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FINANÇAS PÚBLICAS E DIREITO PENAL: 
O CONCEITO DE EVASÃO DE DIVISAS NO PARÁGRAFO ÚNICO 

DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 7.492/1986*
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RESUMO: Trata-se de esforço doutrinário e jurisprudencial no sentido de elucidar – dentro do tipo 
penal previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986 – o conceito de “divisas”, tendo 
em vista que o termo constitui-se um elemento descritivo do tipo penal em foco. Esse conceito 
contribui, dessa forma, à fi xação da exegese do preceito, trazendo maior segurança jurídica ao 
Direito Penal.

PALAVRAS-CHAVE: Finanças públicas. Penal. Evasão de divisas. Conceito.

Introdução

O crime de evasão de divisas, previsto no artigo 22 da Lei nº 7.492/1986 – que cui-
da dos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional – tem suscitado muita controvérsia, 
não só no âmbito doutrinário, mas também jurisprudencial.

No presente trabalho, procurar-se-á tecer os contornos elementares do ele-
mento descritivo do tipo “divisas”, contido no parágrafo único do art. 22 da Lei nº 
7.492/1986, demonstrando que o conceito longe está de ser formulado em sede doutri-
nária e jurisprudencial.

O foco será, portanto, em defi nir ou conceituar o termo “divisas” contido no 
preceito penal.

Por fi m, a contribuição do presente trabalho será a de oferecer uma exegese para 
o étimo, contribuindo para a segurança jurídica na interpretação do dispositivo, bem 
como a orientando aqueles que possam tornar-se sujeitos ativos do tipo penal.

1 O artigo 22 da Lei nº 7.492/1986

Cumpre apresentar, de início, a letra do artigo em foco para, em seguida, iniciar 
o iter exegético a que nos propusemos.

Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fi m de promover evasão 
de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem 
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver 
depósitos não declarados à repartição federal competente. (BRASIL, 1986)
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Chama atenção, em primeiro plano, o fato de o bem jurídico tutelado, no caso, 
ter amplo espectro na doutrina, a saber: 

a) reservas cambiais e erário (PRADO, 2009, p. 217); 
b) a política cambial brasileira, a política econômica do Estado, as reservas cambiais e, 
também, o patrimônio fi scal (BITENCOURT, 2010, p. 245); 
c) boa execução da política econômica do Estado, que sofre dano ou fi ca exposto ao 
perigo de dano (PIMENTEL, 1987, p. 157); 
d) política cambial (MAIA, 1999, p. 132); 
e) Sistema Financeiro Nacional (BALDAN, 2006, p. 252).

Em breve síntese, pode-se dizer que o bem jurídico tutelado do preceito em co-
mento é a condução da política cambial do Estado (país).

Para Paulo Sandroni, em preciso verbete sobre política cambial:

Instrumento da política de relações comerciais e fi nanceiras entre um país e o con-
junto dos demais países. Os termos em que se expressa a política cambial refl e-
tem, em última instância, as relações políticas vigentes entre os países, com base no 
desenvolvimento econômico alcançado por eles. Por exemplo: em dado momento, 
pode ser importante a um país adquirir certos produtos no exterior, necessários ao 
desenvolvimento de seu setor industrial; para tanto, as autoridades monetárias po-
dem manter o câmbio artifi cialmente valorizado, barateando o custo, em moeda 
nacional, desses produtos; em contrapartida ocorreria o encarecimento dos produtos 
nacionais para os importadores de outros países. A política cambial pode utilizar, 
ainda, uma série de mecanismos para evitar a evasão de divisas e contribuir para o 
equilíbrio do balanço de pagamentos, como a fi xação de taxas múltiplas de câmbio 
(câmbio turismo, câmbio comercial, câmbio fi nanceiro, etc.). E também lançar mão 
de medidas que favoreçam algum setor da economia, como manter a moeda nacional 
artifi cialmente desvalorizada para estimular as exportações. [...]
Outras medidas de política cambial são comumente utilizadas, às vezes acopladas a 
mecanismos de política econômica que possibilitem compensar os efeitos indesejáveis 
à economia do país. As autoridades governamentais podem também tomar decisões 
em outras áreas da economia com o objetivo de obter determinados efeitos no setor 
externo; sem que haja necessidade de alterar a taxa cambial. No Brasil, por exemplo, 
são concedidos créditos como prêmio para incentivar as exportações e também são 
realizadas antecipações dos valores correspondentes aos contratos de câmbio (de ex-
portações), denominadas antecipações de contratos de câmbio (ACCs), que permitem 
ao exportador recursos para fi nanciar seu capital de giro ou início realizar aplicações 
fi nanceiras, obtendo ganhos não-operacionais que em certos momentos podem com-
pensar eventuais defasagens cambiais. (SANDRONI, 2010, p. 662-663)

