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RESUMO
A presente tese de doutoramento investiga a necessidade de criação do crime de
infidelidade patrimonial (Untreue), e as subsequentes repercussões derivadas dessa proposta
no Direito Penal brasileiro. Em síntese, a infidelidade patrimonial incrimina o
comportamento do indivíduo que, tendo um dever de proteção do patrimônio alheio, causalhe dolosamente um dano mediante a quebra desse dever. Sob o ponto de vista políticocriminal são estudadas as lacunas de punibilidade e a insuficiente proteção penal de
interesses patrimoniais pelos crimes atualmente previstos no ordenamento brasileiro. Sob os
parâmetros da dogmática penal, analisam-se os requisitos necessários à adequada
configuração do delito de infidelidade patrimonial. O estudo se inicia com a verificação dos
modelos de incriminação da infidelidade patrimonial mediante exame de Direito
Comparado, passando-se, em seguida, à análise do conteúdo do injusto sobre o qual se baseia
a Untreue. Ato contínuo, são realizadas considerações dogmáticas sobre a estrutura
fundamental da infidelidade patrimonial, com ênfase no bem jurídico tutelado (patrimônio)
e nas várias concepções teóricas que procuram estabelecer um conceito de patrimônio para
o Direito Penal. Ultimada a pesquisa sobre os principais requisitos do delito de infidelidade,
o estudo aborda algumas manifestações implícitas da Untreue no ordenamento jurídico
nacional, e como a apreensão parcial do injusto da infidelidade patrimonial tem
proporcionado fricções com o princípio da legalidade e com a proibição da analogia in
malam partem. Por fim, diante da constatação de uma insuficiente tutela penal e da existência
de diversas lacunas de punibilidade, propõe-se a tipificação do crime de infidelidade
patrimonial no ordenamento jurídico brasileiro, e, em consequência, a necessidade de uma
ampla descriminalização e decorrente readequação do sistema penal de proteção ao
patrimônio que se encontra legitimamente sob o poder de outrem.
Palavras-chave: Crime; Injusto penal; Infidelidade; Confiança; Patrimônio;
Administração de patrimônio alheio; Lacunas de punibilidade; Princípio da legalidade;
Direito Penal Econômico.

ABSTRACT
The current doctoral thesis investigates the need for the establishment of the crime
regarding asset management unfaithfulness (Untreue), and its subsequent effects derived
from such proposal in Brazilian Criminal Law. In summary, asset management
unfaithfulness incriminates the behavior of the person who, having a duty to protect the asset
of another person, intently causes damage or loss by breaching such duty. Within the
political-criminal point of view, the paper assesses the loopholes of punishment and the
insufficient criminal protection over patrimonial interests, absent in the array of crimes
currently predicted under Brazilian Law. Touching the meaning of dogmatic Criminal Law,
the necessary requirements are analyzed to its proper configuration concerning the crime of
asset management unfaithfulness. The study begins with the ascertainment of incriminatory
standards of asset unfaithfulness by means of an exam upon Comparative Law, then, moving
on to the content analysis regarding the unfair reason over which is the basis of Untreue.
Throughout the thesis, dogmatic considerations are proposed on the fundamental structure
of asset management unfaithfulness, emphasizing the protected legal good (asset) and the
several theories and concepts that attempt to establish a concept of asset to Criminal Law.
Having concluded the research over the main requirements of such crime of unfaithfulness,
the study addresses some implicit manifestations of Untreue in national Law and how a
partial seizure of the unfair amount in the asset management unfaithfulness crime has
provided conflict with the legality principle and with the prohibition of the analogy in malam
partem. Finally, having proved an insufficient criminal guardianship rule and the existence
of several loopholes of punishment, it proposes the classification of the crime of asset
management unfaithfulness in Brazilian Legal System, and, consequently, the need for a
widened decriminalization and consequent readjustment of criminal system for the asset
protection that is lawfully under the power of another person.
Keywords: Crime; Criminal unfair reason; Unfaithfulness; Reliance; Asset;
management of another person’s asset; Loopholes of punishment; Legality principle;
Economic Criminal Law.

