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Curso/Disciplina: Crimes Contra a Fé Pública. 

Aula: Crimes Contra Fé Pública – 01. 

Professor (a): Marcelo Uzêda 

Monitor (a): Amanda Ibiapina 

 

Nº da aula 01 

AULA: 16/12/2016. 

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA 

 

 Aqui serão tratados os tópicos mais relevantes! 

 

1. BEM JURÍDICO TUTELADO 

  

 A proteção penal, nesse tipo de crime, é voltada às relações, entre as pessoas em geral, que 

envolvam declarações, documentos, etc. 

 

 

 

 Em se tratando de fé pública, uma série de violações podem ser encontradas. No que concerne a 

esse bem jurídico, há crimes de falsidade material, falsidade ideológica, falsificação de papéis públicos, 
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sinais, etc. São inúmeros os tipos de “falsos” a serem estudados nesse tópico dos Crimes contra a Fé 

Pública. 

 Uma novidade, mas que já existe há algum tempo, é a fraude em concursos ou certames públicos 

(art. 311-A CP). Essa novidade partiu de uma constatação do legislador de que esse tipo de fenômeno vinha 

acontecendo, mas não havia, até então, um tipo penal para capitular esse comportamento criminoso. 

Diante disso, houve a necessidade de tutelar a credibilidade dos certames. 

 Ex. Fraudes no ENEM; sujeito que usa ponto eletrônico; ou que obtém (ou vende) o gabarito, etc. 

 

CRIMES EM ESPÉCIE 

 

2. CRIME DE MOEDA FALSA (ART. 289 DO CP) 

 

 

 

 A pena é alta e cumulada com multa. O núcleo do tipo penal é o verbo “FALSIFICAR”. Sobre o crime 

de moeda falsa, pode-se dizer o seguinte: 
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 ◙ O crime de moeda falsa é classificado pela doutrina como crime formal e de perigo concreto. É 

formal, pois mesmo que a moeda não chegue a circular, o crime se consuma com a falsificação.  

 Pode-se questionar: com a falsificação, já não há a criação da moeda? Com a contrafação (criação) 

da moeda, já não há um resultado naturalístico? No tocante ao momento consumativo, a falsificação em si 

já configura o delito e não há necessidade de essa moeda entrar em circulação. 

 Ex. O sujeito falsificou uma ou várias notas, que ainda estão em seu poder, não foram inseridas em 

circulação – isso já é suficiente para colocar em risco o bem jurídico tutelado. O perigo consiste na 

exposição da credibilidade, da confiança na moeda de curso legal. O perigo ocorre com a falsificação ou 

alteração da moeda, ainda que, efetivamente, ela não consiga ludibriar; ainda que, no caso concreto, ela 

seja percebida e não consiga ser passada; ainda assim, a falsificação já se consuma antecipadamente, 

colocando em risco a fé pública depositada na moeda. 

 

 ◙ O sujeito ativo é qualquer pessoa; o sujeito passivo é o Estado (a coletividade). 

 Quando se falsifica moedas, a competência para o processamento e julgamento desses delitos é 

da Justiça Federal. A falsificação de moedas gera um risco para a confiança na moeda de curso legal, 

nacional ou até estrangeira, e essa confiança afeta a coletividade. Trata-se da credibilidade e da confiança 

que as pessoas, em geral, têm na moeda de curso legal. Por isso, o sujeito passivo é o Estado e a 

coletividade, não um indivíduo em separado. Mesmo que, no caso concreto, a moeda seja passada para 

alguém, o risco gerado atinge a coletividade no momento em que essa nota ou moeda, metálica ou papel-

moeda, venham a ser falsificados. 

