
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO Nº 1810/2016

AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 0000703-36.2013.8.16.0136

INDICIADO: EDSON ZBIERSKI ROCHA

OBJETO: ART. 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EMENTA:  ART.  28 CPP.  USO DE DOCUMENTO FALSO (ART.  304 CP).

DENÚNCIA  OFERECIDA  EM  GUARAPUAVA.  FALSIFICAÇÃO  DE

DOCUMENTO  PÚBLICO  (ART.  297  CP).  ENTENDIMENTO  DO

PROMOTOR DE JUSTIÇA NATURAL DO CASO NO SENTIDO DA REMESSA

DOS  AUTOS  PARA  A  COMARCA  DE  PITANGA.  ARQUIVAMENTO

INDIRETO.  INAPLICABILIDADE.  Considerando  que  o  delito  de  uso  de

documento  falso,  utilizado  como  crime-fim,  absorve  o  crime  de

falsidade de documento público, como crime-meio, a competência para

análise da matéria é da comarca em que se consumou o crime previsto

no art. 304 do CP (art. 70 CPP).

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Os presentes  autos  de inquérito policial  foram instaurados  mediante

portaria da autoridade policial para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art.

304 (uso de documento falso) e art. 297 (falsificação de documento público), ambos

do Código Penal.
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Após  a  instrução  processual,  o  Ministério  Público,  por  meio  de  seu

Promotor de Justiça, lotado na comarca de Guarapuava, Cláudio César Cortesia, às fls.

219/220,  manifestou-se  pelo  arquivamento  indireto  dos  autos,  tendo  oferecido

denúncia (fls. 221-224) em face do investigado pelo delito de uso de documento falso

(art.  304  CP).  No  entanto,  com  relação  aos  delitos  de  falsificação  de  documento

público (art. 297 CP) e falsificação de uso de selo do Ofício Distrital de Laranjal (art. 296

CP),  pertencente  à  comarca  de  Pitanga,  salientou  que  ocorreram  na  comarca  de

Pitanga, e não em Guarapuava, razão pela qual pronunciou-se pelo declínio dos autos

à comarca de Pitanga para o transcorrer das investigações desses delitos. 

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, a Juíza de Direito Carmen

Silvania  Zolandeck  Mondin  proferiu  a  decisão  de  fls.  232/233,  discordando  da

promoção  ministerial  de  arquivamento  indireto,  sob  o  argumento  de  que  “a

competência para apreciação do feito seria deste Juízo, considerando que aqui teria se

dado a utilização do documento falso e tal crime poderia absorver e de falsificação dos

documentos e do solo neles opostos”. Nestes termos, determinou o encaminhamento

dos autos  a  esta Procuradoria-Geral  de Justiça,  aos  fins  do disposto no art.  28  do

Código de Processo Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo  do  pronunciamento  ministerial  de  fls.  219/220,  que  promoveu  o

arquivamento indireto por entender que a continuidade das investigações em relação

aos delitos de falsificação de documento público e falsificação e uso de selo falsificado
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devem ser realizadas na comarca de Pitanga,  pois com relação ao crime de uso de

documento falso, já teria havido, inclusive, oferecimento de denúncia (fls. 221/224).

Em  que  peso  os  argumentos  do  ilustre  Promotor  de  Justiça,  razão

assiste à douta Juíza de Direito. 

Tem sido adotado pela doutrina e jurisprudência o entendimento de

que prevalece um único crime no caso de o agente usar o documento que ele próprio

falsificou.

 Neste sentido:

"A  falsificação  de  documento  público  e  seu  uso,  pelo  próprio

falsificador, não caracterizam concurso material, para a aplicação das

penas  cumuladas  àqueles  delitos,  mas  crime progressivo,  unidade

jurídica, pois a ação consequente – uso - não pode ser praticada sem

a  antecedente  -  falsificação."  (TRF,  AC  4.680,  Rel.  Washington

Bolívar).

A melhor solução, todavia, é considerar subsistente apenas o crime de

uso de documento falso, que como crime-fim, absorve o crime-meio, de falsificação de

documento e falsificação de selo de reconhecimento de assinaturas. 

