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Resumo: Trata-se de uma investigação sobre o bem jurídico protegido nos crimes de 

falsidade documental, tormentosa e antiga questão doutrinária, a partir do pensamento 

filosófico de Michel Foucault. Propõe-se um questionamento da noção de fé pública com 

fulcro nas funções instrumentais dos documentos investidos desse caráter, de modo a trazer a 

lume o próprio objeto de tutela penal: a confiança no discurso de veracidade produzido a 

partir das normas jurídicas processuais. Por fim, o trabalho esclarece algumas das oposições 

ao conceito ora proposto para o bem jurídico-penal protegido nos crimes contra a fé pública. 
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1. Introdução 

 

O direito penal, no Estado democrático de direito, tem por tarefa proteger apenas os 

mais relevantes bens jurídicos contra condutas lesivas ou ameaçadoras expressamente 

previstas em lei. Esta afirmativa, corrente na doutrina contemporânea, ilustra dois axiomas 

essenciais do sistema constitucional (garantista) do direito penal: sua subsidiariedade em 

relação aos demais ramos do ordenamento e sua função de tutela exclusiva de bens jurídicos  - 

nullum crimen sine necessitate e nullum crimen sine injuria (FERRAJOLI, 2002, p. 89). O 

bem jurídico-penal (ou objeto jurídico do crime) é elemento normativo do tipo penal, cuja 

presença é indispensável à validade da norma incriminadora. O bem jurídico atua como limite 

ao exercício do poder punitivo do Estado, como critério de classificação e de interpretação 

dos tipos penais e como parâmetro para a cominação e aplicação das sanções penais (PRADO, 

1997, p. 48-49) - em suma, "os conceitos de bem jurídico e tipo penal acham-se de tal maneira 
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entrelaçados, que não se pode prescindir da idéia do primeiro, ao se examinar o segundo." 

(VARGAS, 2000, p. 11). 

O Título X da Parte Especial do Código Penal brasileiro (CPB) compreende os 

chamados crimes contra a fé pública (artigos 289 a 311). A origem remota da incriminação de 

tais condutas - crimina falsi - encontra-se no direito romano, pela introdução da "Lex Cornelia 

testamentaria et nummaria", enquanto a origem moderna dos crimes contra a fé pública deu-

se no início do século XIX, com os Códigos Penais da Baviera (1813) e de Oldenburgo (1814) 

(HUNGRIA, 1959, p. 183-186). Intenta-se coibir, entre outras condutas atentatórias à fé 

pública, a falsificação de moeda, papéis públicos ou documentos (públicos ou particulares) e a 

adulteração de sinais utilizados pelo Estado.  

A idéia de fé pública como bem jurídico-penal foi contestada por diversos autores, que 

apontavam a vacuidade e abstração deste conceito (PRADO, 2002, p. 46). Este trabalho 

entende que a fé pública, independentemente de seu conteúdo, constitui propriamente um bem 

jurídico-penal. A proteção da veracidade e da integridade dos documentos não tem por escopo 

a preservação da integridade patrimonial de terceiros, ainda que seja possível praticar 

infrações patrimoniais mediante o emprego de documentos falsos (e.g., artigo 171, CPB); 

tampouco se pretende salvaguardar a regular administração da Justiça, a despeito das 

falsidades enunciadas em juízo (e.g., artigo 342, CPB). Destarte, cumpre rechaçar a teoria que 

propõe que a fé pública é noção abstrata, inapta a constituir objeto jurídico dos crimes contra 

a fé pública. Uma vez assentada tal premissa, é imperativo delimitar o que se encontra no 

alcance deste bem jurídico-penal, posto que, a despeito de admiráveis contribuições da 

doutrina, "os bens jurídicos (concretos e determinados bens jurídicos) protegidos na falsidade 

documental até aqui continuam indeterminados, vagos e confusos." (GOMES, 2002, p. 149). 

