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anos, a violência, como elemento do tipo, é presumida. Eventual experiência anterior 
da ofendida não tem força para descaracterizar essa presunção legal. Precedentes. 
Ademais, a demonstração de comportamento desregrado de uma menina de doze 
anos implica revolver o contexto probatório. Inviável em habeas. O casamento da 
ofendida com terceiro, no curso da ação penal, é causa de extinção da punibilidade 
(CP, art. 107, VIII). Por analogia, poder-se-ia admitir, também, o concubinato da 
ofendida com terceiro. Entretanto, tal alegação deve ser feita antes do trânsito em 
julgado da decisão condenatória. O recorrente só fez após o trânsito em julgado.
[RHC 79.788, rel. min. Nelson Jobim, j. 2-5-2000, 2ª T, DJ de 17-8-2001.]
 � Ambas as Turmas do STF consideram a não ocorrência de bis in idem no reco-

nhecimento da causa de aumento do art. 9º da Lei 8.072/1990, em face de ser a 
vítima menor de quatorze anos, nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor 
tipificado pela violência presumida (art. 224, a, do CP).
[HC 76.004, rel. min. Ilmar Galvão, j. 19-5-1998, 1ª T, DJ de 21-8-1998.]

 = HC 103.404, rel. min. Dias Toffoli, j. 14-12-2010, 1ª T, DJE de 7-4-2011
 = HC 74.780, rel. min. Maurício Corrêa, j. 11-11-1997, 2ª T, DJ de 6-2-1998
 � O estupro pressupõe o constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante 

violência ou grave ameaça — art. 213 do CP. A presunção desta última, por ser a 
vítima menor de quatorze anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a aquies-
cência da mulher e exsurgindo da prova dos autos a aparência, física e mental, de 
tratar-se de pessoa com idade superior aos quatorze anos, impõe-se a conclusão 
sobre a ausência de configuração do tipo penal. Alcance dos arts. 213 e 224, a, do CP.
[HC 73.662, rel. min. Marco Aurélio, j. 21-5-1996, 2ª T, DJ de 20-9-1996.]

 ≠ HC 94.818, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-6-2008, 2ª T, DJE de 15-8-2008
 � Não constitui nulidade a falta da certidão de nascimento ou de perícia médica 

que comprove a idade de menor estuprada, se a presunção de violência resultou do 
livre convencimento do juiz, diante dos demais elementos de prova reunidos nos 
autos. Não é em sede de habeas corpus que se elidirão as razões que se entendem 
com matéria de prova, inexaminável no writ.
[HC 69.084, rel. min. Ilmar Galvão, j. 10-8-1992, 1ª T, DJ de 3-4-1992.]

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

 � O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas 
eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de 
documento de natureza pública.
[Inq 3.601, rel. min. Luiz Fux, j. 15-9-2015, 1ª T, DJE de 29-10-2015.]
 � O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas 

eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de 
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documento de natureza pública. Os erros formais ou materiais, assim considerados 
por força da ausência de qualquer indício do especial fim de agir estabelecido no 
art. 299 do CP, revelam-se penalmente irrelevantes, por ausência de punição da 
conduta a título culposo.
[Inq 3.128, rel. min. Luiz Fux, j. 25-8-2015, 1ª T, DJE de 15-10-2015.]
 � (...) o objeto material do crime de falso em questão é o documento particular, 

e não público. Com efeito, o contrato social foi firmado por particulares, mesmo 
quando registrado na junta comercial. Documento público é aquele criado por 
funcionário público, nacional ou estrangeiro, no desempenho das suas atividades, 
em conformidade com as formalidades prescritas em lei. Em outras palavras, a qua-
lidade de funcionário público daquele que elabora o documento, no amplo alcance 
dado pelo art. 327 do CP, é requisito de sua existência. A lei (art. 297, § 2º, do CP) 
equipara a documento público determinados documentos, entre os quais não está 
o contrato social, como na espécie.
[AP 530, voto do rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 9-9-2014, 1ª T, DJE de 
19-12-2014.]
 � Não há falar em princípio da consunção entre os crimes de falso e de estelionato 