Fez-se uma menção a país, posto que o conceito deste é relevante em confronto 
com o de território: a noção de pais transcende à de território, mormente em sede de 
teoria geral do Estado.

Não sem razão leciona José Afonso da Silva (2009, p. 97) que: “País é palavra que 
se refere a aspectos físicos, ao habitat, ao torrão natal, à paisagem territorial. O termo 
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país (de pagus, pagos) manifesta a unidade geográfi ca, histórica, econômica e cultural 
das terras ocupadas pelos brasileiros” (grifo nosso).

Veja-se que o cáput ilumina o parágrafo único, ali devendo-se enxergar território 
na acepção econômica de pais no âmbito do atual mundo globalizado, imerso em grande 
teia interconectada de negócios.

Dessa forma, o parágrafo único, ao referir-se à saída de divisa para o exterior, 
deve levar em linha de consideração a realidade econômica globalizada, em que as fron-
teiras territoriais se dissolveram num espaço líquido.

2 O núcleo deôntico “saída de divisa”

O parágrafo único do art. 22 da Lei nº 7.492/1986 torna proibida a conduta de 
promover, sem autorização legal, saída de divisa para o exterior, o que merece alguns 
esclarecimentos.

O ponto de grande difi culdade de interpretação do tipo é conceituar o que venha 
a ser divisa. Aqui se fará um esforço de compreensão do instituto.

A doutrina econômica trata do tema, permitindo que se compreenda a extensão 
da conduta incriminada, com vistas à apreensão do instituto.

Em verbete bastante elucidativo, Luiz Souza Gomes assim descreve divisa:

Divisa (fr. dévises) – Expressão empregada para designar diferentes categorias de 
papel negociável: divisas bancáveis e não bancáveis. De um modo geral entendem-
se por divisas os valores comerciais sobre o estrangeiro; saques, cheques, títulos 
provenientes de empréstimos públicos, ou de governo a governo.
As divisas estão sujeitas à lei da oferta e da procura, segundo as necessidades de 
pagamento no estrangeiro e sofrem, portanto as oscilações decorrentes dessa lei.
Num país que tem que realizar grandes pagamentos no estrangeiro a cotação das le-
tras subirá acima do seu valor nominal em relação à paridade monetária. Se, ao con-
trário, não existe grande procura de letras, o possuidor destas terá de se conformar 
com menor soma do que lhe corresponde, feito o cálculo na base da paridade.
Nos países de padrão ouro, as oscilações de divisas são insignifi cantes, podendo ser 
corrigidas pelo gold point. Mas nos países à base de papel, não existindo paridade 
monetária, o preço das divisas é regulado pela capacidade aquisitiva da moeda do 
país, em relação à daquele sobre o qual são sacadas as letras. Não havendo a base 
material do metal, as oscilações são de maior amplitude, e estão sujeitas à situa-
ção econômica do país. Oscilações tão profundas na cotação das divisas, alteram 
o preço das mercadorias estrangeiras, com refl exos nos preços internos, devido à 
conexão existente entre eles. Evitar tais alterações, é a fi nalidade da boa política 
de divisas. Medidas apropriadas permitem regular a cotação tendo em vista as soli-
citações do balanço de pagamento (v. câmbio, gold point, Balanço de pagamentos). 
(GOMES, [s/d], p. 83-84)

