PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁROIOS E ESPECIAIS

INFORMAÇÃO – JULGAMENTO

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente, o Núcleo de Repercussão
Geral e Recursos Repetitivos (NURER), unidade integrante da Coordenadoria de
Recursos Extraordinários e Especiais, prevista nas Resoluções de nº 160/2012 do
CNJ, e nº 02/2015 do TJPA, direcionadas à aplicação da sistemática da repercussão
geral e do recurso repetitivo, comunica que o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática do art. 543-C do CPC, JULGOU o tema 933, vinculado ao REsp
1.378.053/PR, cuja ementa restou assim construída:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART.
543-C
DO
CPC.
DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
DESCAMINHO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIMEMEIO. ABSORÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do
CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O delito de uso de documento falso, cuja pena em abstrato é
mais grave, pode ser absorvido pelo crime-fim de descaminho,
com menor pena comparativamente cominada, desde que
etapa preparatória ou executória deste, onde se exaure sua
potencialidade lesiva. Precedentes.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC,
nos seguintes termos: Quando o falso se exaure no descaminho,
sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como
crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a
este cominada 4. Recurso especial improvido.
(REsp 1378053/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 15/08/2016)
No acórdão foi fixada a seguinte tese: “Quando o falso se exaure no
descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim,
condição que não se altera por ser menor a pena a este cominada.”

PODER JUDICIÁRIO
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Para outras informações, acesse o site do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará1.
Respeitosamente.
Belém (PA), 14 de setembro de 2016.

Coordenadoria de Recurso Extraordinário e Especial
(Núcleo de Repercussão Geral e Recurso Repetitivo)
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