quando não exaurida a potencialidade lesiva do primeiro após a prática do segundo.
[HC 116.979 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 21-11-2013.]
Vide HC 77.721, rel. min. Moreira Alves, j. 14-12-1998, 1ª T, DJE de 6-8-1999
vide HC 73.386, rel. min. Sydney Sanches, j. 28-6-1996, 1ª T, DJ de 13-9-1996
 � Este Tribunal já assentou o entendimento de que, para a caracterização do delito 

de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP, é despiciendo o exame peri-
cial no documento utilizado pelo agente, se os demais elementos de prova contidos 
dos autos evidenciarem a sua falsidade.
[HC 112.176, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2ª T, DJE de 27-8-2012.]
 � Configura-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automo-

tor, previsto no art. 311 do CP, a prática dolosa de adulteração e troca das placas 
automotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma 
intenção específica.
[HC 108.097, rel. min. Rosa Weber, j. 15-5-2012, 1ª T, DJE de 5-6-2012.]

 = RHC 116.371, rel. min. Gilmar Mendes, j. 13-8-2013, 2ª T, DJE de 22-11-2013
 � Falsidade ideológica. Ausência de prejuízo. Cível. Afastamento. Neutralidade. 

A declaração, no cível, de inexistência de prejuízo não repercute no processo-crime 
considerado o tipo falsidade ideológica — alcance do art. 935 do Código Civil.
[HC 108.554, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 20-3-2012, 1ª T, DJE de 18-5-2012.]
 � Falsificação de documento público, falsidade ideológica e uso de documento 

falso. Diploma e certificado de conclusão de curso superior em instituição privada 
de ensino falsos. Apresentação para fins de obtenção de registro profissional no 
Conselho Regional de Administração (CRA). Competência da Justiça Federal. (...) 
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O uso de documento falso de instituição privada de ensino superior, com o fato 
de apresentá-lo ao órgão de fiscalização profissional federal, é delito cognoscível 
pela Justiça Federal, que ostenta, para o caso concreto, competência absoluta. (...) 
Considerando que o diploma falsificado diz respeito a instituição de ensino supe-
rior, incluída no Sistema Federal de Ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei 9.394/1996), resta patente que o delito narrado na denúncia foi 
praticado em detrimento de interesse da União, a atrair a competência da Justiça 
Federal (art. 109, IV, CRFB), mesmo porque se operou o seu uso, sendo que consta 
que a referida autarquia teria descoberto a fraude e negado a emissão do registro.
[HC 93.938, rel. min. Luiz Fux, j. 25-10-2011, 1ª T, DJE de 23-11-2011.]
 � Falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP). (...) a assinatura e o 

preenchimento de um formulário pelo recorrente passando-se por outra pessoa para 
obter uma segunda via de carteira de identidade (crime-meio) esgotou sua poten-
cialidade lesiva com o crime-fim, que foi justamente a contrafação do documento 
de identificação. Basta observar que a segunda via obtida era documento verdadeiro, 
revelava dados verídicos e sua posse não representava qualquer ilícito antes da troca 
da fotografia, mas mero ato preparatório impunível. A conduta de preencher e as-
sinar um formulário passando-se por outra pessoa foi o meio necessário ou normal 
fase de preparação ou execução do outro crime, qual seja, a falsificação da carteira 
de identidade por meio da substituição de fotografias, que somente poderia ser 
verificada mediante a posse do documento verdadeiro obtido, vale dizer, a 2ª via.
[RHC 104.246, rel. min. Luiz Fux, j. 27-9-2011, 1ª T, DJE de 11-10-2011.]
 � O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/1988) não alcança 

aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de 
ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente 
(art. 307 do CP).
[RE 640.139 RG, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2011, P, DJE de 14-10-2011, rg.]
 � Uso de documento falso. Apresentação por exigência da autoridade. Conduta 

típica. Disponibilidade do agente na utilização efetiva do documento para fins 
penalmente relevantes. Crime configurado. (...) Alegação de que o documento foi 
apresentado pelo paciente por exigência da própria autoridade policial, a qual não 
comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre e consciente de documento 
de identidade falsificado, no intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o cri-
me em comento.
[HC 103.313, rel. min. Dias Toffoli, j. 23-11-2010, 1ª T, DJE de 14-3-2011.]

