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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 308 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – DOCUMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO – TROCA DE FOTOGRAFIA – TIPICIDADE – ARTIGO 

297 DO CÓDIGO PENAL 

Caracteriza o crime do artigo 297 do Código Penal a troca de fotografia 

em documento público de identificação. 

(D.O.E., 11/02/2009, p. 51) 

 

 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,  

nos autos de Apelação Criminal  nº 993.07.106812-8, Comarca de São 

Paulo, em que é apelante P. S.  A. P. C., vem perante Vossa 
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Excelência, com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição da 

República, artigo 255, § 2o , do RISTJ e artigo 26 da Lei nº 8.038/90, 

interpor RECURSO ESPECIALRECURSO ESPECIALRECURSO ESPECIALRECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

 

 

1.  A  HIPÓTESE  EM  EXAME.  

 

 

 

  Consoante documentos carreados aos autos, P. S. A. P. 

C. foi processado e condenado, por infração ao artigo 16, “caput”, da 

Lei nº 10.826/03, artigo 297 e 304, c.c. o artigo 69, todos do Código 

Penal, à pena de sete anos de reclusão, a ser cumprida em regime 

fechado e ao pagamento de trinta dias-multa. 

 

  Consta da denúncia que ele portava treze 

cartuchos aparentemente intactos de arma calibre 9mm, sem 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar. 

 

  Consta, ainda, que o réu foi surpreendido quando 

trazia  consigo carteira de identidade, Título de eleitor e outros 

documentos produto de crime.  

 

  Consta, ainda, que o acusado falsificou no todo 

ou em parte, documento público, ou alterou documento público 

verdadeiro, apresentando aos policias carteira de identidade 

em nome de Vanderlei, afirmando ser tal pessoa e ali 

colocando sua foto, no lugar da fotografia de Vanderlei. 

  O acusado confessou ter adulterado o documento 

e colocado sua foto. 

 

 

  Inconformado com a sentença condenatória, o réu 

ingressou com apelação criminal, visando absolvição, alegando, para 

tanto, fragilidade de provas; subsidiariamente, requereu a diminuição 

da pena. 

 

   A Colenda 13ª. Câmara de Direito Criminal do  Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  por votação unânime, 
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deu parcial provimento ao recurso para absolver o apelante da 

acusação de haver violado os artigos 297 e 304 do Código Penal, 

com fundamento no artigo 386, III, do CPP, bem como reduzir para 

três anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa, as penas 

impostas pela violação ao artigo 16 da Lei nº 10.826/03, mantendo-

se, no mais, a r. sentença apelada (fls.192).  

 

Foram os seguintes os fundamentos da v. 

Decisão da qual ora se recorre, em voto conduto do 

Eminente Juiz Relator FRANÇA CARVALHO:   

 

(...) “APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 993.07.106812-8 

COMARCA: SÃO PAULO 

APELANTE: PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA DE 

CARVALHO 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 

VOTO Nº 17.313 
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Paulo Sérgio Alves Pereira de Carvalho, qualificado nos 

autos, foi condenado às penas de sete anos de reclusão, no 

regime fechado, e trinta dias-multa, no piso mínimo, como 

incurso nos artigos 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03, 297 e 

304, c.c. artigo 69, todos do Código penal. 

 

Inconformado, apela da r. decisão condenatória, requerendo 

a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código 

de Processo Penal; alternativamente, postula a diminuição 

das penas (fls. 175 a 176). 

 

O recurso foi regularmente processado, tendo a douta 

Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do 

apelo (fls. 184 a 186). 

 

É o relatório. 

 

Procede, em parte, o inconformismo do apelante. 

 

O crime previsto no artigo 16, da Lei n 10.826/03, resultou 

provado. 

A materialidade resulta do auto de exibição e apreensão de 

fls. 14 a 15, bem como do laudo pericial de fls. 79 a 80, 

segundo o qual os cartuchos apreendidos em poder do 

apelante “dispararam a contento na arma apropriada para o 
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calibre, constatando-se a eficiência dos mesmos quanto à 

potencialidade lesiva da munição”. 

