QUESTÃO
Disserte em até 30 linhas sobre os crimes de falsidade e o concurso aparente de normas
em sua aplicação prática.
RESPOSTA
Os crimes de falsidade estão inseridos, em sua maior parte, no Título X da Parte
Especial do Código Penal, tendo como a característica o potencial de servir de substrato
a outras figuras penais autônomas, as quais ensejam, por vezes, a análise do concurso
aparente de normas.
Para a resolução do mencionado concurso de normas, a doutrina estabelece
quatro critérios, quais sejam, o da especialidade, o da subsidiariedade, o da consunção e
o da alternatividade.
Estabelece o critério da especialidade que a norma especial afasta a incidência
da norma geral (lex specialis derogat legi generali). O próprio CP estabelece em seu art.
12 que: “As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei
especial, se esta não dispuser de modo diverso”.
Exemplo de aplicação do referido critério temos no caso de tráfico internacional
de drogas, em que a lei aplicável é a denominada Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), e
não o crime de contrabando previsto no art. 334 do CP.
Pelo princípio da subsidiariedade (lex primaria derogat legi subsidiariae),
aplica-se “um tipo penal na medida em que outro não possa ser utilizado, como
resultado do sentido e do fim das normas em concorrência” (PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v. 1,
p. 229).
Exemplo: o crime de dano (art. 163 do CP) em relação ao crime de furto
qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, §
4º, inc. I, do CP).
O critério da consunção (lex consumens derogat legi consumptae) determina a
absorção de determinado crime por outro quando o primeiro constitui fase de realização
deste ou é uma regular forma de transição para o último.
Exemplo: o crime de falso em relação ao estelionato (art. 171 do CP).
Por fim, o critério da alternatividade, sustentado por um setor doutrinário,
consiste em que a aplicação de uma norma a um fato exclui a aplicabilidade de outra
que também o prevê como crime.
Exemplo: furto (art. 155 do CP) e apropriação indébita (art. 168 do CP)
(CARVALHO FILHO, José Cândido de. Concurso Aparente de Normas Penais. Rio de
Janeiro: Revan, 2009, p. 116).
No âmbito notarial, assume especial relevo os crimes de falsum em relação a
outros crimes que esses possam ensejar, sobrelevando a importância, em grande parte
dos casos, o critério da consunção.
Sobre o concurso entre o crime de falso e o crime de estelionato, o STJ editou a
Súmula nº 17, com o seguinte teor: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais
potencialidade lesiva, é por este absorvido”.