 = HC 111.706, rel. min. Cármen Lúcia, j. 4-12-2012, 2ª T, DJE de 17-12-2012
 � No caso sob exame, o ora paciente foi condenado pela Justiça estadual bandeirante 

por ter praticado o delito de falsidade ideológica, porque inseriu declaração falsa em 
documento público (CTPS), consistente em simulação de vínculo empregatício. Não 
havendo lesão ao INSS capaz de atrair a competência da Justiça Federal, o paciente 
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deverá responder apenas pelo delito de anotação falsa na CTPS, cuja competência 
para o julgamento cabe à Justiça estadual.
[HC 102.629, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 23-11-2010, 1ª T, DJE de 1º-2-2011.]

 = RE 649.998 AgR, rel. min. Ayres Britto, j. 28-2-2012, 2ª T, DJE de 30-3-2012
 � Crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP). (...) A má-fé do paciente restou 

devidamente comprovada nos autos da ação penal, tendo ele agido, dolosamente, 
para a prática do crime previsto no § 1º do art. 289 do CP, o que impossibilita a 
desclassificação da conduta para o crime previsto no § 2º do mesmo artigo.
[HC 103.205, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 24-8-2010, 1ª T, DJE de 10-9-2010.]
 � O delito de falsificação de documento público é crime formal, cuja consumação 

se dá no momento da falsificação ou da alteração do documento.
[RHC 91.189, rel. min. Cezar Peluso, j. 9-3-2010, 2ª T, DJE de 23-4-2010.]
 � Crime de falso. (...) Ausência de informações na GFIP do INSS. (...) Até o 

advento da MP 83/2002 as prefeituras não estavam obrigadas a reter e recolher as 
contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais. Não comete o crime do 
art. 297, § 4º, do CP, o prefeito municipal que, anteriormente à entrada em vigor da 
MP 83/2002, não determinou a inclusão na GFIP da totalidade das remunerações 
pagas aos contribuintes individuais.
[AP 462, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-6-2009, P, DJE de 9-10-2009.]
 � A Lei 9.983/2000 acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 297 do CP para incriminar 

condutas de falsidade ideológica em documentos e papéis relacionados com a Pre-
vidência Social, substituindo o art. 95, g, h e i, da Lei 8.213/1991. O objeto jurídico 
protegido é a fé pública, em especial a veracidade dos documentos relacionados à 
Previdência Social. Ou seja, o sujeito passivo é, primeiramente, o Estado e, em caráter 
subsidiário, o segurado e seus dependentes que vierem a ser prejudicados. A norma 
penal prevista no art. 297, § 4º, exige a lisura na relação estabelecida pelo empre-
gador com o órgão da Previdência Social, constituindo os assentamentos da CTPS 
os parâmetros legítimos para os cálculos contributivos. O segurado, por sua vez, é 
protegido porque somente a partir de informações válidas serão alcançados benefí-
cios igualmente válidos. Não se pode negar, portanto, a existência de um interesse 
específico da União, já que se tem um dano potencial aos serviços federais que têm a 
privatividade de sua expedição, estando a eles necessariamente vinculados. Dessarte, 
sendo o bem jurídico tutelado a fé pública e o sujeito passivo a Previdência Social, é 
inegável a aplicação do art. 109, IV, da CF; significa dizer, a atribuição é do MPU.
[ACO 1.282, rel. min. Eros Grau, dec. monocrática, j. 2-2-2009, DJE de 6-2-2009.]
Vide HC 84.533, rel. min. Celso de Mello, j. 14-9-2004, 2ª T, DJ de 30-6-2006
 � Moeda falsa. Art. 289, § 1º, do CP. Dez notas de pequeno valor. Princípio da 

insignificância. Inaplicabilidade. Desvalor da ação e do resultado. Impossibilidade 
de quantificação econômica da fé pública efetivamente lesionada. Desnecessidade de 
dano efetivo ao bem supraindividual. Ordem denegada. A aplicação do princípio 
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da insignificância de modo a tornar a conduta atípica depende de que esta seja 
a tal ponto despicienda que não seja razoável a imposição da sanção. Mostra-se, 
todavia, cabível, na espécie, a aplicação do disposto no art. 289, § 1º, do CP, pois a 
fé pública a que o Título X da Parte Especial do CP se refere foi vulnerada. Em re-
lação à credibilidade da moeda e do sistema financeiro, o tipo exige apenas que 
esses bens sejam colocados em risco, para a imposição da reprimenda. Os limites 
da culpabilidade e a proporcionalidade na aplicação da pena foram observados 
pelo julgador monocrático, que substituiu a privação da liberdade pela restrição de 
direitos, em grau mínimo.
[HC 93.251, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 5-8-2008, 1ª T, DJE de 22-8-2008.]