O objeto desta investigação é a definição do bem protegido nos crimes contra a fé pública.  
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A partir das concepções doutrinárias sobre o tema e das funções instrumentais dos 

documentos dotados de fé pública no direito, será esboçado um panorama do discurso 

doutrinário sobre o objeto jurídico nos crimes de falsidade documental. Em seguida, o 

trabalho exporá uma visão externa ao discurso jurídico, partindo de destaques selecionados da 

obra filosófica de Michel Foucault, em especial no que concerne a noção da verdade no 

direito e as relações do saber com o exercício do poder. Com lastro em Foucault, propor-se-á 

uma nova leitura sobre o bem jurídico-penal protegido nos crimes contra a fé pública, tendo 

por essência do sentido da incriminação as estruturas de discurso e de verdade no direito.    

 

2. A compreensão doutrinária da fé pública como bem jurídico-penal 

 

Diversas são as opiniões doutrinárias a respeito da definição de fé pública
1
. É possível 

verificar, dentre as variadas teorias, duas correntes principais de pensamento: a corrente que 

identifica a fé pública como confiança na legitimidade, validade e autenticidade documental, e 

a teoria da fé pública enquanto segurança e confiabilidade no tráfego jurídico. A primeira 

destaca o objeto material dos crimes contra a fé pública - o documento - e suas funções de 

garantia, perpetuação e prova, enquanto a segunda ressalta a necessidade social de se garantir 

e agilizar os tratos jurídicos cotidianos, mediante o emprego de documentos emitidos em 

conformidade com requisitos pessoais, formais e materiais.  

A doutrina italiana, com destaque a Filangieri, Rocco, Carrara e Manzini, acolhe 

posição eminentemente objetiva, percebendo a fé pública como a confiança coletiva nos 

signos, objetos, formas e documentos emitidos ou utilizados pela autoridade pública (MONIZ, 

1993, p. 58 et seq.). No Brasil, esta corrente foi largamente aceita, sendo denominada de fé 

pública, "sob o prisma objetivo, a aura de legitimidade que envolve os documentos, e, debaixo 
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do ponto de vista subjetivo, a confiança apriorística da coletividade na sua veracidade." 

(AMARAL, 1978, p. 6). No direito brasileiro, professam o ponto de vista da doutrina italiana 

Nelson Hungria (1959, p. 188-190), Heleno Cláudio Fragoso (1965, p. 987) e Luiz Regis 

Prado (2002, p. 47), entre outros. 

Já a doutrina alemã, em especial as concepções de Von Liszt, Binding, Bauer e 

Merkel, partiu da negação da fé pública como bem jurídico tutelado nos crimes de falsificação 

documental. Em princípio, Von Liszt e Binding identificavam os crimes de falsificação como 

ataques aos meios de prova e sinais de autenticação; com a distinção, operada por Bauer, entre 

o estelionato e os crimes de falsidade documental surge a noção de que o bem jurídico-penal 

protegido nestas infrações tem por titular a coletividade, correspondendo a um direito à 

capacidade probatória dos documentos. A confiança nos meios de prova não esgota a idéia de 

segurança no tráfego jurídico: há de se preservar tanto o tráfego jurídico como os documentos 

que dele participam. O tráfego jurídico operado mediante provas ou com documentos passa a 

ser o objeto de proteção dos crimes contra a fé pública (MONIZ, 1993, p. 63-67). 

As correntes do pensamento jurídico-penal que conferem maior preponderância ao 

documento (doutrina italiana) ou às relações jurídicas (doutrina alemã) devem ser apreendidas 

sob uma perspectiva de complementaridade. Com efeito, a proteção da confiança social nos 

documentos emitidos por aqueles de direito reflete-se em segurança e agilidade no trato 

jurídico; do mesmo modo, uma das condições essenciais à segurança dos negócios é a 

percepção de que as partes podem confiar na validade e no teor dos instrumentos jurídicos de 

mediação. A distinção mais notória entre as teorias referentes ao bem jurídico-penal protegido 

nas falsidades documentais refere-se às falsidades não introduzidas no meio jurídico: aqueles 

que enfatizam a integridade das formas documentais defendem que o crime foi consumado 

pela mera produção ou alteração do objeto material do crime (NUCCI, 2003, p. 801), 

enquanto os partidários da teoria da segurança no tráfego jurídico admitem a impunibilidade 
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da conduta devido à ausência de lesão a bem jurídico. A jurisprudência brasileira, por sua vez, 

ainda não chegou a solução consensual sobre a matéria (DELMANTO et al., 2000, p. 527). 