A  propósito,  GUILHERME  DE  SOUZA  NUCCI,  ao  discorrer  sobre  o

concurso entre os crimes de falsificação e uso de documento falso, esclarece:

"A  prática  dos  dois  delitos  pelo  mesmo  agente  implica  no

reconhecimento de um autêntico crime progressivo, ou seja, falsifica-

se  algo para depois  usar  (crime-meio e crime-fim).  Deve o sujeito

responder somente pelo uso de documento falso." (NUCCI.  Código

Penal Comentado. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 976).

 Nesta mesma linha ROGÉRIO GRECO argumenta que: 
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"Caso  o  agente  que  falsificou  o  documento  venha,  efetivamente,

fazer uso dele, não poderíamos, in casu, cogitar de concurso entre os

crimes de falsificação de documento público e uso de documento

falso,  pois  que nessa hipótese devemos aplicar a regra relativa ao

antefato punível, ou seja,  o crime-meio (falsificação do documento

público),  deverá ser absorvido pelo crime-fim (uso de documento

público falso)."  (GRECO. Código Penal  Comentado. Niterói:  editora

Impetus, ano 2009, p. 705). Descatamos. 

Nesse sentido: 

APELAÇÃO CRIME. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO

DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ARTS.  297  E  304).  DELITOS

CONFIGURADOS.  CRIME-MEIO  E  CRIME-FIM.  ABSORÇÃO  DA

FALSIFICAÇÃO  PELO  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  EXCLUSÃO  DA

PENA  CORRESPONDENTE  DELITO  DE  FALSIFICAÇÃO.  RECURSO

PROVIDO. Ocorrendo o crime de falsificação de documento e de uso

desse mesmo documento,  o delito do art.  297, do Código Penal,

constitui  crime-meio  e  é  absorvido  pelo  crime-fim,  de  uso  de

documento falso (CP, art. 304). (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 639183-1 -

Medianeira  -   Rel.:  Carlos  Augusto  A  de  Mello  -  Unânime  -   -  J.

10.06.2010). Destacamos. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL.

FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO

DA  CONSUNÇÃO.  APLICABILIDADE.  1.  Quando  a  falsificação  do

documento é apenas meio ou fase necessária para a sonegação fiscal,

não  configurando  crime  autônomo,  aplica-se  o  princípio  da

consunção. 2. Agravo regimental improvido. (STJ-6ª Turma, AgRg no

REsp 1154361, julg. 13.03.2012, DJe 28.03.2012)
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O fato de já ter sido oferecida denúncia, na comarca de Guarapuava, em

face do investigado Edson Zbierski Rocha, pelo crime de uso de documento falso (art.

304 CP), não inviabiliza, que nessa comarca, sejam procedidas as investigações ou o

oferecimento de denúncia ou, ainda, a promoção de arquivamento com relação aos

delitos de falsificação de selo e de documento público (art. 296 e art. 297, CP).

Não se pode descurar que a falsificação dos documentos particulares

objetivaram à exclusiva liberação dos veículos junto à Polícia Rodoviária estadual, o

que ensejou a instauração de inquérito policial em Guarapuava para a averiguação da

prática do crime de uso de documento falso o que a toda evidência, poderá absorver,

por aplicação do princípio da consunção, o crime-meio. 

Assim,  como  o  crime  de  falsificação  de  documento  particular  é

absorvido pelo delito de uso, a competência para o seu processamento é estabelecida

pelo local da consumação, a teor do art. 70,  caput, do Código de Processo Penal, no

caso, a comarca de Guarapuava. 

Art.  70. A competência será, de regra,  determinada pelo lugar em

que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em

que for praticado o último ato e execução. 

3. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em respeito  à  independência  funcional  do  digno

representante  do  Ministério  Público,  Cláudio  César  Cortesia,  às  fls.  219/220,  que

promoveu o arquivamento do feito,  sugerimos a designação de outro Promotor de

Justiça para atuar no feito, acompanhando a demanda em seus ulteriores termos.

Curitiba, 12 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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