 = HC 97.220, rel. min. Ayres Britto, j. 5-4-2011, 2ª T, DJE de 26-8-2011
Vide HC 83.526, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 16-3-2004, 1ª T, DJ de 7-5-2004
 � Deve a denúncia ser recebida, quanto ao crime descrito no art. 304 c/c o art. 71 

do CP, porque presentes dados concretos a evidenciar que a carteira de identidade 
apontada como falsa, da qual o denunciado era portador, foi usada para fazer pro-
cura ção e substabelecimento públicos, bem como para alterar contrato social de 
pessoa jurídica. A existência de elementos de convicção a indicar que o denunciado 
obteve um segundo CPF, mediante falsidade ideológica, consistente em declarar 
nome diverso do verdadeiro, impõe o recebimento da denúncia também em relação 
ao crime previsto no art. 299 do CP.
[Inq 1.695, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 18-6-2008, P, DJE de 28-8-2009.]
 � O uso dos papéis falsificados, quando praticado pelo próprio autor da falsificação, 

configura post factum não punível, mero exaurimento do crimen falsi, respondendo 
o falsário, em tal hipótese, pelo delito de falsificação de documento público (CP, 
art. 297) ou, conforme o caso, pelo crime de falsificação de documento particu-
lar (CP, art. 298). Doutrina. Precedentes (STF). Reconhecimento, na espécie, da 
competência do Poder Judiciário local, eis que inocorrente, quanto ao delito de 
falsificação documental, qualquer das situações a que se refere o inciso IV do art. 109 
da Constituição da República. Irrelevância de o documento falsificado haver sido 
ulteriormente utilizado, pelo próprio autor da falsificação, perante repartição pú-
blica federal; pois, tratando-se de post factum impunível, não há como afirmar-se 
caracterizada a competência penal da Justiça Federal, eis que inexistente, em tal 
hipótese, fato delituoso a reprimir.
[HC 84.533, rel. min. Celso de Mello, j. 14-9-2004, 2ª T, DJ de 30-6-2009.]

 = AP 530, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 9-9-2014, 1ª T, DJE de 19-12-2014
 � O crime de moeda falsa exige, para sua configuração, que a falsificação não seja 

grosseira. A moeda falsificada há de ser apta à circulação como se verdadeira fosse. 
Se a falsificação for grosseira a ponto de não ser hábil a ludibriar terceiros, não há 
crime de estelionato.
[HC 83.526, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 16-3-2004, 1ª T, DJ de 7-5-2004.]
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 � A jurisprudência desta Corte não admite a absorção do crime de uso de do-
cumento falso pelo delito de estelionato.
[HC 77.721, rel. min. Moreira Alves, j. 14-12-1998, 1ª T, DJE de 6-8-1999.]

 = HC 98.526, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 29-6-2010, 1ª T, DJE de 20-8-2010
Vide HC 116.979 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 21-11-2013

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 � É constitucional o art. 33, § 4º, do CP, que condiciona a progressão de regime, no 
caso de crime contra a administração pública, à reparação do dano ou à devolução 
do produto do ilícito. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor 
a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. A alegação 
de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do 
art. 33, § 4º, do CP. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da conde-
nação. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado 
da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas 
estiverem sendo regularmente quitadas.
[EP 22 ProgReg-AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 17-12-2014, P, DJE de 18-
3-2015.]

Crimes Praticados por Funcionário Público contra a 
Administração em Geral

 � A condição de deputada estadual não se confunde com a qualidade funcional 
ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do CP, que leva em consideração, 
entre outras condicionantes, a circunstância de o agente ser funcionário público. 
A quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem 
se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre 
outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao 
patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de 
moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo 
conceito está inserido no art. 327 do CP. Daí ser possível a elevação da pena-base 
em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (primeira fase), 
sem que isso importe em bis in idem.
[RHC 125.478 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 10-2-2015, 2ª T, DJE de 2-3-2015.]
 � O fato de a acusada não ser funcionária pública não impede que seja denunciada 

pela prática de peculato, se, consciente dos atos praticados pelos supostos autores do 
crime, é beneficiada pela apropriação ou pelo desvio. Na hipótese de que se trata, a 