Tratando do tema das divisas, Paulo Sandroni (2010, p. 258) também oferece 
conceito preciso sobre o instituto: “Divisas: Letras, cheques, ordens de pagamento, etc. 
que sejam conversíveis em moedas estrangeiras, e as próprias moedas estrangeiras de 
que uma nação dispõe, em poder de suas entidades públicas ou privadas”.
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Veja-se que, no conceito de divisas, não se contém apenas “as próprias moedas 
estrangeiras de que uma nação dispõe em poder de seus entidades públicas ou privadas” 
– o que, em ciência econômica, refl ete as reservas internacionais do país. Veja-se como 
o conceito de território não é revel ante a forma absoluta.

Ainda segundo Sandroni, as reservas internacionais de um país:

São reservas em moeda forte mantidos por um país para garantir sua taxa de câmbio 
e do seu setor externo. Elas podem ser consideradas sob três abordagens diferentes:
a) liquidez internacional. É constituída pela disponibilidade de caixa mais os créditos;
b) disponibilidade imediata. É constituída pelas reservas efetivamente existentes 
em caixa em determinado momento; e
c) liquidez ajustada. É constituída pela disponibilidade de caixa mais os créditos 
menos os recursos tomados do FMI (Fundo Monetário Internacional). (SANDRONI, 
2010, p. 730)

Como bem ressalta Luiz Regis Prado (2009, p. 218): “Advirta-se que se trata de nor-
ma penal em branco, tendo em vista que o dispositivo necessita de complementação”.

Assim, ao lado da moeda estrangeira, é preciso buscar a compreensão do concei-
to de “divisas” em outros diplomas.

Apenas como mero exemplo da complexidade da fi xação de exegese de divisas 
“não monetárias” é o art. 1º da Lei nº 4.131/62, que tem lastro constitucional no art. 
172 da Constituição Federal – “A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os in-
vestimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa 
de lucros”. Assim dispõe o artigo 1º:

Art. 1º Consideram-se capitais estrangeiros, para os efeitos desta lei, os bens, 
máquinas e equipamentos, entrados no Brasil sem dispêndio inicial de divisas, 
destinados à produção de bens ou serviços, bem como os recursos fi nanceiros ou 
monetários, introduzidos no país, para aplicação em atividades econômicas desde 
que, em ambas as hipóteses, pertençam a pessoas físicas ou jurídicas residentes, 
domiciliadas ou com sede no exterior. (BRASIL, 1962)

Em consulta à jurisprudência unifi cada no sítio eletrônico do Conselho da Justiça 
Federal, com as palavras-chave “penal” e “divisas”, não foram encontrados acórdãos 
que defi nissem o conceito de divisas.

A título de exemplo, veja-se as ementas a seguir colacionadas:

PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS. 
EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO CAMBIAL. 
DEPÓSITO NÃO DECLARADO NO EXTERIOR. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA 
PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O crime de evasão de divisas previsto na última parte do parágrafo único do 
art. 22 da Lei n° 7.492/86 – manutenção de depósito no exterior – pressupõe 
a identifi cação da instituição e dos valores guardados ao arrepio da autoridade 
monetária brasileira.
2. O mero fato de não ter sido liquidado no Brasil o contrato de câmbio é incapaz 
de gerar a presunção de que a empresa exportadora recebeu o pagamento objeto 
do acordo e o mantém em instituição fi nanceira situada fora do país. 
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3. Não pode o intérprete estender o sentido da norma contida na primeira parte do 
parágrafo único da lei em comento, a fi m de considerar típica a ausência de inter-
nalização do pagamento recebido, sob pena de absoluto desvirtuamento do coman-
do normativo, o qual apenas criminaliza a saída de divisas do território nacional. 
4. O conceito de divisas não inclui, segundo a doutrina majoritária e precedentes 
dos tribunais superiores, mercadorias destinadas à exportação. 
5. Recurso especial desprovido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recursal 
Especial nº 914.077. Rel.: min. Jorge Mussi. DJE: 17/12/2010)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 
EVASÃO DE DIVISAS. TIPICIDADE. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS SEM A 
COMPROVADA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO, COM O INGRESSO DAS DIVISAS 
CORRESPONDENTES EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME AO 
TIPO DO ART. 22 DA LEI Nº 7.492/86. RECURSO DESPROVIDO
1. O crime de evasão de divisas, previsto no art. 22 da Lei nº 7.492/86, pressupõe 
a remessa de disponibilidades cambiais para o exterior. 
2. A conduta relativa à exportação de mercadorias sem a respectiva liquidação do 
contrato de câmbio, com o ingresso das correspondentes divisas, não se enquadra 
no fato típico supramencionado. 
3. Primeiro, o tipo penal prevê como criminosa a conduta comissiva de “evadir”. 
O Recorrente, por outro lado, argúi omissão quanto ao não ingresso das divisas no 
país. Ocorre que o artigo não prevê, literalmente, a forma omissiva de conduta, 
carecendo, portanto, de legalidade. 
4. Ainda, a pretensão recursal, de abarcar no conceito de “divisa” as mercadorias 
exportadas, implicaria interpretação extensiva, que não pode ser utilizada em des-
favor do Réu, em respeito ao princípio da tipicidade. 
5. Recurso desprovido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recursal Especial nº 
898.554. Rel.: min. Laurita Vaz. DJE: 2/8/2010)

Certo é, porém, que o entendimento majoritário tem sido da não extrapolação 
do conceito de divisas para além de moeda estrangeira, aduzindo, caso a caso, que tal 
ou qual instituto não se amolda ao “conceito” de moeda estrangeira.

Neste sentido, é paradigmático o acórdão da lavra do desembargador federal 
Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região:

PENAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 
7.492/86. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS SEM A EFETIVAÇÃO DO CÂMBIO. AUSÊNCIA 
DE INGRESSO DE DIVISAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO 
ANALÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO AO 
APELO DA ACUSAÇÃO
1. O acusado foi denunciado pela prática de crime de evasão de divisas previsto 
no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 porque teria realizado a expor-
tação de mercadorias sem a liquidação dos contratos de câmbios pendentes aos 
despachos aduaneiros que autorizaram a saída dessas mercadorias, ocasionando a 
ausência de ingresso de divisas no país e causando lesão ao Tesouro Nacional, tendo 
em vista que essa conduta afetaria as reservas cambiais. 
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2. Não assiste razão ao Ministério Público Federal ao requerer a reforma da r. sen-
tença para condenar o acusado pela prática do crime de evasão de divisas, previsto 
no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. Isto porque ‘mercadoria’ não se 
compreende no conceito de “divisas”. 
3. Incabível a utilização de interpretação analógica para compreender a expressão 
“mercadorias” no conceito de “divisas”, sob o fundamento de compatibilizar a ex-
tensão desta última expressão à fi nalidade originariamente prevista pelo legislador, 
quando da criminalização da conduta prevista no artigo 22, parágrafo único, da Lei 
nº 7.492/86, de proteger a política cambial brasileira. 
4. Inobstante ser admissível, em sede de direito penal, o recurso à interpretação 
analógica para ampliar o alcance da norma penal, por ser impossível ao legislador 
prever todas as situações da vida, não se admite que o intérprete venha a promover 
a extensão do sentido de uma norma penal incriminadora para criminalizar certas 
condutas que não o foram pelo legislador, sob pena de violação do princípio da 
legalidade previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal. 
5. De outro lado, a descrição objetiva do tipo penal em análise somente prevê a 
saída de divisas do país. Signifi ca dizer que, a contrario sensu, o simples ingresso 
de divisas em território nacional não se enquadra nessa hipótese de crime contra o 
sistema fi nanceiro nacional. Portanto, com mais razão, não se ajusta ao tipo penal 
a conduta do agente que causa a omissão na entrada de divisas no país. 
6. De qualquer forma, as exportações se deram, os contratos de câmbio não se 
realizaram, as divisas deixaram de ingressar no país e os pagamentos se fi zeram à 
margem da lei, em razão dos valores terem sido cambiados de forma clandestina ou 
por terem sido mantidos em depósitos no exterior. 
7. Diante desse quadro, a conduta do acusado se ajusta ao crime de estelionato 
previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal, já que obteve, para si ou para outrem, 
vantagem ilícita em prejuízo do Poder Público, tendo em vista que os dólares, 
correspondentes às mercadorias exportadas pela empresa da qual o acusado é o 
sócio-gerente, fi caram em mãos alheias ao Tesouro Nacional. 
8. Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria pelo crime de estelionato pre-
visto no artigo 171, § 3º, do Código Penal, a condenação deve ser mantida por seus 
próprios fundamentos. No entanto, em razão da reiteração de condutas deve ser 
aplicada a causa de aumento da pena do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista 
que a empresa do acusado realizou um total de 69 exportações durante o período 
de 1º/6/2000 a 19/12/2002.
9. Dado parcial provimento ao apelo da acusação para reconhecer a continuida-
de delitiva e negado provimento ao recurso da defesa. (BRASIL. Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região. Apelação Criminal nº 5.807. Relator: desembargador fede-
ral Aluísio Gonçalves de Castro Mendes. 1ª Turma Especializada. Unânime. DJU: 
17/7/2009. p. 90-91)