 

 ◙ Núcleos do Tipo Penal 

 

 

  

 A “FALSIFICAÇÃO”, portanto, pode ocorrer por meio de dois tipos de comportamentos: a) a 

formação total (ou fabricação ou contrafação); e b) a alteração. A FABRICAÇÃO ou CONTRAFAÇÃO é 

quando o sujeito produz a nota na totalidade; já a alteração decorre da modificação de outra moeda ou 

papel moeda originalmente verdadeiros (Ex. o sujeito pega uma nota de 5 reais e consegue imprimir por 

cima, transformando-a numa nota de 50 reais). 
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 ATENÇÃO! Essa alteração é sempre para um valor maior. Não há crime quando o sujeito altera 

uma nota para um valor menor, pelo menos de falsificação de moeda, segundo entendimento da 

doutrina. Eventualmente, isso pode ser uma forma de fraude empregada para outras finalidades (Ex. o 

sujeito quer praticar uma evasão de divisas – ela altera aquelas notas para um valor menor – exemplo de 

laboratório, pois ele teria um montante inferior a 10 mil reais, por exemplo, naquela soma; ele alteraria 

para essa finalidade). Agora, crime de moeda falsa, em tese, não seria; poderia ser outra figura como, por 

exemplo, a evasão de divisas: se ele altera notas de valores superiores para valores menores para passar 

abaixo do limite autorizado. 

 

 ◙ A modificação deve trazer consigo a capacidade de prejuízo a um número indeterminado de 

pessoas. Para haver alteração ilícita, para caracterizar o crime de moeda falsa, é necessário que resulte 

uma aparência de moeda de valor maior. É necessário que esta moeda falsa tenha capacidade de enganar, 

ludibriar um número indeterminado de pessoas. 

 

 A seguir, será discutida a possibilidade, ou não, de aplicação do princípio da insignificância no crime 

de moeda falsa e, até que ponto, o crime pode ser considerado impossível, mediante a utilização de papel-

moeda grosseiramente falsificado. É indispensável a imitatio veri, ou seja, a imitação da verdade. É 

necessário que seja, pela fabricação ou pela alteração, uma imitação da verdade com capacidade de 

enganar. Para caracterizar o crime de moeda falsa, a nota deve ter aptidão para passar/circular como se 

verdadeira fosse. 

 

 ◙ INFORMATIVO 437/STJ 
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 Esse é um julgado antigo, mas a jurisprudência, de lá para cá, tem mantido a mesma orientação. No 

caso acima, trata-se, na verdade, da inserção da nota em circulação, sendo o crime antecedente a 

falsificação da moeda. Mas aqui já tem a figura derivada, ou equiparada, da conduta de inserir a moeda em 

circulação. 

 Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa.  

  

NOTA! A jurisprudência tem utilizado quatro vetores, que são cumulativos, para o reconhecimento da 

insignificância como causa supralegal de atipicidade: 

1º) a mínima reprovação do comportamento (ou mínimo grau de reprovabilidade); 

2º) a ofensividade da conduta do agente tem que ser quase nenhuma (mínima ofensividade da 

conduta); 

3º) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; 

4º) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

Esses são os vetores exigidos por STF e STJ para a aplicação do princípio da insignificância. 

 

 Como moeda falsa é um crime de perigo, coloca em risco a fé pública, no tocante à confiança na 

moeda, ainda que seja de pequeno valor a nota, independente do valor e da quantidade de notas, não se 

aplica o princípio da insignificância, pois seus vetores não estão presentes. A conduta cria um risco para a 

coletividade e, ao criar um risco para a coletividade, não pode ser considerada ínfima ou insignificante, 

mesmo que o valor ou quantidade de notas seja pequeno ou de pouca monta. 

 Assim, não se pode tecer comparações com outros tipos penais, como, por exemplo, o crime de 

descaminho, em que a jurisprudência admite, em que pese a discussão quanto ao tópico dos 20 mil reais, 

que: se o valor do tributo que não foi recolhido por conta do descaminho, se o montante do tributo e seus 

acessórios não passa de 10 mil reais (ou 20 mil reais, em razão da discussão), é tranquilo o valor de 10 mil 

reais para o descaminho. 

 Alguns usam esse critério matemático. No crime de descaminho, a razão que levou o STF e o STJ a 

utilizarem esse valor de 10 mil reais (agora 20 mil reais) é o desinteresse da Fazenda Pública Nacional em 

executar esses valores. A Lei 10.522/2002 estabelece valores que norteiam a atuação da Procuradoria da 

Fazenda Nacional – eles executam, hoje o valor está atualizado para 20 mil reais; abaixo de 20 mil reais, 

eles não executam. 