A autoria é também induvidosa, a despeito da negativa 

judicial do apelante, uma vez que os policiais militares que o 

abordaram apreenderam uma sacola por ele portada, em 

cujo interior se achava a munição periciada. 

Assim, tem-se como comprovado o delito e acertada a 

condenação, salvo no tocante às penas, que comportam redução 

em referência ao acréscimo de 1/3, que se mostra excessivo, para 

1/6, percentual mais adequado às circunstâncias do caso. 

Destarte, a pena reclusiva é reduzida para três e seis meses 

e a pecuniária para onze dias-multa, mantido o valor unitário 

estabelecido e o regime mais rigoroso, em razão da 

reincidência do recorrente. 

Todavia, o recurso merece provimento no tocante a 

condenação por infração aos artigos 297 e 304, ambos do 

CP, uma vez que as provas coligidas revelam que, no caso, 

o delito praticado foi o de falsa identidade, não irrogado ao 

apelante. 

Com efeito. A cédula de identidade foi examinada e se 

constatou que era autêntica, se sorte que a colocação de 

uma fotografia do apelante em documento de identidade de 

terceiro, caracteriza a conduta prevista no artigo 307 do CP. 

Como o apelante não foi acusado desse delito, impossível 

manter a condenação pelos delitos mencionados na 
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denúncia, já que o seu comportamento não se amolda às 

figuras típicas dos artigos 297 e 304 do CP. 

Caracterizada a atipicidade, é de prover-se o recurso, para 

absolver o apelante. 

Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso para 

absolver o apelante da acusação de haver violado os artigos 

297 e 304 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, 

inciso III, do CPP, bem como reduzir para três anos e seis 

meses de reclusão e onze dias-multa, as penas impostas 

pela violação ao artigo 16, da Lei nº 10.826/03, mantendo-

se, no mais, a r. sentença. 

FRANÇA CARVALHO 

RELATOR (FLS.193/194). 

 

  

  Decidindo dessa forma, a douta Turma 

Julgadora dissentiu de anterior julgado do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. 
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  Daí a interposição do presente Recurso Especial, 

com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição 

Federal, para que seja reformado o v. acórdão, 

restabelecendo-se a decisão de primeiro grau. 

 

 

 

 

2 -   DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

 

                      A tese acolhida pela r. decisão recorrida 

dissente da decisão do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça ,nos autos de RECURSO ESPECIAL Nº 1679/ PR, 

publicado na REPDJ 28/05/1990, pag 4741, em anexo,  cujo 

voto do eminente MINISTRO relator JOSÉ CÂNDIDO, bem 

aborda a matéria:  

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1679 - PR (REG. 89.12620-2) 
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RELATOR  : O SR. MINISTRO WILLIAM 

PATTERSON 

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO PARANÁ 

RECORRIDO : NICANOR RODRIGUES DE MATTOS 

ADVOGADO : JORAN PINTO RIBEIRO 

RELATOR P/ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO 

 

EMENTA 

 

RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 

PÚBLICO. ADULTERAÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE 

PELA TROCA DE FOTOGRAFIA. ART. 297, DO CÓDIGO 

PENAL. 

Essa prática compromete a materialidade e a 

individualização do documento verdadeiro, por isso que se 

identifica com o falso de que trata o art. 297, do Código 

Penal. Recurso especial provido para fazer prevalecer a 

classificação do delito, conforme a sentença de primeiro 

grau. Cassada a decisão do Tribunal a quo. 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados os autos, em que 

são partes as acima indicadas: 
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Decide a SEXTA TURMA do 

Superior Tribunal de Justiça, por maioria, dar provimento 

ao recurso especial, para cassar a decisão recorrida e, em 

conseqüência, restabelecer a decisão de primeiro grau, na 

forma do relatório e notas taquigráficas constantes do 

autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 

julgado. 

