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RESUMO 

 

 
 

A doutrina e a jurisprudência brasileiras sobrevalorizam o elemento subjetivo do 

delito de apropriação indébita de tal forma que a própria ação típica é vista, 

muitas vezes, fundamentalmente como a mera exteriorização daquele elemento 

subjetivo, sem valor em si, de forma a fixar-se o momento consumativo apenas  

pela demonstração da inversão do animus da posse. Tal entendimento acaba por 

levar à atribuição, ainda que inconsciente, de um caráter formal ao delito de 

apropriação indébita. Assim, mesmo afirmando tratar-se de crime material, que 

admite tentativa, a maioria dos autores brasileiros acaba, na realidade, por 

inadmiti-la ou admiti-la de forma excessivamente restrita e casuística, sem dispor 

de qualquer critério sólido para aferi-la. De outro lado, a atribuição de natureza 

formal ao delito de apropriação indébita (explícita no direito italiano e implícita 

no direito brasileiro) pode levar à desproporcional punição, por crime consumado, 

de condutas que em nada atingiram o bem jurídico protegido pelo tipo penal, qual 

seja, a propriedade. O presente trabalho pretende resolver esse problema através 

da melhor compreensão da estrutura típica e da economia do delito de 

apropriação indébita. Para tanto, no primeiro capítulo, descreve-se o estado da 

questão, coloca-se o problema acima descrito e propõe-se um método para sua 

resolução. No segundo capítulo busca-se descrever, de forma sucinta, ainda que 

completa, os elementos típicos essenciais do crime de apropriação indébita para 

que, no terceiro capítulo, possa-se empreender o esforço interpretativo 

fundamental, relacionado à compreensão da estrutura e economia do delito em 

questão (o que envolve ampla consideração sobre a questão do bem jurídico), 

para, ao final, desvelar natureza (material ou formal) do delito e seu momento 

consumativo, de forma a resolver, sobre bases mais sólidas, a questão da 

tentativa. No capítulo 4, aplicam-se as soluções aventadas no decorrer do trabalho 

também às denominadas apropriações indébitas menores e ao peculato. 
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RIASSUNTO 

 
La dottrina e la giurisprudenza brasiliane sopravvalutano l'elemento soggettivo 

del reato d'appropriazione indebita a un tal punto, che la stessa azione tipica 

spesso si considera come la semplice esternalizzazione di detto elemento 

soggettivo, privo d'ogni valore in sé, e il momento di consumazione si fissa 

soltanto con la dimostrazione dell'inversione dell'animus del possesso. Questa 

comprensione conduce all'attribuzione (anche se inconscia) di un carattere 

formale al delitto di appropriazione indebita. In conseguenza, nonostante si 

affermi il carattere materiale di questo reato, la maggioranza degli autori 

brasiliani finisce nel negare, in pratica, la possibilità del tentativo o almeno nel 

ammetterlo restrittivamente e casisticamente, senza appoggio in precisi criteri per 

il raggiungimento di un'esatta soluzione. In questo modo, l'attribuzione di natura 

formale al reato di appropriazione indebita (esplicita nel diritto italiano e 

implicita nel brasiliano) può condurre a sproporzionate punizioni per consumato 

delitto, quando in realtà si tratterebbe di condotte che in nulla offenderebbero il 

bene giuridico protetto dalla fattispecie, cioè, la proprietà . Questo saggio ha 

l'intenzione di risolvere questo problema per mezzo di una migliore 

comprensione della fattispecie e dell'economia del delitto di appropriazione 

indebita. A questo scopo, nel primo capitolo si descrive lo status quaestionis, si 

pone il problema appena menzionato e si suggerisce un metodo per la soluzione. 

Nel secondo capitolo si cerca di descrivere, succintamente (ma in modo 

completo), gli elementi essenziali del reato di appropriazione indebita in modo 

che, nel terzo capitolo, si possa intraprendere il fondamentale sforzo 

interpretativo collegato alla comprensione della struttura e dell'economia del reato 

(cosa che coinvolge l'ampia considerazione sulla domanda del bene giuridico) e, 

al fine, rivelare la sua natura (materiale o formale) e il suo momento di 

consumazione: con questo si potrà risolvere il problema del tentativo su 

fondamenti più solidi. Nel quarto capitolo le soluzione ottenute nel corso di 

questo saggio vengono applicate anche alle così dette appropriazioni indebite 

minori e al peculato. 
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SUMMARY 
 

