
         

 

Acompanha o presente recurso cópia do acórdão proferido no julgamento do REsp 1722241/SP (Rel. 
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018), que ora é 
apresentado como paradigma. 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 

entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 
EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

 

Apelação Criminal nº 0000148-65.2015.8.26.0590 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 
de Apelação Criminal nº 0000148-65.2015.8.26.0590, em que figura como 
apelante BRUNO GOMES DOS SANTOS, vem perante Vossa Excelência, com 
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, 
art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor 
RECURSO ESPECIAL  para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

   O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São 
Vicente-SP condenou BRUNO GOMES DOS SANTOS, por infração ao art. 
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304, c.c. art. 297, ambos do Código Penal, a 02 anos de reclusão (substituída 
por duas restritivas), em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no piso (fls. 
121/122). 

   Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 
descritas na denúncia de fls. 01d/02d, o acusado fez uso de documento 
falsificado consistente na Carteira Nacional de Habilitação, espelho 
224919925. Auto de exibição e apreensão a fls. 14/15. Laudo de exame 
documentoscópico a fls. 52/56, que confirma a falsidade (não grosseira). 

     Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 
após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 
pelo seu desprovimento (fls. 145/151). 

   Todavia, a Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo deu provimento à apelação para absolver o apelante com 
fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 
vigência ao disposto no art. 304, Código Penal, autorizando o presente 
inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF. 
Outrossim, dissentiu de anterior julgamento do Colendo SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, autorizando o presente inconformismo, com base 
na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, com as seguintes teses: 

 

I. Para caracterização do crime do art. 304 do Código Penal, 
desnecessário que a falsidade recaia sobre dados de 
identidade do autor.  

 

II.  Pratica o crime do artigo 304 do Código Penal aquele que, 
instado por autoridade a exibir sua habilitação, apresenta 
CNH falsa, não se caracterizando hipótese de crime 
impossível, mesmo se o fato puder ser prontamente apurado. 

 

III. Caracteriza o crime do artigo 304 do Código Penal a mera 
exibição do documento hábil a enganar, ainda que o autor 
não obtenha o resultado lesivo, eis que se trata de crime 
formal.  

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 304, Código Penal) - TESE I 

 

Para caracterização do crime do art. 304 do Código Penal, 
desnecessário que a falsidade recaia sobre dados de 
identidade do autor. 

 

   O art. 304 do Código Penal está assim redigido: 
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Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados 
ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: 

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 
ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 
quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 
em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 
48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 
julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 
hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 
63.816, RTJ 51/126). 

    Conforme se verifica do acórdão recorrido, um dos argumentos 
usados para afastamento da tipicidade do crime do art. 304, Código Penal 
foi o de que “A CNH falsificada somente afirmava habilitação legal com data 
de vencimento alterada. Os demais dados de sua identificação pessoal são 
verdadeiros. Por isso, não causaria dano a qualquer pessoa, se apresentada 
para revelação da identidade do acusado  e, apenas, serviria para ser 
apresentada a agentes de fiscalização do trânsito, ou a policiais em 
atendimento de ocorrências, quando exigida. Nestas hipóteses últimas, a 
falsificação seria percebida de pronto, através de rápida consulta ao sistema 
de informações, o que de fato ocorreu” (fls. 165/166). 

    Entretanto, em nenhum momento o tipo penal exige que a 
falsidade recaia sobre a identidade do agente. Aliás, se assim fosse, os 
únicos objetos materiais do crime seriam ‘documentos de identidade’, o 
que não é verdade. 
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    Como é sabido, documento é “todo escrito devido a um autor 
determinado, contendo exposição de fatos ou declaração de vontade, 
dotado de significação ou relevância jurídica e que pode, por si só, fazer 
prova de seu conteúdo”. (Victor Eduardo Rios Gonçalves, em ‘Direito Penal 
- Parte Especial - São Paulo - Saraiva - 6ª ed. - 2016 - p. 731). 

    Assim, é evidente, por exemplo, que uma Carteira Nacional de 
Habilitação não tem o condão de comprovar somente a identidade do 
agente, mas também o prazo de validade e categoria de sua habilitação, 
dentre outras informações relevantes. 

    Daí porque a apresentação à autoridade de trânsito de CNH 
com dados de validade falsos caracteriza o fato típico previsto no art. 304, 
do Código Penal. 