Custas, como de lei 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.679-PR 

(Registro nº 89126202) 

 

RELATÓRIO 

O SR. MINISTRO WILLIAM 

PATTERSON: - Leio o Relatório de fls. 40, elaborado pele 

eminente Desembargador Mattos Guedes, nestes termos: 

 

“Nicanor Rodrigues de Mattos, que respondeu pelo 

crime capitulado no artigo 297 do Código Penal e foi 

condenado pelo douto Juízo da Primeira Vara Criminal de 

Cascavel ao cumprimente da pena de 04 anos e 04 meses 

de reclusão em regime fechado e 44 dias-multa, no valor 

de 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato 

criminoso o dia-multa, requer revisão criminal da pena que 

lhe foi imposta. 
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Pretende com este pedido a desclassificação para o 

delito de falsa identidade, definido no artigo 307 do 

Código Penal. 

Instruída a petição inicial e requisitados os autos 

principais, estes foram apensados à esta revisão. 

A douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer 

de fls. 32/36, opinou pelo indeferimento da revisão 

proposta.” 

Apreciando a matéria, o Grupo Criminal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Paraná decidiu, 

por votação unânime, julgar procedente a revisão, em 

acórdão assim ementado: 

 

“Art. 297, de Código Penal. Condenação – 

Adulteração pela aposição de fotografia em documento 

verdadeiro - Carteira de Identidade – Pretendida 

desclassificação para o delito previsto no artigo 307, do 

Código Penal - Procedência da revisão, para melhor 

adequação do ilícito.” 

 

Alegando contrariedade ao disposto no 

art. 307, do Código Penal e divergência jurisprudencial, o 

Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso 

especial, trazendo a confronto, para isso, decisões 

divergentes de outros tribunais (fls. 49/60). 
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Admitido o recurso pelo r. despacho de 

fls. 74/75, vieram aos autos a sustentação do MPE e as 

contra-razões oferecidas pela Defensoria Pública (fls. 77 e 

80/86, respectivamente). 

Nesta instância o douto representante 

do MPF opinou pelo conhecimento e provimento do recurso 

interposto. (fls.90/92). 

É o relatório. 

 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.679 - PR 

(Registro nº 89126202) 

 

O SR. MINISTRO WILLIAM 

PATTERSON: - Improcede o recurso especial no que tange 

ao princípio básico de contrariedade à lei federal, tal como 

invocado, ou seja, a ausência de sentido jurídico e lógico 

na decisão ao admitir o falsum (art.297,CP), mais grave, 

ser absorvido por delito subsidiário, menos grave (art.307, 

CP). 

Ao contrário do que se alega, o v. 

acórdão é explícito (fls.44) em declarar que julgava 

procedente a revisão, para o fim de ser desclassificada a 

infração atribuída ao requerente, para aquela do art. 307, 

do Código Penal, por entender que se tratava da hipótese 

de falsa identidade. Assim sendo, descabe falar em 
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“absorção”, e sim em “desclassificação”, o que é 

perfeitamente permitido, ao dar ao fato definição jurídica 

diversa da que constou da queixa ou denúncia (art. 383, 

do CPP). 

No que tange à divergência 

jurisprudencial, embora entenda cumpridamente 

comprovada, com a leitura dos acórdãos indicados como 

paradigmas, não vislumbro a possibilidade de fazer o 

confronto entre as duas posições, posto que concebo que a 

distinção entre a falsificação documental (art. 297, do CP) e 

a falsa identidade (art. 307, do CP) só pode ser aferida 

com o exame da prova, providência incompossível no 

âmbito do recurso especial. 

Na verdade, a simples inserção de 

uma fotografia em cédula de identidade pode, de acordo 

com as circunstâncias, configurar qualquer dos dois 

delitos. Se a carteira não chegar a ser apresentada, em 

momento algum, com o objetivo de seu portador passar-se 

por outra pessoa, resta, apenas, o falsum. Se, ao contrário, 

ocorreu o expediente, estar-se-á diante do crime do art. 