É preciso, portanto, fi xar uma exegese para os fi ns do art. 22, parágrafo único 
da Lei nº 7.492/1986, segundo a qual haverá evasão de divisas sempre que a entrada 
ou saída do “país” de moeda estrangeira ou instrumentos negociais nela conversíveis 
afetem de forma negativa e sem autorização do órgão competente (Banco Central) as 
reservas cambiais do país.

Por fi m, por tratar-se de norma penal em branco, vale aqui o decidido por 
unanimidade pela 6ª Turma do TRF-2ª Região, em aresto da lavra do desembargador 



Execução Fiscal, Direito Tributário e Direito Financeiro

p. 95 Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 33, p. 89-96, abr. 2012

federal André Fontes, que, em trecho que se adapta à perfeição ao tema aqui versado, 
assim pondera:

A lei nem sempre há de ser exaustiva. Em situações o legislador é forçado a editar 
normas “em branco”, cujo conteúdo fi nal é deixado a outro foco de poder, sem que 
nisso se entreveja qualquer delegação legislativa.
O Direito Penal também é regido pelo princípio da legalidade estrita e nem por isso 
deixa de admitir normas penais em branco: ninguém pode se eximir da punição por 
tráfi co de drogas, por exemplo, alegando que a lei não elenca um rol de substâncias 
entorpecentes. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 6ª Turma. Apelação 
em Mandado de Segurança nº 37.239. Rel: desembargador federal André Fontes) 

Conclusão

Com estas considerações, pretendeu-se trazer novas luzes para a interpretação 
do art. 22, parágrafo único da Lei nº 7.492/1986, buscando delinear de forma descritiva 
o núcleo do tipo “divisas”. Demonstrou-se que a doutrina e a jurisprudência ainda preci-
sam trabalhar a sua hermenêutica, dando efetividade penal ao tipo de injusto cujo bem 
jurídico tutelado é a política cambial – mais especifi camente a proteção das reservas 
cambiais de nosso país.

PUBLIC FINANCE AND CRIMINAL LAW: 
THE CONCEPT OF TAX EVASION IN ART. 22, 

SOLE PARAGRAPH, FROM LAW N. 7,492/1986

ABSTRACT: It is a doctrinal and jurisprudential effort in order to clarify, within the criminal offense 
referred to in art. 22, sole paragraph, from Law n. 7.492/1986 of Law, the concept of “currency” in 
order that the term is a descriptive element of the criminal offense in focus, thereby contributing 
to the setting of the precept exegesis, bringing greater juridical security to Criminal Law.
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