    Entendimento contrário certamente contraria e nega vigência 
ao mencionado dispositivo de lei federal, que não reduz sua incidência a 
hipóteses de documentos com dados de ‘identidade’ falsos. 

 

3 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 304, Código Penal) - TESE II 

 

Pratica o crime do artigo 304 do Código Penal aquele que, 
instado por autoridade policial a exibir sua habilitação, 
apresenta CNH falsa, não se caracterizando hipótese de crime 
impossível, mesmo se o fato puder ser prontamente apurado. 

 

   O art. 304 do Código Penal está assim redigido: 
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Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados 
ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: 

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 
ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 
quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 
em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 
48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 
julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 
hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 
63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 
contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 
consignar expressamente que:  

 

“a falsificação seria percebida de pronto, através de rápida 
consulta ao sistema de informações, o que de fato ocorreu. Por 
isso, o meio utilizado para prática do crime - o portar CNH 
falsificada - que serviria, somente, para a prova da habilitação 
para dirigir veículos, era de ineficácia absoluta para iludir aqueles 
que poderiam exigi-la” (...) Assim, dentro do plano de conduta do 
agente, o crime era absolutamente impossível (...)” (fls. 166). 

 

    Consoante sedimentada jurisprudência do E. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o crime de uso de documento falso não se torna 
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‘impossível’ pelo simples fato de o agente público poder consultá-lo 
prontamente.  

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 304 DO 
CÓDIGO PENAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSA. 
TIPICIDADE DA CONDUTA. 

I - "Uso de documento falso (C.Pen., art. 304): não o descaracterizam 
nem o fato de a exibição de cedula de identidade e de carteira de 
habilitação terem sido exibidas ao policial por exigência deste e não 
por iniciativa do agente - pois essa e a forma normal de utilização de 
tais documentos -, nem a de, com a exibição, pretender-se inculcar 
falsa identidade, dado o art. 307 C. Pen. e um tipo subsidiario." (HC 
70.179/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 
24/06/1994)  

II - "Não se caracteriza hipótese de crime impossível, se o policial 
conhece o verdadeiro nome do identificando e com isso torna mais 
fácil a pronta constatação da falsidade na identificação." (HC 
70.422/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU de 
24/06/94). Recurso desprovido. 
(RHC 22.663/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 
em 01/04/2008, DJe 02/06/2008) 

 

   Assim, é certo que, ao se afastar a tipicidade do delito porque 
o agente de trânsito poderia consultar prontamente os dados da 
habilitação, o v. acórdão contrariou e negou vigência ao art. 304, Código 
Penal. 

 

4 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 304, Código Penal) - TESE III 

“Caracteriza o crime do artigo 304 do Código Penal a mera 
exibição do documento hábil a enganar, ainda que o autor 
não obtenha o resultado lesivo, eis que se trata de crime 
formal”. 
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   O art. 304 do Código Penal está assim redigido: 

 

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados 
ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: 

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 
ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 
quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 
em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 
48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 
julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 
hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 
63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 
contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 
consignar expressamente que a habilitação: “com data de vencimento 
alterada” “não causaria dano a qualquer pessoa”, já que poderia “ser 
percebida de pronto, através de rápida consulta ao sistema de informações” 
(fls. 165/166). 

    Consoante sedimentada jurisprudência do E. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o crime de uso de documento falso tem natureza 
formal, não  se exigindo resultado lesivo: 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. CRIME 
FORMAL. EXAME PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. 
MODIFICAÇÃO QUE IMPLICA REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
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1. O crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) se 
consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente 
falsos, dada a sua natureza de delito formal. 

2. Prova pericial que comprova a falsidade do documento, restando 
configurado o delito. Concluir de forma diversa seria inevitável o 
revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento 
sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação 
encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 

Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 653.792/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 
QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016) 

 

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. 

CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 

1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de 
que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do 
Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do 
documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo 
à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 

2. Recurso provido. 

(REsp 1722241/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) 

 

    A respeito, cumpre também destacar a lição de Victor Eduardo 
Rios Gonçalves, em sua obra Direito Penal Esquematizado, Parte Especial 6ª 
Edição, Editora Saraiva, 2016, página 754, ao tratar do delito previsto no 
artigo 304 do Código Penal: 

 

 “Consumação. Com o uso, independentemente de o agente ter obtido 
qualquer vantagem, ou seja, mesmo que não engane o destinatário.” 
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   No mesmo sentido, também, o ensinamento constante a fls. 
1415 da obra “Código Penal e sua Interpretação – Doutrina e 
Jurisprudência”, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco: 

 

 “Trata-se de crime formal, que se consuma com a conduta do 
agente, independentemente de qualquer resultado ulterior (dá-se, 
assim, com a simples utilização). Nesse sentido, afirma Luiz Regis 
Prado, com apoio em Manzini, que para o crime se consumar é “preciso 
que o documento saia da esfera individual do agente, iniciando uma 
relação qualquer com terceiro ou com a autoridade pública, de modo 
a poder implicar efeitos jurídicos” (Luiz Regis Prado, Curso ed Direito 
Penal brasileiro, volume 4, 4ª ed. São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 2006,p 242).” 

 

   Assim, é certo que, ao se exigir resultado lesivo para 
caracterização do crime do art. 304, do Código Penal, o v. acórdão 
contrariou e negou vigência ao mencionado dispositivo de lei federal. 

 

 

5 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (na interpretação do art. 304, Código 

Penal) - TESE III 

“Caracteriza o crime do artigo 304 do Código Penal a mera 
exibição do documento hábil a enganar, ainda que o autor 
não obtenha o resultado lesivo, eis que se trata de crime 
formal”. 

 

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido que 
caracteriza o crime do artigo 304 do Código Penal a mera exibição do 
documento hábil a enganar, ainda que o autor não obtenha o resultado 
lesivo, eis que se trata de crime formal. 
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   Entretanto, a Douta Câmara Criminal entendeu por bem, 
absolver o réu, afirmando que não teria o condão de produzir resultado 
lesivo, contrariando o posicionamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. 

 

5.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do Recurso Especial nº 1.722.241- SP  (julgado 
em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018), cujo acórdão se oferece como 
paradigma e que se encontra publicado na Revista Eletrônica de 
Jurisprudência (cópia em anexo), a COLENDA QUINTA TURMA DO EGRÉGIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu: 

 

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. 

CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 

1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de 
que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do 
Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do 
documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo 
à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 

2. Recurso provido. 

(REsp 1722241/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) 

 

   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 
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   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 
recorrido. 
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5.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

 

   Para o v. acórdão recorrido: 

“Tais circunstâncias ressaltam-se, ainda mais, no processo ora em 
julgamento. A CNH falsificada somente afirmava habilitação legal com 
data de vencimento alterada. Os demais dados de sua identificação 
pessoal são verdadeiros. Por isso, não causaria dano a qualquer 
pessoa, se apresentada para revelação da identidade do acusado e, 
apenas, serviria para ser apresentada a agentes de fiscalização do 
trânsito, ou a policiais em atendimento de ocorrências, quando exigida. 
Nestas hipóteses últimas, a falsificação seria percebida de pronto, 
através de rápida consulta ao sistema de informações, o que de 
fato ocorreu.” 

 

    Já para o aresto paradigma: 

“Sobre o assunto, este Superior Tribunal de Justiça firmou 
entendimento no sentido de que ‘tratando-se de crime formal, o delito 
tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a 
utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a 
demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros’ 
(AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 
14/03/2018).” 

 

   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 
jurídica, ou seja, a caracterização do crime do art. 304, 
independentemente da produção de resultado lesivo.  

 

    Em síntese: 
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Para o acórdão impugnado, atípica a conduta porque “não 
causaria dano a qualquer pessoa” e “a falsificação seria percebida 
de pronto, através de rápida consulta ao sistema de informações”. 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, “o delito tipificado 
no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou 
apresentação do documento falso, não se exigindo a 
demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros’”. 

 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 
jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 
o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

6. DO PEDIDO 

   Ante o exposto, demonstrada a contrariedade a dispositivo 
de lei federal e o dissenso jurisprudencial (em relação à Tese III) o Ministério 
Público do Estado de São Paulo aguarda seja deferido o processamento do 
presente RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação 
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e 
PROVIMENTO, para a cassação do v. acórdão de fls. 161/166, com 
restabelecimento da r. sentença de fls. 121/122 e das penas lá aplicadas. 

   São Paulo, 28 de agosto de 2018. 

 
 

JORGE ASSAF MALULY 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 
 

MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 
 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