The Brazilian legal doctrine and jurisprudence overvalue the subjective element 

of the crime of embezzlement, in such a manner that the action itself is often 

basically considered as the simple exteriorization of such a subjective element, 

without any value in itself, so that the moment when it is carried out is 

established only by proving the reversal of the animus of possession. Such 

explanation finally produces the attribution, even if it’s unconscious, of a formal 

character to the crime of embezzlement. Thus, even if it is considered that this is 

a specific crime, which allows all types of efforts, most Brazilian authors, in the 

end, tend to not admit such crimes or admit them only a limited and casuistic 

form, without having a solid criterion to assess them.  In this manner, the 

attribution of the formal nature of the crime of embezzlement may bring about a 

disproportional penalty for the perpetration of behaviors against assets that did 

not achieve the status of protected legal assets, based on criminal offense types, 

without regard to the type of property.  The objective of this work is to solve this 

problem by understanding in a better manner the structure of the crime of 

embezzlement.  Therefore, in the first chapter, there is a description of this issue 

and the aforementioned problem. A method is proposed to solve this problem. In 

the second chapter, the typical and basic elements of the crime of embezzlement 

are described in a resumed and, nevertheless, complete manner, so that in the 

third chapter, the fundamental interpretative effort can be made. Such effort is 

related to understanding the structure of the mentioned crime (this involves an 

ample consideration of descriptions of legal assets.) At the end of this work, the 

nature of crimes will be revealed (which can be specific or have the formal 

features of the crime). When it has been possible to solve crimes based on more 

specific concepts, the issue that we tried to solve is explained. In the fourth 

chapter, the solutions suggested in this work are applied. Minor embezzlements 

and peculation are also described. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da ausência de obras monográficas1 sobre a apropriação 

indébita em nossa doutrina e da aplicação distorcida do tipo penal em nossa 

prática jurídica, vislumbrava-se, quando da apresentação do projeto de pesquisa, a 

possibilidade de que esse trabalho pudesse trazer alguma contribuição à ciência 

jurídica brasileira.  

Desde aquele momento, já se antevia o problemático 

intrincamento entre os elementos típicos da apropriação indébita, razão pela qual 

já advertia o Professor Miguel Reale Júnior, na orientação do trabalho, para a 

necessidade de concentração na resolução do que é essencial e particular no tipo 

penal. 

O próprio desenvolvimento da pesquisa restou por demonstrar 

que, de fato, a interpretação do tipo penal de apropriação indébita encontra, no 

Direito Penal brasileiro, agudas contradições e excessivo casuísmo. 

Verificou-se que a doutrina e a jurisprudência brasileiras  

sobrevalorizam o elemento subjetivo do delito de apropriação indébita de tal 

forma que a própria ação típica é vista, muitas vezes, fundamentalmente como a 

mera exteriorização do elemento subjetivo, sem valor em si, de forma a fixar-se o 

momento consumativo apenas com a demonstração da inversão do animus da 

posse.  

                                                 
1
 No início do nosso interesse pelo tema, logo após a conclusão do mestrado, tivemos a oportunidade 

de sugerir ao orientando Rafael Mellega, da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de 

Piracicaba, que desenvolvesse sua monografia de conclusão do curso de graduação. sobre a questão da 

consumação e tentativa de apropriação indébita no direito penal brasileiro. Vimos, com satisfação, o 

aplicado aluno acolher nossa sugestão de trabalho e apresentar referida monografia no ano de 2008. A 

singeleza do trabalho, própria da espécie e o fato de que o aluno não buscou, na verdade, critérios 

diversos daqueles já advogados pela nossa doutrina para a solução do problema, o que o levou a 

concluir, com fundamento em Régis Prado, pela impossibilidade da tentativa, impediu, porém, em que 

pese a boa qualidade de sua monografia, que esta pudesse trazer maiores subsídios ao presente 

trabalho, ou, também por sua natureza de iniciação científica, e também por falta de publicação, 

pudesse ser aqui considerada como obra monográfica sobre o tema. 
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Tal entendimento acaba por levar à atribuição, ainda que 

inconsciente, de um caráter formal ao delito de apropriação indébita. Assim, 

mesmo afirmando se tratar de crime material, que admite tentativa, a maioria dos 

autores brasileiros acaba por na realidade inadmiti-la ou admiti-la de forma 

excessivamente restrita e casuística, sem utilizar qualquer critério sólido para 

aferi-la.  

