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OPINIÃO

Achado não é roubado. 
Será?

Existe um ditado 

popular, bastante 

conhecido e 

disseminado, que diz 

expressamente que 

‘achado não é roubado’

Ele é muito utilizado para 
justifi car a conduta de 
quem encontra e não 

devolve coisas alheias. A per-
gunta que se faz a respeito, 
é justamente se este ditado 
traduz uma verdade e quais as 
consequências jurídicas, no âm-
bito criminal, de se achar algo 
e pegar para si. Recentemente, 
um italiano foi detido pela Po-
lícia Federal porque tentava 
vender, pela internet, 20 quilos 
de moedas históricas, que ele 
havia encontrado dentro de 
uma botija enterrada na praia 
de Ipioca, no litoral de Maceió.

Munido de um detector de 
metais, o homem rastreou o 
solo e acabou encontrando as 
moedas, que constituem ver-
dadeiro acervo histórico. Ele as 
fotografou e anunciou a venda 
pela internet, nas redes sociais. 
As postagens foram descober-
tas pelo Iphan, que informou a 
PF, objetivando a apreensão do 
acervo histórico. Primeiramen-
te, antes de adentrar na análise 
jurídica, é importante ressaltar 
que a questão posta apresenta 
um debate moral. 

Embora todos tenham conhe-
cimento de que achar algo e não 
devolver é imoral, a sociedade, 
por vezes, ignora que além de 
imoral, não devolver também 
pode ser crime. Assim, em li-
nhas gerais, pode-se dizer que 
o ditado popular está, em parte, 
correto, pois quem acha algo, 
realmente não pratica o crime 
de roubo, previsto no artigo 
157 do Código Penal. Jamais se 
poderia cogitar falar em roubo 
neste caso, pois não se verifi ca 
uma situação de violência ou 
grave ameaça capaz de tipifi car 
(como roubo) a conduta de 
encontrar coisa alheia. 

Também não se cogita falar, 
nesses casos, do crime de furto, 
previsto no artigo 155 do Código 
Penal, pois, quando a pessoa 
acha algo, não há subtração 
dolosa. Por outro lado, é impor-
tante ressaltar que, dependen-
do das circunstâncias em que a 
coisa for achada e do compor-
tamento da pessoa que achou, 
poderá fi car caracterizado um 
crime, com consequências no 
âmbito penal.

No caso do italiano, ele 
acabou indiciado pelo crime 
de apropriação de coisa acha-
da, previsto no artigo 169 do 
Código Penal, e punido com 
detenção de um mês a um ano, 
ou multa. De acordo com este 
dispositivo, em três hipóteses a 
pessoa que acha coisa alheia e 

não devolve comete um crime. 
A primeira hipótese, prevista 
no caput do artigo 169, se dá 
quando alguém se apropria 
(toma para si, como sendo 
de sua propriedade) de coisa 
alheia perdida, que vem a seu 
poder por erro, caso fortuito 
ou força da natureza.

A segunda hipótese, prevista 
no inciso I do artigo 169, tra-
ta de descoberta, em prédio 
alheio, de tesouro (objeto 
antigo de grande valor, que 
estava oculto e não tem dono), 
e apropriação deste tesouro, 
em detrimento do direito que 
teria o proprietário do prédio 
sobre a coisa.

A última hipótese, prevista 
no inciso II do artigo 169, 
contempla a fi gura da apro-
priação de coisa achada. Trata 
justamente daquela coisa que 
foi perdida e é encontrada por 
alguém, restando a quem en-
contrar, a obrigação de, ao me-
nos, tentar devolver ao dono. 
É a situação mais corriqueira.

No caso concreto apresenta-
do, o estrangeiro foi acusado 
do crime previsto no inciso II 
do artigo 169 do Código Penal, 
pois, de acordo com a legis-
lação brasileira, todo objeto 
arqueológico ou histórico é 
protegido por lei e considerado 
patrimônio da União, mesmo 
que tenha sido encontrado 
fora de sítios arqueológicos e 
de forma ocasional. Neste caso, 
o homem, ao encontrar as mo-
edas, deveria ter comunicado 
ao Iphan sobre a existência e 
localização das mesmas, e não 
tentado vendê-las na internet, 
como fez.