 Então, veja que, mesmo no descaminho, não se pode usar um critério meramente matemático: é 

necessário analisar a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social, o 

reduzidíssimo grau de reprovabilidade e a inexpressividade. Os 10 ou 20 mil reais do descaminho tratam 

da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Agora, é necessário avaliar outros critérios: o sujeito 

que tem uma prática reiterada, profissional de descaminho não tem insignificância. 

 Voltando para o crime de moeda falsa: mesmo que seja de pequeno valor a nota falsificada ou 

quantidade pequena de notas falsificadas, não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que há risco 

para a sociedade (a coletividade). No momento em que se falsifica moedas, a credibilidade da moeda é 

colocada em risco por esse comportamento, mesmo que essa moeda não venha a circular, mesmo que 
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detectada quando tentarem inseri-la em circulação. A potencialidade lesiva já se faz presente com a 

produção ou alteração dessa moeda. Por isso, o princípio da insignificância não se aplica nesses casos. 

 

 ◙ Falsificação Grosseira e crime impossível 

 

 Em 2004, o Supremo Tribunal Federal, na opinião de Marcelo Uzêda, de forma equivocada, proferir 

uma decisão, em sede de Habeas Corpus, em que aplicou o princípio da insignificância ao crime de moeda 

falsa. Mas a razão do entendimento do Supremo, naquele caso, foi que a moeda grosseiramente falsificada 

não teria o condão de colocar em risco à fé pública. Entendeu que moeda grosseiramente falsificada não 

tem aptidão para ofender a fé pública. Só que, em vez de aplicar insignificância, na verdade, o STF deveria 

ter aplicado crime impossível. 

 Crime impossível e princípio da insignificância não são a mesma coisa. Crime impossível está 

expressamente previsto no art. 17 do CP1. Não se pune a tentativa quando é impossível consumar-se o 

crime. Se o agente tenta falsificar a nota, mas a falsificação é tão grosseira que não tem a mínima aptidão 

para circular, trata-se de crime impossível. Assim, não é necessário uma causa supralegal para afastar a 

tipicidade desse comportamento, pois já existe esse artigo 17. O princípio da insignificância é utilizado 

como causa supralegal; crime impossível está na lei.  

 Repise-se: é por isso que Marcelo Uzêda entende que foi um entendimento equivocado. Não é caso 

de princípio da insignificância e sim de crime impossível, em razão da absoluta impropriedade do objeto, já 

que a falsificação grosseira não tem a mínima aptidão para enganar as pessoas. Por isso que é necessário a 

imitatio veri, é necessário que a fraude tenha aptidão para ludibriar a coletividade, um número 

indeterminado de pessoas. 

  

 ◙ Súmula 73 do STJ – a falsificação grosseira, em tese, pode ser crime de estelionato. Não é 

moeda falsa porque não tem o condão de circular e enganar um número indeterminado de pessoas. Mas, 

eventualmente, a falsificação grosseira pode ser empregada num contexto de estelionato, determinando a 

aplicação do art. 171 do CP. 

 
                                                             
1  Crime impossível (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade 

do objeto, é impossível consumar-se o crime.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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 - A moeda estrangeira também faz parte do âmbito de proteção.  

 

 - O jocandi animo exclui o crime. Ex. Imagine um programa de auditório em que o apresentador 

(animador) joga dinheiro para as pessoas; ele pode usar uma nota verdadeira ou uma simulação; se aquele 

papel não é uma nota de verdade, mas aquilo é uma brincadeira, jocandi animo (ânimo de brincadeira com 

aquele material falso), não há dolo de falsificar moeda nem de inserir em circulação. Se uma das pessoas 

consegue pegar a nota falsa, eventualmente, pode trocar por uma nota verdadeira com a produção. Mas 

não há o dolo de falsificar na utilização desse papel, na simulação de notas que ele joga, não há dolo, é 

jocandi animo.  

 Portanto, para que ocorra o crime de falsificação, é necessário o dolo, consciência dos elementos 

do crime (falsificar, fabricando ou alterando, moeda ou papel-moeda). Tem que existir o dolo de realizar os 

elementos do tipo penal. Não há crime se não houver dolo, apenas vontade de brincar ou simular um 

cenário de um programa. 