De outro lado, a atribuição de natureza formal ao delito de 

apropriação indébita (implícita no Direito brasileiro) pode levar à desproporcional 

punição, por crime consumado, de condutas que em nada atingiram o bem 

jurídico protegido pelo tipo penal, qual seja, a propriedade. 

Na Itália, por sua vez, a tradicional doutrina penal sustenta 

explicitamente o caráter formal da conduta de apropriação indébita, o que 

permitiria o reconhecimento da tentativa somente nos casos de conduta 

plurissubsistente ainda não esgotada. Tal critério, importado ao Direito brasileiro, 

não obstante se afirme entre nós o caráter material do delito, gera, por evidente, 

importante contradição e a consequente insegurança na resolução dos casos 

concretos. 

O presente trabalho pretende resolver esse problema através da 

melhor compreensão da estrutura típica e da economia do delito de apropriação 

indébita.  

No primeiro capítulo, após a devida descrição do estado da 

questão, é colocado o problema relativo à interpretação do crime de apropriação 

indébita no Direito Penal brasileiro e apontada a adoção do método estrutural de 

compreensão da construção típica, proposto por Miguel Reale Júnior em suas 

Instituições de Direito Penal, como forma de reconstruir o raciocínio referente à 

estrutura típica do crime de forma mais adequada. 
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Em decorrência da adoção do método estrutural, o segundo 

capítulo desse trabalho é dedicado à apreensão do invariável elementar do crime 

de apropriação indébita, através da observação e análise dos elementos essenciais 

do tipo penal: a pressuposta posse lícita, o animus rem sibi habendi, e a própria 

ação de apropriação, em suas diversas modalidades (consumo, disposição ou 

alheação, retenção e desvio).  

No terceiro capítulo, empreende-se o esforço interpretativo 

fundamental, relacionado à compreensão da estrutura e economia do delito em 

questão (o que envolve ampla consideração sobre a questão do bem jurídico), 

para, ao final, desvelar a natureza (material ou formal) do delito e seu momento 

consumativo, de forma a resolver, sobre bases mais sólidas, a questão da 

tentativa.  

O quarto capítulo dedica-se a melhor resolver algumas 

questões pontuais das chamadas apropriações indébitas menores e do peculato, 

com fundamento na nova compreensão da estrutura típica do delito desenvolvida 

nos capítulos anteriores. 

De resto, é importante notar que, na realização desse trabalho, 

procurou-se revelar principalmente a realidade do sistema penal brasileiro. Dessa 

forma, o texto refere-se, de forma significativa, à jurisprudência e à doutrina que 

mais influência têm exercido na prática do nosso Direito Penal, por vezes 

distantes, infelizmente, das contribuições acadêmicas melhor elaboradas (o que 

nos impôs o dever da crítica). 

O recurso aos melhores autores brasileiros que se dedicaram à 

parte especial do direito Penal, como Hungria, Noronha e Fragoso e à moderna 

doutrina estrangeira, especialmente à italiana e à espanhola, permitiu, no entanto, 

que se superasse tais limitações. 
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Por fim, ao optar-se pelo desenvolvimento de um trabalho 

concentrado na compreensão da estrutura típica do crime de apropriação indébita 

e suas consequências para o tema da consumação e tentativa deste delito, deixou-

se de aprofundar interessantes questões relacionadas a outros aspectos do tipo 

penal, tais como a extensa discussão sobre a distinção entre posse e detenção, 

para fins penais, muito presente no Direito italiano e o interessante 

desenvolvimento do conceito de abuso de confiança no Direito Penal francês.
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CONCLUSÕES 

A doutrina e a jurisprudência brasileiras sobrevalorizam o 

elemento subjetivo do delito de apropriação indébita, de tal maneira que a própria 

ação típica é vista, fundamentalmente, como a mera exteriorização daquele 

elemento subjetivo, sem valor em si, de forma a caracterizar o momento 

consumativo do delito como aquele em que se inverte o animus da posse.  

Tal entendimento acaba por levar à atribuição, ainda que 

inconsciente, de um caráter formal ao delito de apropriação indébita. Assim, 

mesmo afirmando se tratar de crime material, que admite tentativa, a maioria dos 

autores brasileiros acaba por inadmiti-la ou por admiti-la de forma restrita e 

casuística, sem qualquer critério sólido de sua aferição. 