307 (falsa identidade). Para se chegar a uma conclusão 

lógica e jurídica seria necessário o exame da prova, o que 

não é possível nesta fase. 

Ante o exposto, não conheço do 

recurso, no que respeita à letra a do inciso III, do art. 105, 

da Constituição Federal, e o conheço no tocante à 
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divergência jurisprudencial (letra c), mas lhe nego 

provimento. RECURSO ESPECIAL Nº 1.679 - PR 

(REGISTRO Nº 89.0012620-2) 

 

 

E M E N T A 

 

RECURSO ESPECIAL. 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 

ADULTERAÇAO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PELA 

TROCA DE FOTOGRAFIA. ART. 297, DO CÓDIGO PENAL. 

 

 

Essa prática compromete a materialidade e a 

individualização do documento verdadeiro, por isso que se 

identifica com o falso de que trata o art. 297, do Código 

Penal. 

Recurso especial provido para fazer prevalecer a 

classificação do delito, conforme a  sentença de primeiro 

grau. Cassada a decisão de Tribunal a quo. 

 

V O T O 

 

O SR. MINISTRO JOSÉ CANDIDO 

(RELATOR) : - Permita-me V.Exª. discordar do seu brilhante 

voto. Tenho entendimento contrário. Houve alteração 
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material do documento. A cédula de Identidade foi 

adulterada, nela colocando o réu, a sua própria foto. O 

crime é o do artigo 297, do Código Penal, tal como 

reconhecido pela sentença de primeiro grau. 

 

Estou de pleno acordo com a decisão 

proferida na Apelação 46.994 - SP., transcrita à fl. 58, dos 

autos, e com as lúcidas razões do recurso do Ministério 

Público (fls.49/60). 

 

 

Por força disso, dou provimento ao 

recurso, para cassar a decisão recorrida e, em 

consequência, restabelecer a sentença de primeiro grau. 

 

É o meu voto. 

 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1679 (89126202) - PARANÁ 

 

VOTO VISTA 

 

O EXMº SR. MINISTRO CARLOS 

THIBAU: - 
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Nicanor Rodrigues de Matos foi 

condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, além da pena 

pecuniária, corno incurso no art. 297 do Código Penal, 

porque, ao ser presa pela Policia Rodoviária, após intensa 

perseguição, foragido que se encontrava da Penitenciária 

de Chapecó, foram encontrados no interior do automóvel 

que dirigia uma carteira nacional de habilitação, nº 

031168539, em nome de Jair Abadi Gomes, e uma cédula 

de identidade nº 3.569.889.2, com o mesmo nome, 

adulterada pelo indiciado que, mediante substituição, nela 

introduziu a sua própria fotografia, para fazer-se passar 

por terceira pessoa. 

A sentença condenatória transitou em 

julgado e o condenado entrou com pedido de revisão 

criminal em que, não negando houvesse praticado a 

adulteração do documento público, sustentou que o crime 

praticado não seria o prevista no art. 297, e sim o do art. 

307, do Código Penal, segundo jurisprudência da Justiça 

Paulista, que invocou. 

O Grupo de Câmaras Criminais do E. 

Tribunal de Justiça do Paraná deferiu a revisão e 

desclassificou o crime do art. 297 para o do art. 307, 

motivo pelo qual a pena foi fixada em seis meses de 

detenção (fls. 43/45). 

O Ministério Público entrou com recurso 

especial, dizendo contrariados os arts. 297 e 307 do 
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Código Penal e dissidente o aresto de acórdãos também 

proferidos pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no 

sentido de que a substituição da fotografia do titular da 

cédula de identidade, desde que capaz de enganar a 

terceiros, configuraria o crime de falsificação de documento 

público e não o de falsa identidade (fls. 49/60). 