SOMMARIO
Questa tesi di dottorato si propone di indagare se sia necessario creare il reato di
infedeltà patrimoniale (Untreue) e di studiare le successive ripercussioni derivanti da questa
proposta nel diritto penale brasiliano. In sintesi, il reato di infedeltà patrimoniale incrimina
il comportamento di un individuo che, pur avendo un dovere di protezione del patrimonio
altrui, causa dolosamente un danno a tale patrimonio in violazione del suo dovere. Dal punto
di vista politico-criminale, sono studiate le lacune per quanto riguarda la punibilità e
l’insufficiente protezione penale degli interessi patrimoniali per i reati attualmente previsti
nel sistema giuridico brasiliano. Per quanto riguarda la dogmatica penale, sono analizzati i
requisiti necessari per la corretta configurazione del reato di infedeltà patrimoniale. Lo studio
inizia con l’analisi dei modelli di incriminazione della fattispecie di infedeltà patrimoniale
attraverso uno studio di diritto comparato e, in seguito, si concentra sull’analisi del contenuto
dell’ingiusto su cui si fonda l’Untreue. Subito dopo, sono realizzate delle considerazioni
dogmatiche sulla struttura fondamentale della infedeltà patrimoniale, con particolare
attenzione al bene giuridico protetto (patrimonio) e alle varie teorie che cercano di stabilire
un concetto di patrimonio valido nel diritto penale. Finalizzato alla investigazione dei
principali requisiti del reato di infedeltà, lo studio affronta alcune manifestazioni implicite
di Untreue nell’ordinamento giuridico nazionale e valuta come l’apprensione parziale
dell’ingiusto del reato di infedeltà patrimoniale sia in contrasto con il principio di legalità e
di analogia in malam partem. Infine, a fronte della constatazione di un’insufficiente
protezione penale e dell’esistenza di diverse lacune di punibilità, si propone la tipizzazione
del reato di infedeltà patrimoniale nell’ordinamento giuridico brasiliano, e, di conseguenza,
la necessità di un’ampia depenalizzazione e conseguente riordinamento del sistema penale
di protezione del patrimonio posto legittimamente sotto il potere altrui.
Parole chiave: Reato; Ingiusto penale; Infedeltà; Fiducia; Patrimonio; Gestione del
patrimonio altrui; Lacune di punibilità; Principio di legalità; Diritto Penale Economico.
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INTRODUÇÃO
A escolha do tema: por que infidelidade patrimonial?
A presente tese de doutorado tem como objeto o delito de infidelidade patrimonial,
e, em síntese, pretende analisar a necessidade de sua criação no Direito Penal brasileiro. Em
linhas gerais, o delito tipifica a conduta do sujeito que, ostentando um dever de proteção do
patrimônio alheio, causa-lhe um dano mediante a quebra desse dever.
O delito de infidelidade patrimonial tem previsão em diversos ordenamentos
jurídicos estrangeiros, como na Alemanha (Untreue 1 ), Itália (infedeltá patrimoniale 2 ),
Espanha (administración desleal3) e Portugal (infidelidade4), voltando-se à proteção penal
do patrimônio. Na Alemanha, por exemplo, o tipo penal de infidelidade patrimonial tem sido
utilizado para viabilizar a imputação penal de condutas atreladas a doações a partidos
políticos, à concessão de vantagens indevidas a particulares, ao pagamento de bônus
excessivos aos administradores da pessoa jurídica, à criação de “caixa dois” na companhia
e aos “negócios especulativos de alto risco”, fundamentando, inclusive, a penalização dos
responsáveis pela crise financeira de 2008, que acarretou a quebra do banco norte-americano

1

§ 266 do Código Penal (StGB) (tradução livre): Aquele que abusa da faculdade de dispor sobre o patrimônio
alheio ou de obrigar a outro que lhe tenha sido outorgado por lei, mandato de autoridade ou negócio
jurídico, ou lesione o dever de salvaguardar interesses patrimoniais alheios que lhe incumbem em razão de
lei, mandado de autoridade, negócio jurídico ou relação de fidelidade e, desse modo, cause um prejuízo
àquele cujos interesses patrimoniais tinha que proteger, será punido com pena privativa de liberdade de até
cinco anos ou com pena de multa.