Além disso, é importante 
mencionar que aquele que 
acha coisa alheia perdida e a 
restitui ao dono ou à autorida-
de competente, tem direito a 
uma recompensa, de acordo 
com o previsto no Código Ci-
vil. Conclui-se, portanto, que, 
moralmente e juridicamente 
falando, o que se espera de 
alguém que acha algo perdido, 
que não é seu, é a devolução 
ao legítimo dono da coisa, ou 
às autoridades competentes. 

Caso a pessoa venha a 
devolver, terá direito a uma 
recompensa. Já se a pessoa não 
devolver, incorre em crime. O 
crime em questão é a apropria-
ção de coisa achada, e não o 
roubo, o que torna verdadeiro 
o ditado que diz que ‘achado 
não é roubado’. Fica a lição: 
ao encontrar algo, o melhor a 
se fazer é sempre a devolução!

 
(*) -  Advogada criminalista, é mestre 

e doutoranda em Direito Penal 
pela Universidade de Salamanca e 

pós-graduada pela Universidade de 
Coimbra, e em Ciências Criminais 

e Dogmática Penal Alemã pela 
Universidade Georg-August-

Universität Göttingen.
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News@TI
Desenvolvedora de software argentina BairesDev 
mira no Brasil em busca de novos talentos

@A BairesDev, empresa argentina de desenvolvimento de sof-
twares com foco de vendas nos Estados Unidos e na Europa, 

busca no Brasil novos talentos para atuar como desenvolvedores 
de tecnologia. Segundo a companhia, o Brasil possui alta qualidade 
técnica dos profi ssionais de tecnologia, além disso, a estimativa de 
expansão de contratações anda junto das previsões para o negócio 
no país. Atualmente, o Brasil responde por 24% do faturamento 
da companhia e essa fatia deve chegar a 35% no prazo de um ano 
(https://www.bairesdev.com/). 

Inscrições abertas para evento de colaboração 
energética Brasil-Reino Unido
@Entre 3 e 5 de junho será realizado, no Rio de Janeiro, o The UK & 

Brazil: Partners in Energy, evento que tem como principal objetivo 
a troca de conhecimento e tecnologias entre Reino Unido e Brasil. 
“Esta é a sétima edição do UK & Brazil: Partners in Energy, que já se 
consolidou como a melhor plataforma para que empresas brasileiras 
do setor de energia e agências do governo troquem conhecimento 
sobre suas melhores práticas e estabeleçam acordos comerciais”, 
diz Renato Cordeiro, Gerente da área de Energia do Ministério do 
Comércio Internacional do Reino Unido (DIT) no Brasil. Para saber 
mais sobre a programação, os palestrantes e se inscrever, visite: https://
www.events.great.gov.uk/ehome/index.php?eventid=200189463&.
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Leonardo Rebitte (*)
 

Vista anteriormente com um pouco de 
desconfi ança pelo mercado de inves-

timentos e, agora, consolidada como uma 
opção rentável e efi caz na estratégia de 
diversifi cação da carteira de investimentos, 
a modalidade de renda fi xa Peer to Peer 
Lending (P2P) está atraindo cada vez mais 
interessados.

O crédito P2P permite que um in-
vestidor empreste dinheiro para uma 
empresa - e até para outras pessoas - em 
troca da obtenção de ganhos com os 
juros. Ele se caracteriza pelo ofereci-
mento de crédito a um custo mais baixo 
ao tomador e pela alta rentabilidade a 
quem empresta.

As plataformas P2P baratearam os cus-
tos dos empréstimos, possibilitando aos 
investidores uma rentabilidade anual que 
pode chegar a 23% (ou 400% do CDI), 
já descontando o risco de inadimplência. 
Estes são números superiores à média dos 

Empréstimo entre pessoas via fi ntechs torna o 
crédito mais acessível

ganhos com a renda fi xa ao ano, que fi ca 
entre 7% a 8%.