  

 - Consuma-se o crime com a produção (fabricação) ou alteração da moeda. A falsificação pode ser 

no todo ou alteração de uma nota pré-existente, ainda que seja de uma só: uma nota falsa já é suficiente 

para colocar em risco a fé pública. 

 

 - Se o agente falsifica diversas notas num mesmo contexto, há um único crime. É claro, contudo, 

que a quantidade de notas falsas será utilizada como circunstância do crime para a dosimetria da pena, que 

é de 03 a 12 anos. A margem de pena é, portanto, bem larga para aplicação do magistrado, a depender da 

quantidade de notas. 

  

 - Se a falsificação de notas se dá em ocasiões diferentes, pode-se reconhecer o instituto do crime 

continuado (ou continuidade delitiva). Ex. O sujeito fabricou 10 notas de 100 reais; uma semana depois, 

falsifica mais 10 notas; na semana seguinte, mais 10 notas; e assim sucessivamente. Aqui, verifica-se o 

fenômeno da continuidade delitiva, com aplicação do artigo 71 do CP2 (pega uma pena e exaspera de 1/6 a 

2/3, conforme o número de crimes praticados): são vários crimes, várias condutas, da mesma espécie, com 

as mesmas circunstâncias e um nexo de continuidade. 

 

                                                             
2
  Crime continuado 

        Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 

espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 

diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça 

à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, 

bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 

diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.(Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
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 - É um crime instantâneo, que se consuma com a produção (fabricação) ou alteração da nota, ainda 

que seja uma só, e a repetição desse comportamento induz ao reconhecimento da continuidade delitiva. 

 

◙ Informativo 554 do STJ 

 

 

 

 No furto, no estelionato, na apropriação indébita, etc., a restituição da coisa, a reparação do dano 

antes do recebimento da denúncia ou queixa caracteriza o arrependimento posterior, que permite uma 

redução de pena de 1 a 2/3, à luz do art. 16 do CP: nos crimes patrimoniais, crimes sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, crimes que tem um resultado patrimonial (um prejuízo, uma subtração), restituída a 

coisa ou reparado o dano por ato voluntário do agente antes da Ação Penal, a pena será reduzida de 1 a 

2/3. 

 Na moeda falsa, contudo, imagine que alguém passe uma moeda falsa, depois se arrepende, pega a 

moeda de volta e substitui por uma verdadeira; o sujeito deu uma nota falsa de 50 reais, ou falsificou, ou 

inseriu em circulação, mas, depois, ele troca a nota falsa pela verdadeira. Ainda que ele tenha, 

supostamente, se arrependido e tentado minimizar o prejuízo daquela pessoa, a nota, ao ser falsificada e 

depois inserida em circulação, já caracteriza o risco ao bem jurídico. Portanto, aqui não há 

restituição/reparação a fazer, até porque a vítima é a coletividade, a sociedade como um todo. Ainda que 

se minimize o prejuízo daquela pessoa determinada, isoladamente, com a falsificação e/ou a inserção em 

circulação (§1º), o crime já está consumado: a promoção da restituição não tem efeito, não há o que 

reparar ou restituir em termos de fé pública, já que se trata de um bem jurídico afeto à coletividade. 
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 Em suma, não se aplica o arrependimento posterior ao crime de moeda falsa, uma vez que a 

coletividade é colocada em risco, a confiança na moeda é colocada em risco com a fabricação e também 

com a inserção da moeda em circulação. Não há que se falar em arrependimento posterior. 

 

◙ Competência 

 

 

 

 A competência é da Justiça Federal, já que a União é responsável pela fabricação das notas, 

emissão, pelo controle da circulação, por meio do Conselho Monetário Nacional, Banco Central, etc. Assim, 

há uma violação direta a interesse federal: interesses federais são atingidos pelo fato de que é competência 

constitucional da União para emissão, controle e equilíbrio do sistema monetário.  