O eminente Ministro William Patterson, 

relator, deixou de conhecer do recurso no que respeita à 

letra a, do inciso, III, do art. 105, da Constituição, porque 

não poderia o delito, mais grave, do art. 297, ser absorvido 

pelo do art. 307, menos grave, como pretenderia o 

recorrente, tratando-se, tão somente, de desclassificação 

de um crime para outro. 

Quanto ao dissídio jurisprudencial, o 

eminente relator concluiu que, embora ele se apresentasse, 

não seria possível o exame da prova em sede de recurso 

especial, de modo a que se apurasse se a cédula de 

identidade adulterada fora, ou não, apresentada, em 

algum momento, a alguma pessoa. 

Por isso, S. Exª negou provimento ao 

recurso, por esse fundamento. 

Parece-me, contudo, que a questão 

probatória já foi fixada desde a denúncia até ao 

julgamento da revisão criminal. 
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Em momento algum foi imputado ao 

recorrido o fato de atribuir a si ou a outrem a falsa 

identidade. 

Essa particularidade foi salientada no 

parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça do Paraná, 

em que se colhe a seguinte passagem: 

 

 

“Autuado em flagrante, o peticionário-foragido da 

Cadeia Pública de Chapecó (SC), onde cumpria pena por 

crime de estelionato - pretendeu atribuir a “Boca Rica”, seu 

companheiro de viagem, a falsificação da cédula de 

identidade, como também o de tê-lo obrigado a 

desobedecer a ordem de parada dada pelos patrulheiros 

rodoviários, ameaçando-o com revólver. Essa mesma 

versão manteve no interrogatório em Juízo. 

 

Agora, porém, afirma “ter aposto sua própria fotografia 

na cédula de identidade de terceiro”, pretendendo, com 

isso, ver operada a desclassificação para o crime do art. 

307 do Código Penal. 

A pretensão não se justifica pois o peticionário não se 

atribuiu falsa identidade, com o propósito de obter 

vantagem ou causar dano, sem o que não se pode 

reconhecer o delito do art. 307, “que exige dolo específico” 
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(DELMANTO, “Código Penal Comentado”, 1986, p. 471).” 

(fls. 33/34). 

 

O certo é que a ação penal foi toda 

conduzida com a premissa fática de que o delito seria a 

aposição da fotografia do réu na cédula de identidade de 

terceiro, o que o próprio recorrido admitiu na petição de 

revisão criminal. 

 

E no acórdão respectivo essa certeza 

ainda mais se robustece. 

 

É ler-se: 

 

“Como se tem do processo em apenso, o documento que 

o ora requerente portava, quando foi preso em flagrante 

delito, era uma carteira de identidade verdadeira, 

pertencente a terceira pessoa, e o réu condenado alterou 

tão apenas a fotografia, apondo a sua no lugar do 

verdadeiro portador. 

 

Desta maneira, o delito cometido é o de falsa 

identidade, e não o de falsificação de documento público, e 

este ilícito somente ocorreria se houvesse falsificação dos 

outros itens da carteira oficial de identificação. 
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“Sendo verdadeiro e não forjado o documento público, mas 

apenas adulterado quanto à fotografia, a delito é o do art. 

307(falsa identidade) e não o do art. 297 do CP” (RT 

504/321;-539/325). 

Este Tribunal, em julgamento da apelação crime sob nº 

137/89, de Dois Vizinhos, já decidiu matéria idêntica, 

dando pelo reconhecimento do crime de falsa identidade e 

não de falsificação de documento público, a fato do agente 

substituir, pela sua, fotografia de carteira de identidade 

legítima, de outrem. 

Isto posto, acordam os Desembargadores componentes 

do Grupo Criminal do Tribunal de Justiça, por 

unanimidade de votos, em julgar procedente a revisão, ao 

fito de ser desclassificada a infração atribuída ao 

requerente, para aquela do artigo 307 do Código Penal, 

posto que o crime é de falsa identidade.” 