Hoje, qualquer pessoa pode emprestar 
dinheiro a outra legalmente e receber 
juros. Em investimentos P2P, o investidor 
disponibiliza o seu dinheiro diretamente 
para quem precisa. Entre as vantagens 
desse investimento, além do seu retorno 
fi nanceiro - já mencionado anteriormente -, 
está a rapidez do processo, que é todo online.

Nessa modalidade, o tomador de cré-
dito conta com a tecnologia para agilizar 
a aprovação dos empréstimos e como a 
operação não fica subordinada ao alto 
valor do spread brasileiro, o custo de 
toda a operação se torna bem menor.

Vale ressaltar que no caso de emprés-
timo entre pessoas, quem empresta o 
dinheiro não está sujeito a nenhuma 
ilegalidade de agiotagem, pois as transa-
ções são feitas através de instrumentos 
legais, como Cédulas de Crédito Bancá-
rio (CCB), que o torna dono do direito de 
recebimento dos juros do empréstimo.

O crédito P2P permite que um investidor empreste dinheiro para uma empresa - e até para outras pessoas
Ok, mas isso é confi ável?

Ao investir em empréstimos P2P, 
o investidor (quem empresta) tem o 
mesmo risco que um Banco ao oferecer 
crédito na praça. Para minimizar a taxa 
de inadimplência, as fintechs contam 
com a mesmas estratégias e tecnologias 
das grandes instituições financeiras para 
análise de crédito.

Hoje, qualquer um pode emprestar di-
nheiro legalmente e receber juros. Com 
o empréstimo colaborativo, o investidor, 
além de além de obter retornos maiores 
do que investimentos mais comuns nos 
bancos, também ajuda outras pessoas 
a ter a oportunidade de quitar as suas 
dívidas com o dinheiro emprestado a 
juros menores. Outras estão realizando 
seus sonhos, montando o próprio negó-
cio, reformando a casa e investindo em 
educação e qualificação profissional. 

 

(*) É CEO da Mutual.

As informações estão em 
levantamento divulgado 
ontem (23) pelo Conse-

lho Federal de Medicina com 
base em dados do Ministério 
da Saúde, que revelam também 
que entre 2009 e 2018 houve um 
aumento de 33% na quantidade 
de internações por desastres 
nas ruas e estradas. 

Na avaliação do diretor da As-
sociação Brasileira de Medicina 
de Tráfego (Abramet), Antônio 
Meira, esses acidentes já são 
considerados um dos principais 
problemas de saúde pública do 
país. “Além de provocar sobre-
carga no serviço com aumento da 
ocupação dos leitos hospitalares, 
causa um prejuízo irreparável 
quando ocorre uma morte ou 
uma pessoa fi ca incapacitada 
para suas atividades habituais, 
como também traz prejuízo 
enorme para a saúde pública”.

O levantamento assinala que 
o número de internações no 
SUS por desastres nas ruas e 
estradas do Tocantins saltaram 
de 60 em 2009 para 1.348 em 
2018. Pernambuco também 
teve crescimento signifi cativo 
passando de 845 para 6.969. 
Em alguns estados houve que-

Os acidentes no trânsito são considerados um dos principais problemas de saúde pública do país.

O quadro Madonna Benois, do gênio Leonardo 
Da Vinci, retornará à Itália após 35 anos para 
uma exposição em Perugia, na região da Úmbria, 
entre os dias 4 de julho e 4 de agosto. A pintura, 
que retrata a Virgem Maria brincando com uma 
criança em seu colo, é uma das coleções do Museu 
Hermitage, de São Petersburgo, na Rússia. Antes 
de chegar em Perugia, o quadro fi cará exposto em 
Fabriano, nas região das Marcas, de 1º a 30 de junho.