 

◙ Súmula 73 do STJ 

 

 

 Essa é uma construção interessante do STJ, que parte do seguinte raciocínio: a moeda falsa, 

grosseiramente falsificada, não ofende o bem jurídico tutelado, não coloca em risco a fé pública. O papel 

grosseiramente falsificado é aquele que não tem a mínima aptidão para circular; é aquele que, num 

primeiro contato, qualquer pessoa, sem ser perito, tem condições de perceber a falsidade: a falsidade salta 

aos olhos (primo ictu oculi). 

 Portanto, a falsificação ou a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado, em tese, pode 

caracterizar estelionato; o crime de moeda falsa é descartado. Se configurar estelionato, a competência é 

da Justiça Estadual.  

 Ex. No meio de notas verdadeiras, o sujeito coloca papel moeda grosseiramente falsificado, a fim 

de ludibriar a vítima. Ex. clássico: a vítima anuncia um produto pela internet, num site de vendas; o 

comprador pretende adquirir o produto; eles marcam um encontro, num determinado local, e o sujeito dá 
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um “bolo de notas” ao vendedor. Como estavam num lugar de grande circulação, no Centro da Cidade, a 

vítima, por cautela, não abre o “bolo de notas” e procura um lugar seguro para fazer a contagem. Quando 

faz a contagem, já tendo entregue o produto ao comprador, percebe que, no meio das notas verdadeiras, 

havia papeis que simulam notas, mas que não tem nenhuma aptidão para circular como nota. O agente faz 

aquele volume para enganar a vítima. A falsificação grosseira, em tese, é um meio fraudulento empregado 

no crime de estelionato. Mas, como não tem aptidão para circular isolado, como moeda, não pode ser 

crime de moeda falsa, mas, em tese, pode ser um meio fraudulento do estelionato.  

 

 Diz-se “em tese”, pois nem sempre essa fraude será apta mesmo para o estelionato. 

 

 Houve uma QUESTÃO DE PROVA PARA PROCURADOR DA REPÚBLICA em que o enredo narrava a 

seguinte situação: o sujeito dava uma nota de 3 reais para um comerciante – isso é absurdo – nem como 

estelionato esses três reais passam, ainda mais para um comerciante. A resposta que a banca queria era: 

CRIME IMPOSSÍVEL, seja por absoluta impropriedade do objeto (na moeda falsa), seja pela absoluta 

ineficácia do meio (crime de estelionato). 

 Em suma: diz a súmula 73 que, em tese, é crime de estelionato, de competência da Justiça 

Estadual. O laudo pericial é importante! A perícia que avalia a nota será fundamental para as conclusões 

sobre esta, especialmente a conclusão de que a falsificação é grosseira. Muitas vezes, inserida em 

circulação a nota (§1º), a vítima percebe a falsidade e procura as autoridades; em alguns casos, consegue-

se até a prisão em flagrante de quem insere em circulação. 

 Ainda que a nota seja percebida facilmente, se possui a mínima aptidão para circular, não é 

impossível o crime de moeda falsa. Mas o laudo é fundamental para dizer se a falsificação é grosseira ou 

não. Apesar de, no caso concreto, ela ser detectada, o laudo será importante. 

 Repise-se: se a falsificação é grosseira, não tem aptidão para circular, então, em tese, é meio para 

o crime de estelionato. Mas, às vezes, nem para o estelionato esse meio será apto, idôneo, para enganar, 

ludibriar alguém. 

 

 

◙ FIGURA ASSIMILADA 
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 - Na prática, trabalha-se muito mais com o §1º do que com o caput.  O §1º estabelece um tipo 

misto alternativo – Ex. se o sujeito adquire e introduz na circulação, comete 01 (um) crime, se estiver num 

mesmo contexto. É um crime de conteúdo variado, de ação múltipla.  

 

 - Exige-se a intenção de colocar a moeda em circulação, portanto, o dolo deve estar presente.  

 

 - Se quem introduz é o próprio falsificador, tem-se um post-factum impunível, ou seja, um 

exaurimento da figura típica. Por isso que, lá no início, foi dito que a classificação doutrinária do crime do 

caput é formal, pois se consuma com a falsificação (fabricação ou alteração) da nota, mesmo que ela não 

seja introduzida em circulação: não há necessidade de que ela entre em circulação ou seja repassada para 

terceiros. O “falso”, por si só, já coloca em risco a fé pública. Entretanto, se o próprio falsificador introduz 

na circulação, responde pelo crime do caput, sendo o §1º mero exaurimento do crime. 