2

Artigo 2634 do Código Civil (tradução livre): Os administradores, os diretores-gerais e os liquidantes que,
tendo um interesse em conflito com o da sociedade visando para si ou para outrem um injusto lucro ou
outro benefício, realizar ou concorrer à deliberação de atos de disposição de bens sociais, causando
intencionalmente à sociedade um prejuízo patrimonial, serão punidos com reclusão de seis meses a três
anos. A mesma é aplicável se o fato é cometido em relação a bens detidos ou geridos pela sociedade em
nome de terceiros, causando a estes um dano patrimonial.

3

Artigo 252 do Código Penal (tradução livre): Serão puníveis com as penas do artigo 249 ou, em seu caso, do
artigo 250, aqueles que tendo poderes para administrar um patrimônio alheio, emanados de lei, atribuídos
pela autoridade ou assumidos mediante um negócio jurídico, os infrinjam excedendo-se no exercício delas,
e desse modo causem um prejuízo ao patrimônio administrado. Se a quantia do prejuízo patrimonial não
exceder 400 euros, se imporá uma pena de multa de um a três meses.

4

Artigo 224º do Código Penal: 1 – Quem, tendo-lhe sido confiado, por lei ou por acto jurídico, o encargo de
dispor de interesses patrimoniais alheios ou de os administrar ou fiscalizar, causar a esses interesses,
intencionalmente e com grave violação dos deveres que lhe incumbem, prejuízo patrimonial importante é
punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 2 – A tentativa é punível. 3 – O procedimento
criminal depende de queixa. 4 – É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 206º e na alínea a)
do artigo 207º.
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Lehman Brothers e a operação de resgate da seguradora American International Group pelo
Federal Reserve dos Estados Unidos da América.
A relevância acadêmica do tema é proclamada à unanimidade pela doutrina
estrangeira: Bernd Schünemann vislumbra na Untreue o delito econômico por excelência do
nosso tempo5. Para Luís Greco, trata-se do “dispositivo central do direito penal econômico
alemão”6, enquanto Silva Sánchez, ainda mais enfático, reputa-o como o “paradigma do
delito do presente e do futuro”7. Até pela perspectiva da corporate governance, registram
Foffani e Nieto Martín, existe a tendência a atribuir ao crime de infidelidade patrimonial um
“papel promocional”, ou seja, um instrumento jurídico chamado a favorecer a
implementação de uma nova e mais rigorosa ética nos negócios, especificamente na esfera
da administração das empresas 8 . Aliás, registre-se que foi justamente sob o âmbito de
incidência do delito de infidelidade patrimonial que diversos casos relacionados à má ou
abusiva gestão de sociedades empresárias na Alemanha foram penalmente dirimidos, como
os rumorosos casos Mannesmann-Vodafone e Siemens.
Não obstante, no ordenamento jurídico brasileiro não se vislumbra semelhante
tutela 9 , constatando-se, ao revés, a inexistência de figuras delitivas com a aptidão para
apreender a integralidade do injusto penal da administração desleal e proteger
adequadamente o patrimônio alheio, aqui considerado em sentido global, isto é, para além
da coisa alheia móvel e corpórea que constitui, por exemplo, o objeto material do crime de
apropriação indébita (art. 168 do Código Penal brasileiro), ou, no máximo, infrações penais
que apenas tangenciam a ideia de infidelidade patrimonial consolidada no Direito
comparado, como sucede com o delito delineado no art. 177, § 1º, do Código Penal (Fraudes

5

SCHÜNEMANN, Bernd. La administración desleal de los órganos societarios: el caso Mannesmann. In:
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos; GARCÍA CAVERO, Percy (Ed.). La administración desleal de los órganos
societarios. Perú: Ara Editores, 2010. p. 15.