O quadro é um dos principais trabalhos de Da 
Vinci quando era mais jovem. A obra teria sido 
pintada entre 1478 e 1480, além de ter sido uma 
das obras do gênio italiano que marcou sua in-
dependência do mestre Andrea del Verrocchio. 
A exposição da pintura na Itália é mais uma das 
diversas iniciativas no país em comemoração 
aos 500 anos da morte de Da Vinci.

“A Madonna desceu do trono em que os 
artistas do século 15 a tinham colocado e foi 
se sentar em um banco, em uma sala de um 
lar habitado”, explicou Tatiana Kustodieva, do 
departamento de arte do Museu Hermitage. O 
Madonna Benois entrou nas coleções do museu 
russo em 1914, após ser vendido por Marija 
Aleksandrovna Benois, que o herdou de seu 
avô paterno, um comerciante em Astracã. Ela 
vendeu o quadro por um valor inferior ao do 
mercado, sob a condição que a pintura “per-
manecesse na Rússia” (ANSA).

Madonna Benois será exposto nas cidades de 

Perugia e Fabriano.

Itália relembra 27 
anos da morte de 
Falcone

Uma série de homenagens mar-
cou ontem (23) o aniversário de 
27 anos do Massacre de Capaci, 
atentado que matou o juiz antimáfi a 
Giovanni Falcone e mais quatro 
pessoas. Em 23 de maio de 1992, 
mafi osos detonaram explosivos 
escondidos na estrada A29, em 
Capaci, nos arredores de Palermo, 
capital da Sicília, no exato mo-
mento em que o carro de Falcone 
passava pela região.

O ataque também vitimou a 
esposa do magistrado, Francesca 
Morvillo, e três agentes de sua es-
colta: Vito Schifani, Rocco Dicillo 
e Antonio Montinaro. Ao lado de 
Paolo Borsellino, que seria assas-
sinado dois meses depois, Falcone 
era protagonista do combate à 
máfi a na Itália e jogou luz sobre o 
domínio que a Cosa Nostra exercia 
na Sicília.

“O sacrifício deles se tornou 
motor de uma cobrança da civi-
lização, que deu força ao Estado 
para combater e tornou ainda mais 
exigente o dever de cidadãos e da 
comunidade de fazer a própria 
parte para secar as bacias onde as 
máfi as vivem”, disse o presidente 
da Itália, Sergio Mattarella, em 
uma mensagem pelos 27 anos do 
Massacre de Capaci (ANSA).
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Acidentes no trânsito deixaram mais 
de 1,6 milhão feridos em 10 anos

Os acidentes no trânsito deixaram mais de 1,6 milhão de brasileiros feridos nos últimos dez anos, e 
representaram um custo de cerca de R$ 2,9 bilhões para o SUS

da no número de internações. 
O Maranhão reduziu em 40% 
as internações por acidentes 
de transporte nos últimos dez 
anos, seguido por Rio Grande 
do Sul (22%) e Paraíba (20%).

São Paulo e Minas Gerais 
lideram o ranking de gastos 
federais com atendimentos por 
desastres nas ruas e estradas. 
Em 2018, o gasto de São Paulo 

foi de R$ 57 milhões e de Minas 
Gerais, de R$ 29 milhões.

Meira explica que as inter-
nações de vítimas de acidente 
de trânsito são mais onerosas 
“porque no geral são politrau-
matizados, precisam de cirur-
gias complexas, ortopédicas, 
neurológicas e UTIs”.

Neste mês de maio ocorre 
a sexta edição da Campanha 

Maio Amarelo, que tem como 
tema “No trânsito, o sentido 
é a vida”. O movimento é in-
ternacional e chama a atenção 
para o alto índice de mortes e 
feridos no trânsito com o intuito 
de estimular os condutores, pe-
destres e passageiros optarem 
por um trânsito mais seguro. 
O laço amarelo é o símbolo do 
movimento (ABr).

Quadro de Da Vinci retorna 
à Itália após 35 anos