 Se, contudo, uma pessoa falsifica e outra adquire, introduz na circulação, etc., este último responde 

pelo §1º, figura assimilada à falsificação. 

 

 - É irrelevante que o sujeito tenha colocado em circulação a nota por mera liberalidade. Ex. um bom 

sujeito faz uma doação de mil reais a uma instituição de caridade; só que, no montante da doação, metade 

do valor é em notas falsas; não importa o caráter filantropo do agente, pois ele introduziu em circulação a 

moeda falsa. 

 

 - É irrelevante também se há torpeza bilateral. Ex. o sujeito paga drogas com moeda falsa; existe 

uma torpeza bilateral; o fato de uma pessoa vender drogas (tráfico) não afasta a ilicitude da inserção em 

circulação de moeda falsa. 

 

 Houve um caso curioso na Justiça Federal: dois rapazes, jovens de 19 anos, foram presos em 

flagrante e responderam pelo crime de moeda falsa, na forma do §1º (figura assemelhada), porque 
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pagaram uma prostituta com moeda falsa. A testemunha de acusação era a prostituta que teria recebido a 

nota falsa. Ainda que a prostituição seja um comportamento imoral ou socialmente reprovável (não é 

ilícito; ilícito é explorar a prostituição alheia), o pagamento de serviços de prostituição com moeda falsa 

continua sendo conduta típica: um erro não justifica o outro; uma imoralidade não justifica a outra. 

 

◙ Informativo 546 do STJ 

 

 

 

 Continuação do slide a seguir:  
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 É interessante mencionar que, como não se trata de um crime patrimonial, não tem escusa 

absolutória, não tem imunidade relativa: é um crime contra a fé pública. Mesmo que o agente passe uma 

moeda falsa contra um parente, cônjuge, ascendente, descendente, criança, maior de 60 anos, 

adolescente, mulher grávida, enfermo, enfim, são pessoas vulneráveis. Incidem as agravantes3 do art. 61, 

II, alíneas “e” e “h”, CP, na inserção de moeda falsa. 

 Além disso, embora o Estado seja vítima do delito, não o é de forma exclusiva; secundariamente, 

outras pessoas podem ser atingidas. Isso tem repercussão na aplicação da pena. 

 Em suma, o STJ reconhece a aplicação das agravantes mencionadas: crimes praticados contra 

parente, cônjuges, ascendentes, descendentes, irmãos, pessoa vulneráveis, como idosos, crianças, 

adolescentes, enfermos, gestantes, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e, por isso, 

demonstrada, efetivamente, essa circunstância, como tendo influenciado no sucesso da empreitada 

criminosa, é possível incidir a agravante. 

 

◙ FIGURA PRIVILEGIADA 

                                                             
3 A circunstância agravante será aplicada na segunda fase da dosimetria do critério trifásico. Então, se a vítima 

é vulnerável, se pode ser enganada mais facilmente, esse elemento será considerado como uma circunstância que vai 

interferir na pena: uma circunstância agravante. 
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 Esse é o caso de quando a pessoa, de boa-fé, recebe a nota, pois foi enganada; depois ela percebe a 

falsidade; e, para não arcar com o prejuízo, repassa a nota, reintroduz em circulação. É um caso muito 

comum também: deve-se distinguir a figura do §1º da figura do §2º.  

 O sujeito recebe a nota, como se verdadeira fosse; ele foi enganado; depois de perceber a falsidade 

(MOMENTO POSTERIOR), devolve à circulação, para não sofrer o prejuízo – essa figura é privilegiada, pois 

não foi ele quem falsificou, tampouco foi ele quem introduziu na circulação; na verdade, recebeu a nota de 

boa-fé num primeiro momento, sem dolo. 