6

SCHÜNEMANN, Bernd. A chamada “crise financeira”: falha sistêmica ou criminalidade globalmente
organizada. In: GRECO, Luís (Coord.). Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do
direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013. p. 7.

7

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Fundamentos del derecho penal de la empresa. Buenos Aires: B de F, 2013.
p. 11.

8

FOFFANI, Luigi; NIETO MARTÍN, Adán. Corporate governance y administración desleal: casos y
problemas de derecho comparado europeo. Revista Penal, n. 17, 2006, España: Tirant lo Blanch. p. 113.

9

Note-se, em ordem a demonstrar a inexistência da tipificação penal da infidelidade patrimonial no Brasil, que
o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado pedidos de extradição com capitulação jurídica na Untreue,
valendo-se, como fundamento, da inexistência de dupla tipicidade: Extradição n. 377, Rel. Min. Moreira
Alves; Extradição n. 682-7, Rel. Min. Francisco Rezek; Extradição n. 789-1, Rel. Min. Maurício Corrêa.
Contra: Extradição n. 1.078-6, Rel. Min. Gilmar Mendes.
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e abusos na fundação ou administração de sociedades por ações), incidente exclusivamente
sobre as condutas praticadas no âmbito das sociedades por ações, e o crime do art. 4º da Lei
n. 7.492/1986 (gestão fraudulenta e temerária), porquanto aplicável somente aos
comportamentos fraudulentos e/ou temerários levados a efeito pelos controladores e
administradores no contexto das instituições financeiras.
Ainda na Parte Especial do Código Penal configuram exemplos palpáveis dessa
captação incompleta os delitos de peculato-desvio (art. 312) e de emprego irregular de
verbas públicas (art. 315). Na legislação especial também é possível constatar outras
manifestações fragmentárias de infidelidade, as quais atingem, em certa medida, o
patrimônio, como sucede com o desvio de bens e valores (art. 5º da Lei n. 7.492/1986) e com
o denominado delito de empréstimos vedados (art. 17 da Lei n. 7.492/1986).
A lacuna de punibilidade torna-se ainda mais evidente quando se tem presente a
perpetração de agressões ao patrimônio alheio no ambiente do Direito Societário que não se
inserem no raio de proteção dos tipos penais supramencionados, notadamente as sociedades
limitadas, ou quando a administração infiel do patrimônio de terceiro ocorre por intermédio
de uma pessoa física sem que ela se constitua verdadeiramente em apropriação para si ou
outrem pela ausência do ânimo de dono.
As implicações práticas são, pois, inegáveis. É conhecida a relevância, na atualidade,
das

