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Conteúdo do recurso:

Questão 58 - Paula Rita convenceu sua mãe adotiva, Maria Aparecida de 50 anos a lhe outorgar(...) 
A Banca examinadora apresentou como gabarito correto a alternativa “A”.( Paula Rita praticou estelionato em detrimento (...). 
Entretanto a alternativa “B” (Paula praticou o crime de furto (...), tambem esta correta, pelos fundamentos do art. 155,§ 4º, inc. 
II do CP. Senão vejamos. 
O artigo em comento diz:  
“subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel 
(...) 
§4, inc. II: “com abuso de confiança, ou mediante fraude, (...). 
O renomado professor e doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 155 § 4º, II do CP, diz que “o abuso de 
confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém. o abuso é sempre um excesso, um exagero em regra 
condenável.Portanto aquele que viola a confiança, traindo-a, esta abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de 
confiança pressupõe a existência previa de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de confiança anteriormente 
estabelecido”. Como ficou demonstrado na primeira parte da questão, quando a filha induziu a mãe adotiva a lhe outorgar um 
instrumento de mandato. Continuando com os ensinamentos do Ilustre doutrinador Guilherme Nucci, que muito bem comenta a 
respeito da fraude, assim diz: “ A fraude é uma manobra a iludir alguem, configurando tambem, uma forma de ludibriar a 
confiança que se estabelece naturalmente nas relçações humans.Assim, o agente que cria umasituação especial, voltada a gerar 
na vítima um engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de coisa alheia móvel, incide na figura qualificada”. 
conforme observado nos ensinamentos do Professor Nucci, bem se adequa a alternativa “B”. Onde se pode comprovar, toda a 
quebra de confiança e fraude praticada pela filha em detrimento de sua mãe, quando, de modo ardiloso, conveceu sua mão Maria 
Aparecida a lhe outorgar um instrumento de mandato para movimentoar sua conta bancária, e tambem argumentado que poderia 
ajudá-la a efetuar pagamentos de contas, (...).Estando pois, claramente configurado a crime de furto qualificado pelo abuso de 
confiança e mediante fraude (art. 155,§ 4º, incII do CP),  
Diante do exposto, a questão apresenta duas alternativas corretas, merece análise e no final a sua anulação. 
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