(fls. 43/44). 

 

Por esse motivo, parece-me que é 

exclusivamente de direito a questão a ser examinada neste 

recurso especial, ou seja, se a aposição de fotografia de 

uma pessoa na cédula de identidade de outra configura o 

delito  do art. 297 ou do art. 307. 

Realmente, existe jurisprudência 

paulista nesse último sentido, de que é exemplo o acórdão 

proferido na revisão criminal 95.396, julgada pelo 1º 
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Grupo de Câmaras do Tribunal de Alçada Criminal de São 

Paulo (RT. 539/325). CELSO DELMANTO, em seu “Código 

Penal Comentado” registra outras decisões (2ª edição, 

1988, pg. 501). 

Na minha modesta opinião, contudo, o 

crime é o do art. 297, não me parecendo possa fazer 

diferença a circunstância de a adulteração ser da 

fotografia ou de algum dado escrito, tal como nome, idade 

ou filiação. 

O crime de falsificação de documento 

público é um crime de perigo em que basta a 

potencialidade do prejuízo para a fé pública e para 

terceiros ("Falsidade documental", Sylvio do Amaral, 2ª 

edição, Editora Revista dos Tribunais, pg. 77). É indis-

pensável que a falsificação seja apta em si mesma para 

iludir a indeterminado número de pessoas. A falsificação 

grosseira e reconhecível imediatamente por qualquer 

pessoa insuspeita não constitui esse crime, pois não põe 

em perigo a fé pública (“Lições de Direito Penal”, Heleno 

Fragoso, volume 4, pg. 1002, 2ª edição). 

Já o crime de falsa identidade exige a 

ação de atribuir o agente a si mesmo ou a terceiro falsa 

identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou 

alheio, ou para causar dano a outrem. Esse crime pode ser 

subsidiário de outro, hipótese em que será absorvido pelo 

delito de que for elemento ou meio de outro crime. É o que 
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preceitua a sanctio do  art. 307, pelo qual o delito é punido 

autonomamente se não constituir elemento de crime mais 

grave. 

Assim, mesmo que o recorrido tivesse 

utilizado o documento público falso, o crime seria o do art. 

297 como, aliás, já decidiu o E. STF. no HC 58.611, sendo 

relator o Sr. Ministro Soares Munõz (DJ de 08.05.81, pg. 

4116, apud HELENO FRAGOSO, “Jurisprudência 

Criminal”, Forense, 1982, p. 293). 

 

Sobre o tema, é magistral o acórdão da 

Apelação Criminal 59.374-3 da 4ª Câmara Criminal do E. 

TJ/SP, de que foi relator o ilustre Desembargador Dante 

Busana, invocado pelo recorrente como prova do dissídio 

jurisprudencial. 

 

Do aresto colho as seguintes trechos: 

 

“3. A substituição de fotografia em documento de 

identidade constitui falso por alteração, pois compromete a 

individualização do documento verdadeiro. Essa 

modalidade de falso não se cinge à alteração de teor 

escrito de documento verdadeiro, ao contrário do 

sustentado pelo ilustre Preopinante. 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

A lei fala, tout court, em alterar documento público 

(art. 297 do CC) ou particular (art. 298 do CP) verdadeiro, 

não contemplando aquela restrição; também não a 

agasalha a doutrina, que ensina poder recair o falso sobre 

o teor escrito do documento ou sobre os elementos de sua 

individualização (Luiz E. Romero Soto, La Falsedad 

Documental, p. 121, Ed. Themis 1960). 

 

A propósito, escreve o celebrado Vicenzo Manzini: "A 

alteração, além disso, pode concernir também ou somente 

à individualização do documento genuíno, modificando 

(mediante a mudança de letra etc.) ou substituindo a 

assinatura ou a fotografia integrante do documento, ou 

agindo por qualquer outro meio idôneo”. Em nota ao texto 

invoca o Mestre julgado da Corte de Cassação de seu país 

reconhecendo o falso material na substituição de foto em 

carteira de identidade (Trattato di Diritto Penale Italiano, v. 