sociedades

empresárias

no

desenvolvimento

da

economia,

marcada

pelo

desmembramento entre a titularidade das ações e a administração da sociedade. Na mesma
medida, contudo, tem-se notado uma imensa gama de manobras no ambiente corporativo
que atingem diretamente o patrimônio de acionistas e outras pessoas físicas ou jurídicas
lesadas com a abusiva ou infiel gestão dos administradores, a ponto de essas manobras
despertarem a atenção do Direito Penal, sobretudo do Direito Penal Econômico.
Sob esse contexto, a análise da jurisprudência brasileira e a leitura de algumas
acusações criminais vazadas principalmente no âmbito do Direito Penal Econômico revelam
que diversas condutas infiéis têm sido penalmente punidas de modo indevido pelo Poder
Judiciário, em especial por intermédio de algumas manifestações setoriais de infidelidade
na legislação penal brasileira, o que tem ensejado algumas distorções dogmáticas em razão
do manejo de figuras penais que, ao menos sob o ponto de vista da tipicidade estrita, não se
amoldam perfeitamente à conduta concretamente praticada, gerando, com isso, uma clara
violação do princípio da legalidade.
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Tudo isso, porém, foi paradoxalmente insuficiente para chamar a atenção do
ambiente acadêmico brasileiro. De fato, à exceção da obra de Paulo José da Costa Jr., que,
em conjunto com Cesare Pedrazzi, já apontava, em 1973, a aparente lacuna das legislações
de tipo latino, como o nosso, que não conheciam a figura genérica da infidelidade
patrimonial10, e, mais recentemente, dos estudos de Nilo Batista11 e de Miguel Reale Jr.12, a
doutrina nacional parece simplesmente ter ignorado a Untreue.
Nem mesmo a Comissão de Juristas encarregada da elaboração de Anteprojeto de
Código Penal, criada pelo Requerimento n. 756/2011, do Senador da República Pedro
Taques, apercebeu-se do tema, a despeito da citada ampla e notória discussão europeia, e do
fato de o Brasil figurar como signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção
(Convenção de Mérida), internalizada por intermédio do Decreto n. 5.687/2006, cujo art. 22,
ao tratar da Malversação ou peculato de bens no setor privado, conclama cada Estado a
considerar “a possibilidade de adotar medidas legislativas e de outras índoles que sejam
necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente no curso de
atividades econômicas, financeiras ou comerciais, a malversação ou peculato, por uma
pessoa que dirija uma entidade do setor privado ou cumpra qualquer função nela, de
quaisquer bens, fundos ou títulos privados ou de qualquer outra coisa de valor que se tenha
confiado a essa pessoa por razão de seu cargo”.
Essa inércia não foi alterada em razão de alguns acontecimentos recentes envolvendo
as pessoas jurídicas Alstom, Siemens e Petrobras, os quais evidenciam a necessidade de
pesquisar o crime de infidelidade patrimonial em função da citada lacuna de punibilidade e
da percepção de que ele representa um injusto penal que não tem sido suficientemente
apreendido pelas infrações penais vigentes no ordenamento brasileiro.
A presente tese tem, portanto, dois eixos principais. Sob a perspectiva do
ordenamento jurídico posto, ou seja, de lege data, a tese caminhará no sentido de que o
injusto típico da infidelidade patrimonial representa uma importante ferramenta na releitura
de tipos penais que, de algum modo, apresentam alguns traços ou vestígios de infidelidade.

10

PEDRAZZI, Cesare; COSTA JR., Paulo José da. Tratado de direito penal econômico: direito penal das
sociedades anônimas. São Paulo: RT, 1973. v. I. p. 180.

11

BATISTA, Nilo. Empréstimos ilícitos na Lei 7.492/86. In: PODVAL, Roberto (Org.). Temas de direito penal
econômico. São Paulo: RT, 2000. p. 320-321.

12

REALE, Miguel; REALE JÚNIOR, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. Dever de lealdade do administrador
na empresa e direito penal. In: Experiências do direito. Campinas: Millenium Editora, 2004. p. 233 e ss.
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De lege ferenda, analisar-se-á a necessidade de criação do crime de infidelidade patrimonial
no Brasil, contemplando-se, em consequência, as justificativas de política criminal que
sustentariam a implementação da versão brasileira de Untreue, bem como o estudo
dogmático de todos os requisitos típicos do crime (bem jurídico, sujeito ativo, sujeito
passivo, comportamento típico, elemento subjetivo e resultado), e a natureza da ação penal
mais adequada, isto é, se a persecução penal mais eficiente para o crime de infidelidade
patrimonial dar-se-á por intermédio de ação penal pública (incondicionada ou condicionada)
ou de ação penal de iniciativa privada (queixa-crime).
Destaque-se, contudo, que a proposta de criação de uma infidelidade patrimonial
brasileira não se limitará apenas ao reconhecimento de uma lacuna de punibilidade no
ordenamento pátrio, mas à indicação de que a ausência de uma figura penal que apreenda
com exatidão o conteúdo do injusto da administração desleal tem suscitado fricções
concretas com o princípio constitucional da legalidade e com a proibição da analogia in
malam partem. Por conseguinte, a proposta contida na tese não se circunscreverá à simples
e inconsequente criação de mais um tipo penal, contemplando, igualmente, a possibilidade
de uma ampla descriminalização e a decorrente readequação do sistema penal de proteção
ao patrimônio, com ênfase nas condutas perpetradas no âmbito do Direito Penal Econômico.
Evita-se, assim, o fenômeno da “proliferação hipertrófica de tipos” de que recentemente têm
padecido os crimes contra o patrimônio13.