 O núcleo “restituir” à circulação é diferente do núcleo “introduzir” na circulação. Se ocorre a 

introdução na circulação, essa é a primeira vez que a nota vai circular; ao contrário, quando se restitui à 

circulação, a moeda já estava circulando. A reprovação, portanto, é menor, pois quem “restitui” à 

circulação não é responsável pela falsificação nem pela introdução da moeda; é crime de menor potencial 

ofensivo, uma vez que a pena é de detenção de seis meses a dois anos (tanto no caput, como no §1º, a 

pena é de reclusão de 3 a 12 anos). 

 Se uma pessoa recebe uma nota falsa estando de boa-fé, não deve reintroduzi-la na circulação, 

deve procurar as autoridades, uma agência bancária, e entregar para fazer o registro, o recolhimento da 

nota e o registro de ocorrência. 

 A conduta de reintroduzir é punida, pois mesmo que o agente não seja o introdutor da moeda, ele  

realimenta o risco para a fé pública. 

 Também pode acontecer de a pessoa sacar uma nota falsa na boca do caixa de uma instituição 

financeira. Se perceber que a nota é falsa e for possível comprovar que a nota foi sacada ali, a instituição 

financeira, eventualmente, ressarcirá a pessoa, mediante o recolhimento e inutilização da nota falsa. Mas, 

se for numa situação de comércio (fora de uma instituição financeira), o ideal é que a pessoa busque as 

autoridades competentes. 

 Nessa forma privilegiada do crime, existe o dolo, existe a fraude, mas de forma subsequente, após 

o recebimento da nota. Se a pessoa já introduz de má-fé a nota, adquire e introduz, etc., fica no crime do 

§1º; se de boa-fé recebe, mas depois surge o dolo de devolver à circulação, tem-se a figura privilegiada do 

§2º.  
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 - Não abrange a origem ilícita, ou seja, furto, roubo, pois, nesse caso, não há vontade de evitar o 

dano. Tem que ficar claro que o sujeito não quer sofrer o prejuízo, daí ele devolve à circulação. Ex. O sujeito 

furtou/roubou nota falsa, adquiriu notas falsas ilicitamente; então, há o dolo de introduzir em circulação, 

não é a vontade de meramente restituir. Se ele furta/rouba a carteira de um falsificador e percebe que as 

notas são falsas, colocando-as em circulação, responde pelo crime do §1º, até porque ele não adquiriu ou 

recebeu aquelas notas de boa-fé. Então, essa é outra diferença do §2º: se a origem da nota for ilícita, é §1º. 

 

 

◙ PARÁGRAFO TERCEIRO 

 

 

 

 - A figura típica do §3º é qualificada, pena de 3 a 15 anos; é crime próprio, atribuído ao funcionário 

público, ao diretor, ao gerente, ou ao fiscal de banco de emissão. Então, o sujeito, sem autorização, emite 

ou autoriza fabricação, com peso inferior ao determinado em lei, ou papel moeda em quantidade superior 

à autorizada. Esses comportamentos equivalem a uma falsificação, mas são uma forma qualificada pela 

condição de funcionário, para aquele que possui a atribuição de emitir, controlar, fiscalizar essa emissão.  

 - A lei não previu a emissão de moeda metálica em quantidade superior: o que tem é papel moeda 

em quantidade superior, mas não se fala em moeda metálica em quantidade superior. 

 - Não há necessidade de lucro pessoal, intenção de lucro pessoal ou que ele obtenha lucro pessoal: 

basta que ele autorize, basta que ele emita ou autorize a emissão/fabricação de moeda com título (é o teor 

da liga metálica) ou peso inferior ao determinado em lei. Basta que ele emita ou autorize dolosamente a 

emissão da moeda com seu peso inferior ao correto ou com título inferior ao determinado por lei. A mesma 

questão envolve a emissão de papel-moeda acima do limite autorizado, quantidade superior. 
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◙ PARÁGRAFO QUARTO 

 

 

 

 O §4º também deve ser atribuído a essas pessoas que tem esse contato, acesso às moedas. Trata-

se da moeda cuja circulação ainda não estava autorizada. Ex. Imagine que há uma nova nota de 500 reais; a 

nota foi criada; mas sua circulação não foi autorizada; se o agente desvia ou faz circular a moeda, cuja 

circulação não estava autorizada, responde pela figura do §4º. 