6º/730, 9ª ed,, UTET, 1950 - grifos da transcrição). 

 

Assim têm também entendido os Tribunais 

argentinos, consoante noticia Carlos J. Rubianes, 

transcrevendo, para exemplo, a seguinte ementa de 

julgado da Câmara Nacional de Apelações Criminais e 

Correcionais da Capital Federal: “Constitui falsidade o fato 

de colocar a própria fotografia em uma cédula de 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

identidade alheia" (El Código Penal y su Interpretación 

Jurisprudencial, v. 2º/1.399, ed. Depalma, 1974). 

 

 

Ora, dúvida não há de que a fotografia, como 

elemento sinalético de indivíduo, constitui parte 

juridicamente relevante do documento de identidade, 

bastando recordar que, suprimida recentemente da carteira 

nacional de habilitação, está só passou a ter valor 

probatório quando exibida juntamente com a cédula de 

identidade do portador, que contém sua foto. (...)” 

 

“(...) Por derradeiro, em data recente, a C. Seção 

Criminal desta Corte alterou, por ampla maioria, seu 

entendimento anterior (RJTJSP 91/463 e 92/479) e 

reconheceu tipificar o delito de falsidade material a 

substituição de fotografia em documento de identidade 

(Rev. crim. 36.478/3-0, de São Paulo). 

 

Aliás, reconhecer-se apenas a delito de falsa 

identidade - e, na hipótese, nem isso seria possível, porque 

não há prova de que o réu tenha chegado a se atribuir 

falsa identidade - na conduta de quem substitui a 

fotografia do titular pela sua em documento seria atribuir 

grave incoerência ao legislador. (...)” 

(fls. 63/64). 
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Ante o exposto, reconhecendo presente 

o dissídio jurisprudencial e exclusivamente de direito a 

questão suscitada, dou provimento ao recurso para cassar 

o aresto recorrido e restabelecer a sentença de primeiro 

grau. 

É como voto. 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.679 – PARANÁ 

 

VOTO 

 

 

O SR. MINISTRO COSTA LEITE:- Sr. 

Presidente, peço vênia a V.Exª para acompanhar a 

divergência. A impressão que me ficara, na sessão em que 

se iniciou o julgamento, foi agora robustecida pelo voto do 

eminente Ministro Carlos Thibau. De fato, a aposição da 

fotografia implicou alteração de documento público 

verdadeiro, configurando-se, assim, o delito do art. 297, do 

Código Penal. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.679 – PARANÁ 

 

V O T O 

O EXMº SR. MINISTRO DIAS TRINDADE 

(RELATOR): - Sr. Presidente, também peço vênia a V. Exa., 

para acompanhar a divergência, porque segundo o referido 

no art. 297 do Codigo Penal, a falsificação se aperfeiçoa 

pela alteração de documento público verdadeiro. E a 

retirada da fotografia de uma carteira de identidade e sua 

substituição pela daquele em poder de quem é encontrado 

tal documento, representa, sem dúvida, alteração 

documental, a indicar a existência do tipo descrito no 

referido artigo. 

E, sem querer descer à prova, neste 

caso, o crime de falsa identidade é que não poderia ser 

imputado ao réu, porque a cédula de identidade, pelo que 

ouvi, foi encontrada em sua bagagem, a dizer que ele não 

se fazia passar por outrem. 

Acompanho, portanto, o voto do Sr. 

Ministro JOSÉ CÂNDIDO. 

 

PRESIDENTE E RELATOR: O SR. MINISTRO WILLIAM 

PATTERSONEXTRATO DA MINUTA 

 

RESP nº 1679 - PR (89.12620-2) 

Relator: o Sr. Ministro WILLIAM PATTERSON. Recorrente : 
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Ministério Público do Estado do Paraná. Recorrido : Nicanor 

Rodrigues de Mattos. Advogado: Jorar Pinto Ribeira. 