Observações terminológicas necessárias
Enquanto manifestação jurídico-penal internacional, o delito que consubstancia o
objeto deste estudo ostenta várias denominações legais, as quais podem genericamente ser
traduzidas, neste momento, como infidelidade patrimonial, deslealdade patrimonial,
administração desleal e administração infiel. A diversidade de nomen juris, porém, não
significa que estejamos diante de fenômenos substancialmente diferentes, e nem é suficiente
para ocultar a essência do delito, porquanto atrelada indissociavelmente à necessidade de
dano patrimonial efetivo mediante uma prévia violação do dever de proteção assumido
faticamente sobre o patrimônio de terceiro.

13

SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada: a racionalidade do sistema
penal na tutela do patrimônio. São Paulo: Atlas, 2014. p. 26-27.
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Nesse sentido, o termo “infidelidade patrimonial”, tradução normalmente empregada
para o delito alemão de Untreue14, parece ter o mérito de apreender, com uma dose maior de
precisão, o injusto que fundamenta esta infração penal, sobretudo porque ele de antemão
indica em seu frontispício o objeto de proteção penal (patrimônio)15.
Não obstante, ainda que assumamos que “todas as palavras que usamos para falar do
mundo que nos rodeia, e de nós mesmos, são, ao menos, potencialmente vagas”16, em ordem
a evitar indesejáveis confusões terminológicas, advertimos, desde já, que o presente estudo
designará o objeto pesquisado indistintamente como infidelidade patrimonial, administração
desleal, administração infiel e, finalmente, Untreue, sem adotar qualquer posição sobre a
(in)conveniência da adoção de tal ou qual denominação.

14

SCHÜNEMANN, Bernd. A chamada “crise financeira”, cit., p. 14.

15

Nesse sentido, por exemplo, LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano. O principal delito econômico da moderna
sociedade industrial: observações introdutórias sobre o crime de infidelidade patrimonial. Revista do
Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, n. 1, Org. Luiz Antonio Câmara, Bibiana Fontella,
Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 31.