A falta de consciência desse problema e, portanto, da sua 

explicitação, acaba por dar aparência de uniformidade e coerência ao tema, sob o 

qual , na verdade, subjaz uma contradição capaz de inviabilizar a solução de 

algumas questões particulares, que apesar de pouco frequentes, não deixam de 

merecer o mesmo apuro técnico na busca da solução justa. 

Nesse sentido, o critério mais utilizado para a fixação do 

momento consumativo, em tudo ligado à exteriorização do animus rem sibi 

habendi, acaba por se mostrar inseguro e ineficiente, pois, nem sempre se pode 

precisar o momento ou o local em na qual esta teria ocorrido. 

De outro lado o critério mais utilizado para a verificação da 

possibilidade de tentativa, consistente em verificar se se trata de conduta 

unissubsistente (que não admitiria tentativa) ou plurissubsiente (que a admitiria) 

não é correto nem suficiente. Se é verdade que se pode admitir a tentativa nos 

casos de conduta plurrissubsistente que ainda não se esgotou, também é 

verdadeiro que se pode conceber situações em que condutas unissubsitentes - ou 
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mesmo plurissubsistentes, já devidamente esgotadas -  não produzam lesão à 

propriedade por circunstância alheia à vontade do agente. 

De outro lado, a atribuição de natureza formal ao delito de 

apropriação indébita (explícita no direito italiano e implícita no direito brasileiro) 

acaba por levar à desproporcional punição, por crime consumado, de condutas 

que em nada atingiram o bem jurídico protegido pelo tipo penal, qual seja, a 

propriedade. 

Daí porque há que se descartar por completo a idéia, ainda que 

velada ou temperada, de que a mera revelação do elemento subjetivo possa 

representar a essência do delito de apropriação indébita ou o seu momento 

consumativo. Embora, na maioria dos casos a conduta apropriativa se faça 

acompanhar do resultado lesivo à propriedade, há de se reforçar a idéia de que o 

resultado típico da apropriação indébita pode, por separado da conduta, não 

ocorrer; o que nos revela, aliás, o caráter material do crime de apropriação 

indébita e evidencia a natural possibilidade de tentativa do delito. 

Há que se verificar, nesse sentido, que a compreensão do 

próprio bem jurídico em questão também revela a natureza material do delito. 

Deve-se reputar o crime de apropriação indébita como crime contra a propriedade 

(e também contra a liberdade de disposição sobre a coisa), que só se consuma, 

portanto, no momento em que se impõe, na realidade concreta, um obstáculo ao 

exercício, pelo legítimo proprietário, de um dos poderes que são imanentes. Ao 

domínio. 

Deve se verificar, também, que a própria estrutura da conduta 

apropriativa, em sua configuração real, no mundo dos fatos, nos indica essa 

separação entre ação e resultado e, portanto, a natureza material do delito. A idéia 

de apropriação pode e deve ser vista sob um duplo aspecto: a apropriação como 

ação e apropriação como resultado. A utilização do mesmo vocábulo para 

representar os dois fenômenos e a frequente ocorrência conjunta destes não 
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desnatura sua relação de independência e permitem o reconhecimento da natureza 

material do crime. Havendo duas relações distintas sobre a coisa (a do 

proprietário e a do possuidor) não há que se dizer que a alteração fática da relação 

do possuidor com a coisa (apropriação em sentido estrito), leve, sempre e 

automaticamente, à modificação da relação do proprietário com a coisa 

(expropriação). A liberdade de disposição patrimonial do proprietário somente 

será vulnerada, e este será o momento de consumação do delito, se a ação típica, 

levar à criação concreta de obstáculo ao exercício das faculdades próprias ao 

domínio. 

O entendimento de que o crime estaria consumado no 

momento ou local onde se produz a lesão à propriedade, ademais, é mais seguro e 

adequado, pois sempre se pode verificar onde e quando o real proprietário poderia 

exercer seu direito e foi impedido de fazê-lo. 

Há que se descartar, por fim, a necessidade de atingimento do 

patrimônio, sob seu aspecto econômico, para a configuração do delito. Atingida a 

propriedade (ou a liberdade de disposição do proprietário sobre a coisa) está 

consumado o delito. Não se afasta porém a possibilidade de utilização do 

princípio da insignificância. A proteção da norma sobre a propriedade deve 

guardar um sentido ético. Inexistindo outro valor envolvido na relação de 

propriedade (tal como um valor sentimental, histórico ou religioso) e sendo o 

valor patrimonial da coisa de ínfima importância, nada obsta, a prudente 

aplicação do princípio da insignificância como boa medida de política criminal. 
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