível crime (ou crimes), no plano do direito penal material, pudesse recorrer para 

obter uma tutela jurídico criminal.  

Ao longo do estudo, revisaram-se argumentos e assumiram-se posições, que, 

progressivamente, firmaram conclusões. Deste modo as conclusões finais serão sucintas. 

1. A fraude de relato financeiro é ato doloso de produzir e/ou divulgar relatos 

financeiros falsos e incompletos, visando burlar percepções dos usuários das 

informações contabilísticas, levando-os a tomar decisões que não tomariam 

se tivessem acesso a informação fidedigna, potencialmente causando-lhes 

prejuízo patrimonial.  

2. O erro não se confunde com a fraude contabilística. O erro corresponde a um 

engano, cometido na escrituração contábil, involuntário.  A fraude 

caracteriza-se como um ato cometido de forma premeditada, planejado e 

calculado, para benefício próprio. 

3. Nas fraudes de relato financeiro informa-se com falsidade e reticência, 

produto da ação de publicar, certificar e autorizar relatórios financeiros e 

contabilísticos falsos e incompletos. 

4. O objeto material da fraude de relato financeiro são as afirmações nas 

«demonstrações financeiras», não é a Contabilidade ou a Escrituração 

Contabilística. 

5. A falsidade das demonstrações financeiras representa, essencialmente, 

desajuste intencional da «informação».  

6. A falsidade é danosa a vários interesses, sendo uma conduta de perigo 

pluriofensivo, destacando-se como bem jurídico a fé pública da informação 

societária. 
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7. A falsidade contabilística pode ser definida em quatro categorias, a saber: 1. 

falsidade material, 2. falsidade nas avaliações; 3. falsidade qualitativa e 4. 

falsidade por indução. 

8. Os sistemas jurídicos da Europa continental têm regras especiais de natureza 

penal para confrontar as fraudes no relato financeiro, essa conduta tem sido 

tratada utilizando-se modelos de burla e  modelos de falsificação. 

9. Os direitos espanhol, francês, italiano e alemão contemplam normas com 

tipos fechados que envolvem crimes de falsificação e/ou burla de informações 

contabilísticas, aplicando penas no seu limite máximo de 5 a 6 anos. 

10. O direito comunitário propõe um modelo de harmonização do direito penal 

na UE, propondo a criminalização específica para crimes de delitos 

societários contabilísticos, referentes a informações falsas. 

11. O direito português não possui um tipo penal em vigor especifico que 

prescreva um delito societário para infração contabilística. Existe o dever de 

prestar contas (art. 65º. e art. 70º. do CSC) e os sócios tem direito a uma 

informação «verdadeira, completa e elucidativa» sobre a gestão da sociedade 

(art. 214º. do CSC), entretanto não há previsão de norma sancionadora penal 

ao incumprimento. 

12. A tutela jurídica criminal para fraude de relato financeiro se encontra nos 

seguintes crimes: i) crimes de informações falsas (Art. 519º. do CSC), ii) crimes 

de falsificação de documentos (Art. 256º. do CP), iii) crime de burla qualificada 

(Art. 217º e 218º. do CP) e iv) crime de manipulação de mercado (Art. 379º. do 

CVM). 

13. O crime de informações falsas apresenta-se suficientemente aberto para 

permitir o enquadramento de eventuais fraudes no relato financeiro, 

entretanto a pena aplicada é muitíssima pequena quando comparado a 

imposta em outros países da Europa continental. 
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14. O crime de falsificação de documentos exige a comprovação que o agente 

tinha a intenção de causar dano a terceiro. Fato esse que não precisa ter sido 

demonstrado para uma criminalização como informação falsa. 

15. O crime de burla qualificada pode possibilitar que se recorra a meios de 

obtenção de provas, que podem revelar-se crucias para a comprovação da 

conduta tipificada. 

16. O crime de manipulação de mercado pode ser uma tutela viável para entidades 

com valores mobiliários no mercado, desde que se preencha o requisito de 

demonstrar que a informação é efetivamente falsa, incompleta, exagerada 

e/ou tendenciosa. 
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