16

CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. 5. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2006. p. 34.
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CONCLUSÃO
Da presente investigação podem ser extraídas as seguintes conclusões:
1. O injusto que fundamenta a criminalização da infidelidade patrimonial baseia-se
na quebra do dever de proteção derivado da posição de garante assumida pelo administrador
em face do patrimônio pertencente a um terceiro.
2. A ruptura da relação de fidúcia ou confiança estabelecida entre o administrador e
o dono do patrimônio administrado corporifica apenas o meio ou instrumento através do qual
o sujeito ativo comete a agressão patrimonial.
3. O que gera o dever de o administrador servir fielmente é a ampla capacidade de
dispor dos bens de outrem à semelhança deste, ou seja, o poder concreto de controlar, de
modo abrangente e sem intensa fiscalização, a esfera jurídica alheia.
4. Os deveres que incidem sobre o administrador do patrimônio alheio são
abrangentes: refletem tanto deveres positivos voltados a uma atuação que incremente o
patrimônio gerido como deveres negativos, os quais impõem a abstenção de qualquer
comportamento com a potencialidade de produzir um prejuízo patrimonial.
5. O Direito Penal não pode ficar alheio às crises financeiras. Ainda que complexas
ou sofisticadas, as condutas que ensejam a eclosão das crises econômicas são obra do ser
humano e, nessa condição, são reconduzíveis a uma pessoa ou grupo de pessoas
perfeitamente individualizáveis. Daí a necessidade de regramento penal na resolução dos
casos considerados mais graves sem que se desnaturem as clássicas categorias de
responsabilização criminal, enfatizando-se a posição de salvaguarda ou de garante daquele
que exerce faticamente o poder de administrar o patrimônio de outrem.
6. O estudo dos modelos estrangeiros de incriminação da Untreue revela a
necessidade de criação de, pelo menos, um “tipo genérico” de infidelidade patrimonial
localizado entre os crimes contra o patrimônio da Parte Especial do Código Penal.
7. O delito de infidelidade patrimonial previsto como “tipo genérico” tem a aptidão
de regular tanto as agressões patrimoniais mais singelas como as mais sofisticadas manobras
praticadas no contexto de grandes corporações financeiras, assumindo, por conseguinte, uma
posição de destaque no Direito Penal Econômico.
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8. A concepção pessoal-funcional do patrimônio é a que melhor se adapta ao delito
de administração desleal, na medida em que o dano patrimonial fica condicionado ao desvio
ou à frustração das expectativas e finalidades assumidas por ocasião da gestão do patrimônio
alheio com alguma potencialidade econômica.
9. Os fins perseguidos pelo titular do patrimônio compõem a relação interna criada
com o administrador. Assim, eles necessariamente devem ser valorados na apreciação do
risco permitido que sustentará a imputação penal no plano objetivo.
10. Não existe óbice para a compreensão do delito de infidelidade patrimonial como
um comportamento omissivo impróprio ou comissivo por omissão.
11. O Brasil não possui um tipo penal capaz de apreender o injusto dos
comportamentos que agridem o patrimônio “a partir de dentro”, ou seja, por quem o tenha
recebido com dever de proteção sob o contexto de uma relação jurídica de administração.
12. O Brasil contempla infrações penais que, em maior ou menor medida, a depender
de seu lastro político-criminal e de sua configuração dogmática, apenas tangenciam o injusto
do delito de infidelidade patrimonial, captando-o parcialmente.
13. A ausência do tipo penal de infidelidade patrimonial no Brasil e a apreensão
parcial do injusto por outros tipos penais ensejam violações do princípio da legalidade e da
proibição da analogia in malam partem. A necessidade de resposta penal a uma situação
concreta convida o aplicador da norma a estender os requisitos dogmáticos de outros delitos
com conteúdo patrimonial que não captam a essência da Untreue.
14. A lacuna de punibilidade também pode ser verificada em relação ao patrimônio
das pessoas jurídicas, pois o ordenamento jurídico brasileiro não contempla infrações penais
com a aptidão de tutelar todas as modalidades societárias existentes.
15. O legislador brasileiro ignora que as agressões patrimoniais não se restringem às
instituições financeiras; a proteção penal do patrimônio social e do funcionamento em
conformidade com os fins estipulados das demais espécies de pessoas jurídicas representam
elementos de fundamental importância na sociedade capitalista.
16. Impõe-se a criação do crime de administração desleal no Brasil para colmatar as
lacunas de punibilidade, promover uma eficaz implementação do sistema penal de proteção
ao patrimônio quando a agressão partir de quem tem o dever de protegê-lo e impedir que o
aplicador da norma penal incriminadora lance mão de analogias, interpretações analógicas,
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interpretações extensivas e outros subterfúgios hermenêuticos que, mercê de atenderem a
um chamado de justiça material e equidade para a resolução de uma situação concreta,
frequentemente atentam contra o princípio da legalidade penal.
17. Propomos que seja criada a seguinte infidelidade patrimonial:
Art. 168-B. Abusar dos poderes de administração de um patrimônio alheio
que lhe foram incumbidos por lei, ordem legal ou negócio jurídico, com o fim
de obter vantagem de qualquer natureza em benefício próprio ou de outrem,
mediante infração do dever de salvaguarda, causando prejuízo ao patrimônio
administrado:
Pena – reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
§ 1° Compreende-se como prejuízo patrimonial a diminuição do patrimônio,
a perda de uma oportunidade fundamentada de obtenção de um incremento
patrimonial esperado e a frustração de um fim almejado pelo titular do
patrimônio.
§ 2º A pena aumenta-se de um a dois terços se o crime for cometido na
administração de pessoa jurídica de direito privado.
§ 3° A pena será de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime
for cometido na administração de instituição financeira, assim consideradas
aquelas definidas no art. 1º da Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986.
§ 4º Sem prejuízo das penas previstas no caput deste artigo, o juiz poderá
aplicar a pena de inabilitação temporária pelo prazo de até 5 (cinco) anos para
o exercício do cargo de administrador de pessoa jurídica de direito privado.
§ 5º A ação penal proceder-se-á mediante representação.
18. A proposta de criação do tipo penal de infidelidade patrimonial determinará a
readequação de algumas infrações penais que vigem no Direito Penal nacional. Na prática,
esse realinhamento acarretará a revogação e a derrogação de alguns crimes contra o
patrimônio e contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986).
19. O crime de apropriação indébita (art. 168 do CPB) não precisa ser revogado ou
derrogado, mas apenas interpretado corretamente. Dessarte, seu raio de incidência típica
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deve ser balizado em consonância com o injusto que o lastreia e em função dos requisitos
dogmáticos que o delineiam enquanto infração penal patrimonial.
20. O delito do art. 177 do Código Penal deve ser derrogado tão somente para que o
§ 1º seja suprimido. As condutas tipificadas no § 1º do art. 177 do CPB configuram
manifestações societárias abusivas de administração do patrimônio da companhia, mediante
a ruptura da obrigação de salvaguarda, e, com a inserção do art. 168-B, tornar-se-ão ociosas,
sobretudo porque a Untreue foi projetada como tipo genérico.
21. O crime de gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira (art. 4º da Lei
n. 7.492/1986) deve ser revogado. O modelo proposto de administração desleal atende
suficientemente

