
PROTOCOLO Nº 5561/2015
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 0013015-59.2012.8.16.0013, DA 1ª VARA CRIMINAL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA.
DENUNCIADA: EVELIN DAMACENO DA CONCEIÇÃO.
ASSUNTO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

FURTO.  ABUSO  DE  CONFIANÇA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.
OFERECIMENTO  DE  DENÚNCIA  SEM  A  IMPUTAÇÃO  DESSA
QUALIFICADORA.  Para  incidir  a  qualificadora  do  abuso  de  confiança
(art. 155, §4º, II, CP) não basta a simples relação de emprego, devendo
existir  indícios  idôneos a mostrar  que há uma especial  relação entre
empregador e empregado da qual emerja a confiança.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

I. RELATÓRIO

O  presente  expediente  foi  instaurado,  inicialmente,  para  apurar  a

prática de furto (art. 155 do Código Penal) atribuído a acusada EVELIN DAMACENO DA

CONCEIÇÃO.
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Consta  dos  autos  que,  no  dia  15  de  maio  de  2010,  em horário  não

especificado  nos  autos,  na  Rua  São  Luiz,  n.  848,  Bairro  Cabral,  Curitiba-Pr.,  a

denunciada  ,  previamente  com  consciência  e  vontade,  ciente  da  ilicitude  de  sua

conduta,  subtraiu para si  o  montante de aproximadamente R$ 1.400,00 (um mil  e

quatrocentos reais) de propriedade de Rosângela Fabris dos Santos e seu marido Paulo

Cesar Streleski, conforme boletim de ocorrência de fls. 05-verso e termo de declaração

de fls. 06-verso e 07.

O ilustre Promotor de Justiça JACSON ZILIO, às fls. 51-verso/53, ofereceu

denúncia  pelo  delito  de  furto,  deixando  de  imputar  a  qualificadora  de  abuso  de

confiança, constante no art. 155, §4º, inciso II, do CP, tendo em vista que o fato da

mera relação empregatícia  não ensejar  a  aplicação do referido  dispositivo,  “sendo

necessárias provas da efetiva confiança existente entre empregador e empregado, o

que inexiste no presente processo”. Citou jurisprudências (TJMG, TJSP e TJPR) e por

não vislumbrar indícios de relação de confiança entre a acusada e às vítimas, deixou de

oferecer denúncia pela incidência da referida qualificadora. 

O  digno  magistrado,  JOSÉ  DANIEL  TOALDO,  às  fls.  56-verso/57,

discordando  do  pronunciamento  ministerial  em  relação  ao  arquivamento,  assinala

que, a relação de emprego caracteriza a confiança  entre empregador e empregado.

Assim, remeteu os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para os fins do art. 28 do

Código de Processo Penal.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Do  exposto,  verifica-se  que  a  razão  está  com o Ilustre  Promotor  de

Justiça, subscritor do pronunciamento Ministerial encartado às fls. 51-verso/53, pois a

existência de simples relação de emprego não configura, por si só, a qualificadora do

abuso de confiança. 
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Urge ressaltar que a denunciada trabalhou muito pouco tempo para as

vítimas, menos de 02 (dois) meses (cf. boletim de ocorrência de fls. 05-verso), período

que  não  fornece  elementos  seguros  e  razoáveis  para  que  emerja  nessa  relação

empregatícia a fidúcia necessária para qualificar a figura típica do art. 155 do Código

Penal. 

Ademais, verifica-se que a contratação da acusada deu-se por meio de

anúncio por  rádio (não por indicação por pessoa conhecida ou íntima da família), ou

seja,  foi  por meio objetivo,  demonstrando que os empregadores  não conheciam a

acusada para lhes oferecer trabalho, mas deveu-se puramente ao acaso. 

Assim, conforme consta na declaração da vítima, Rosângela Fabris dos

Santos, a contratação ocorreu porque sua casa seria grande e precisava de mais uma

empregada para auxiliar nos serviços domésticos, ou seja, a acusada não era a única

empregada contratada pelas  vítimas,  era apenas  mais  uma.  A contratação ocorreu

para  auxiliar  a  limpeza  e  organização  da  casa.  E  durou  muito  pouco  tempo.  Não

restando comprovado nos autos qualquer relação de confiança entre os envolvidos. 

O  abuso  de  confiança,  que  qualifica  o  crime  de  furto,  precisa  ser

demonstrado e não deve ser presumido.

ROGÉRIO GRECO1, sobre o tema, assevera que: 

“Relação de confiança  pressupõe liberdade, lealdade, credibilidade,
presunção  de  honestidade  entre  as  pessoas.  Abusa  o  agente  da
confiança  que  nele  fora  depositada  quando  se  aproveita  dessa
relação  de  fidelidade  existente  anteriormente  para  praticar  a
subtração.  Dessa  forma,  também  para  que  se  caracterize  a
qualificadora  em  questão,  será  preciso  comprovar  que,

1 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 8ª edição. Niterói-RJ: Impetus, 2014, pág. 486. 
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anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação
sincera  de  fidelidade,  que  trazia  uma  sensação  de  segurança  à
vítima.”

Assim,  não  havendo  elementos  sérios  e  idôneos  que  demonstrem

indícios razoáveis da relação de confiança entre a empregada doméstica e a vítima que

a contrata, pois não constam nos autos qualquer ordem ou pedido de justifique essa

qualificadora:  entrega de chaves,  senhas pessoais,  viagens com a família,  amizade,

incabível a incidência da qualificadora "abuso de confiança" para o crime de furto ora

sob exame. 

Logo, não basta o plano formal da relação de emprego para qualificar de

imediato o crime de furto. A mera existência de relação empregatícia não deve, por si

só, gerar a incidência da qualificadora, sob pena de se desconsiderar o princípio da

culpabildiade em matéria penal.

 

III. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  estando  fundamentado  e  adequado  o

pronunciamento do Ministério Público de 1º Grau, somos pela sua ratificação por esta

Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Curitiba, 14 de abril de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
Procurador de Justiça
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