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Simulado de Direito Penal: Crimes Contra a Fé Pública 
(CESPE/ABIN/2018) 

01) A conduta de dolosamente adquirir dólares falsos para colocá-los em circulação por intermédio de 
operações cambiais tem a mesma gravidade que a conduta de falsificar papel moeda, sendo, por isso, 
punida com as mesmas penas deste crime. 

Comentário: 
 
Moeda Falsa 
 
CP/40. Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no 
país ou no estrangeiro: 
 
Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa. 
 
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, 
cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Câmara Municipal de Itatiba - SP/2015) 
02) Aquele que recebe moeda falsa, de boa-fé, como verdadeira, e a restitui à circulação depois de conhecer 
a falsidade será isento de pena.  

Comentário: 
 
Moeda Falsa Privilegiada 
 
CP/40. Art. 289 § 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à 
circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CRM-PR/2018) 
03) Aquele que adquire objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, sem, contudo, efetivamente 
produzir moeda falsa, não incorre em conduta criminosa, uma vez que praticou ato meramente preparatório.  

Comentário: 
 

Petrechos para falsificação de moeda 

Bem jurídico Protegido: Fé pública. 

Crime comum;  

Sujeito Ativo: Qualquer pessoa. 
Sujeito Passivo: Coletividade e pessoa lesada diretamente pela conduta. 

Tipo Subjetivo: Dolo sem finalidade específica. Não é possível a modalidade culposa. É possível a 
tentativa. 

Petrechos para falsificação de moeda 
 
CP/40. Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, 
aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda: 
 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

Consumação: Será consumado no momento da fabricação ou aquisição da máquina que falsifica moeda. 

Para ocorrer a tipificação do delito do art. 291 do CP, o sujeito ativo precisa apenas deter a posse de 
petrechos destinados à falsificação de moeda, sendo dispensável que o objeto (máquina) seja utilizado 
exclusivamente para esse fim. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/TJ-SP/2012) 
04) O crime de “petrechos de falsificação” (CP, art. 294), por expressa disposição do art. 295 do CP, tem a 
pena aumentada de sexta parte se o agente é funcionário público, e comete o crime, prevalecendo-se do 
cargo. 

Comentário: 
 
Petrechos de falsificação 
 
CP/40. Art. 294 - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à 
falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior: 
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Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
 
CP/40. Art. 295 - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se 
a pena de sexta parte. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PF/2018) 
05) Os livros comerciais, os títulos ao portador e os transmissíveis por endosso equiparam-se, para fins 
penais, a documento público, sendo a sua falsificação tipificada como crime.  

Comentário: 
 
Falsificação de documento público 
 
CP/40. Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: 
 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
 
§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta 
parte. 
 
§ 2º - Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao 
portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento 
particular. (Rol Taxativo – Não se admite analogia) 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Câmara Municipal de Itatiba - SP/2015) 
06) Sobre os crimes contra a Fé Pública, é correto afirmar: 
Para a configuração do crime de falsidade ideológica, basta que o agente omita, em documento público ou particular, 
declaração que dele deveria constar, ou, em documento público ou particular, insira ou faça inserir declaração falsa 
ou diversa da que deveria ser escrita, sem finalidade específica. 

Comentário: 
 
Com finalidade específica. 
 
Falsidade ideológica 
 
CP/40. Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, 
se o documento é particular. 
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 
 
Gabarito: Errado. 

(MPT/MPT/2017) 
07) O crime de supressão de documento consiste em destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou 
de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor.  

Comentário: 
 
Supressão de documento 
 
CP/40. Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, 
documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor: 
 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e 
multa, se o documento é particular. 
 
Gabarito: Correto. 

(PGR/PGR/2015) 
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08) TRATANDO-SE DE MOEDA FALSA, RESPONDA: 
A utilização de papel-moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato. 

Comentário: 
 

STJ/Súmula 73 

A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da 
competência da Justiça Estadual. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TCE-RN/2015) 
09) De acordo com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não pratica o crime de falsa identidade o 
agente que, no momento da prisão em flagrante, atribuir para si falsa identidade, visto que essa é uma 
situação de autodefesa.  

Comentário: 
 

STJ/Súmula 522 

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de 
alegada autodefesa. 

 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CFO-DF/2017) 
10) Segundo o entendimento consolidado do STJ, é aplicável o princípio da insignificância ao crime de 
moeda falsa, desde que o valor ou a quantidade de cédulas apreendidas seja inferior ao salário mínimo. 

Comentário: 
 

STJ/AREsp 558.790/SP 

Independentemente da quantidade e do valor das cédulas falsificadas, haverá ofensa ao bem jurídico 
tutelado, razão pela qual não há falar em mínima ofensividade da conduta do agente, o que afasta a 
incidência do princípio da insignificância. 

 
Gabarito: Errado. 
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