às

razões

político-criminais

que

justificam

a

tipificação

dos

comportamentos infiéis levados a efeito no âmbito das instituições financeiras. Além disso,
o tipo penal sugerido para o art. 168-B do Código Penal supera a configuração dogmática
atribuída pelo legislador brasileiro ao crime do art. 4º da Lei n. 7.492/1986.
22. O delito do art. 5° da Lei n. 7.492/1986 deve ser derrogado para regular
exclusivamente as apropriações de coisas alheias móveis e de dinheiro de que o sujeito ativo
tem a posse em razão da função desempenhada na instituição financeira, suprimindo-se, em
consequência, os comportamentos de “desviar” bem móvel em proveito próprio ou alheio e
de “negociar” direito, título ou qualquer outro bem móvel ou imóvel de que tem a posse,
sem autorização de quem de direito. Suprimir-se-ia, igualmente, a menção ao art. 25 da Lei
n. 7.492/1986, para que o novo tipo penal alcance todos os sujeitos que detêm a posse vigiada
de coisa alheia móvel ou de dinheiro por força de sua atividade profissional, e que, ao
contrário da administração desleal, não possuem amplo poder de conformação e de
disposição do patrimônio alheio.
23. O crime de “caixa dois” (art. 11 da Lei n. 7.492/1986) deve ser ab-rogado, quer
porque a manutenção de contabilidade paralela encontra-se integralmente ao alcance típico
da infidelidade patrimonial, quer porque o projetado art. 168-B do CPB ostenta inúmeras
vantagens dogmáticas em comparação com o seu congênere financeiro.
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