 

DECISÃO: A SEXTA TURMA, por 

maioria, deu provimento ao recurso especial, para cassar a 

decisão recorrida e, em consequência, restabelecer a 

decisão de primeiro grau. (10/04/90). 

 

Os Srs. Ministros Carlos Thibau, Costa 

Leite, Dias Trindade, votaram de acordo com o Sr. Ministro 

José Cândido. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro 

William Patterson. 

 

 

 

  Emerge patente, assim, a instauração de 

dissídio pretoriano, causada pela prolação em 13ª. 

Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. 
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3. - DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 

  Como se verifica pela transcrição ora feita, é 

evidente o paralelismo entre os casos tratados no julgado 

trazido à colação e a hipótese decidida nos autos: nos dois 

processos houve decisão sobre a tipicidade da conduta de 

alterar e substituir fotografia constante em cédula de 

identidade.  

 

  Porém, as soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 

Segundo o teor do acórdão impugnado:  

 

(...)A cédula de identidade foi examinada e se constatou que era autêntica, de sorte que a 

colocação de uma fotografia do apelante em documento de identidade de terceiro, caracteriza 

a conduta prevista no artigo 307 do CP. 
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Como o apelante não foi acusado desse delito, impossível manter a condenação pelos delitos 

mencionados na denúncia, já que o seu comportamento não se amolda às figuras típicas dos 

artigos 297 e 304 do CP. 

 

Caracterizada a atipicidade, é de prover-se o recurso, para absolver o apelante”. 

 

 

  Enquanto para o paradigma: 

 

(...)O certo é que a ação penal foi toda conduzida com a 

premissa fática de que o delito seria a aposição da fotografia do réu na cédula de 

identidade de terceiro, o que o próprio recorrido admitiu na petição de revisão crimina”l. 

(...)o crime é o do art. 297, não me parecendo possa fazer 

diferença a circunstância de a adulteração ser da fotografia ou de algum dado escrito, 

tal como nome, idade ou filiação. 

          (...)A substituição de fotografia em documento de identidade 

constitui falso por alteração, pois compromete a individualização do documento 

verdadeiro. Essa modalidade de falso não se cinge à alteração de teor escrito de 

documento verdadeiro”. 

(...)Ora, dúvida não há de que a fotografia, como elemento 

sinalético de indivíduo, constitui parte juridicamente relevante do 

documento de identidade, bastando recordar que, suprimida 

recentemente da carteira nacional de habilitação, está só passou 
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a ter valor probatório quando exibida juntamente com a cédula de 

identidade do portador, que contém sua foto. (...)” 

 

  Nas duas situações discute-se sobre a conduta de 

substituir fotografia em cédula de identidade verdadeira. 

  

  Para o julgado recorrido, não há crime porque a cédula de 

identidade, mesmo com fotografia de pessoa diversa, não deixa de ser 

um documento verdadeiro. 

 

  Já para o acórdão trazido à colação, a fotografia, como 

elemento sinalético de indivíduo, constitui parte juridicamente 

relevante do documento de identidade,  e sua substituição 

constitui crime.  

  

  Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 
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  Sendo assim, mais correta, ao 

nosso ver, a solução encontrada pela 

decisão do Colendo Superior  Tribunal 

de Justiça.  

 

 

 

RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO RECORRIDA. 

 

  Ante o exposto, patenteando-se a divergência 

jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo 

seja deferido o processamento do presente recurso especial por Essa 

Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassada a 

decisão impugnada, e, conseqüentemente, seja restabelecida a 

decisão de primeiro grau que condenou o recorrido Paulo Sérgio Alves 

Pereira de Carvalho por infração ao artigos 297 e 304 do Código Penal.  
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  São Paulo, 21 de novembro de 2008. 

 

   

 

                MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 

                          Procuradora de Justiça 
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