 Quem tem acesso a esses objetos, quem trabalha e atua nessas instituições é o sujeito ativo, apesar 

de o §4º não mencionar isso. 

 

CRIME DE MOEDA FALSA (ART. 289, CP) 

- Caput: falsificação;  

- §1º: figuras assemelhadas à falsificação, envolvendo a introdução de moeda;  

- §2º: forma privilegiada, de quem devolve à circulação, tendo recebido de boa-fé; 

- §3º: figura própria do funcionário, do gerente, do responsável, que emite ou autoriza a emissão 

fraudulenta de notas e moedas metálicas – notas acima das autorizadas e moedas com peso ou título 

menor;  

- §4º: quem desvia e permite a circulação, faz circular a nota que ainda não estava autorizada a circular – o 

agente antecipa essa circulação indevidamente. 

 

 

3. FIGURAS ASSIMILADAS AO CRIME DE MOEDA FALDA (ART. 290 DO CP) 
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 Aqui, o agente consegue montar notas com pedaços de outras notas: ele tem fragmentos de 

cédulas e ele monta uma cédula com esses fragmentos. Ou então, ele suprime o sinal indicativo da 

inutilização, para devolver a moeda à circulação (Ex. As instituições financeiras recolhem moedas já 

envelhecidas/desgastadas, as quais serão recolhidas para inutilização; ao serem recolhidas, essa notas são 

marcadas como inutilizadas, pois já foram substituídas; e a pessoa que tem acesso a essas notas, suprime a 

marca de inutilização, com a intenção de restituir à circulação). Mesmo que a nota não seja restituída à 

circulação, o crime já está realizado com a supressão do sinal indicativo da inutilização. Ou então o 

agente restitui à circulação a nota que está nessas condições ou já recolhidos para fins de inutilização. 

 São figuras assimiladas ao crime de moeda falsa, especificamente voltadas para as notas 

danificadas, inutilizadas, recolhidas para inutilização.  

 

 Sobre o parágrafo único: o sujeito que trabalha na Casa da Moeda, no Banco Central, que tem 

acesso a esses materiais, sendo funcionário público, vale-se dessa qualidade para praticar esses 

comportamentos. A pena máxima passa para 12 anos, cumulada com multa, quando o agente é funcionário 

e trabalha em repartição onde esses valores estavam recolhidos. O agente se vale dessa facilidade. 

  

 Atenção! O art. 290 não exige uma qualidade especial no caput; mas se ele tem a qualidade 

especial de funcionário dessas repartições, responsáveis pelo recolhimento das notas, ou pela inutilização, 

nesse caso, ele responde com a pena mais agravada. 

 

4. PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA 

 

 

  

 No art. 291 do CP, tem-se condutas típicas de atos preparatórios. A pena é menor, de dois a seis 

anos, e multa, uma vez que se trata de ato preparatório. No art. 291, o legislador quis punir 

antecipadamente o ato preparatório da falsificação de moeda. 

 PERGUNTA: E se o agente falsifica, efetivamente, a moeda? Nesse caso, o art. 289 absorve o art. 

291. O art. 291, no momento em que a nota é efetivamente falsificada, por se tratar de um ato 

preparatório, ainda que seja um crime autônomo, ele acaba se tornando um antefato impunível. 
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 PORTANTO: o crime do art. 291 (petrechos de falsificação), se a moeda é efetivamente falsificada, 

torna-se um antefato impunível, por se tratar de ato preparatório (fase necessária para a realização 

daquele delito). 

 

 ATENÇÃO! Esses crimes são muito importantes para quem quer seguir carreira na área federal. 

 

 OBS. Se o agente tem uma impressora de alta resolução, não tem petrecho; o equipamento, ou 

objeto, insumo ou matéria-prima, etc. devem ser especialmente destinados à falsificação de moeda. 

Simplesmente ter uma boa impressora não caracteriza o crime. Agora, se tem esse material e mais outros 

elementos que são utilizados especialmente na produção/falsificação, nesse caso, tem petrechos de 

falsificação no conjunto desses objetos materiais. 