Alguns autores, como Cucumus (apud MONIZ, 1993, p. 59) e Everardo da Cunha 

Luna (apud PRADO, 2002, p. 47), entendem existir nos crimes contra a fé pública uma 

violação a um suposto "direito à verdade". Em sentido contrário, assiste razão a Jesús María 

Silva Sánchez  (1999, p. 77), que afirma categoricamente a inexistência de um dever geral de 

veracidade dos particulares, cuja infração motive a apuração de um fato punível. Assinale-se, 

ainda, que a elevação da "verdade" como bem jurídico-penal acabaria por ampliar os limites 

das condutas sancionadas penalmente, apontando para a criminalização de diversas práticas 

fraudulentas tuteladas apenas no plano do direito privado, bem como provocaria uma 

agregação heterodoxa de tipos penais em torno da noção de verdade (e.g., os artigos 171 e 342 

do Código Penal brasileiro, o artigo 1º, incisos I e IV da Lei 8.137/1990, entre outros) 

(MONIZ, 1993, p. 59).  

Enrique Bacigalupo (1994, p. 417-419) e Luiz Flávio Gomes (2002, p. 150), destacam 

as três funções dos documentos dotados de fé pública no sistema jurídico. Enquanto 

Bacigalupo afilia-se à corrente alemã, que define o bem jurídico protegido nas falsidades 

documentais como a segurança e a veracidade do tráfico jurídico, e afirma que as agressões às 

funções dos documentos são apenas modalidades de ataque ao bem jurídico protegido, Luiz 

Flávio Gomes desdobra o bem jurídico-penal protegido em três facetas, cada qual equivalente 

a uma das funções documentais
2
.  

Conquanto é inegável que as condutas puníveis descritas no Título X da Parte Especial 

do Código Penal brasileiro têm por finalidade proteger as funções instrumentais dos 

                                                      
2
 Cumpre reproduzir a passagem ora questionada: "As incessantes investigações orientadas à descoberta dos bens 
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(incolumidade física do documento); e (c) probatória (todo o documento está destinado a comprovar um fato 

específico). A tutela ou proteção dessas funções constitui o núcleo essencial do bem jurídico protegido nas 

falsidades documentais. Só pode existir crime de falsidade documental quando esses bens jurídicos (isolada ou 

conjuntamente) forem afetados (lesados ou colocados em perigo concreto)." (GOMES, 2002, p. 149-150). 
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documentos perante o direito, não se pode misturar as noções de bem jurídico e de funções de 

proteção da norma penal, conforme leciona Juarez Tavares (2003, p. 198). Nem a função de 

garantia, nem a função de perpetuação, nem a função probatória são dignas de tutela jurídica 

em si mesmas, mas como desdobramentos da proteção do documento em sua totalidade. 

É cediço que o bem jurídico-penal nos crimes contra a fé pública tem por titular a 

coletividade, e não o Estado. Embora apenas o Estado possa dotar seus instrumentos jurídicos 

com a chamada "presunção de veracidade", a proteção contra as contrafações estende-se 

identicamente a documentos públicos ou particulares, nos termos do Código Penal brasileiro 

(artigos 297 e 298). A expressa desnecessidade de se apurar lesão a interesse individual nos 

crimes contra a fé pública também demonstra a titularidade do bem jurídico-penal pela 

coletividade, a despeito de ilustre objeção de Bacigalupo (1994, p. 418), que neles reconhece 

"um avanço na proteção dos direitos das pessoas, que provém do reconhecimento de fatos ou 

relações declarados por outras pessoas ou reconhecidas como tais por algum funcionário". 

 

3. As funções instrumentais dos documentos e a noção de fé pública 

 

Se a pergunta pelo bem jurídico protegido nos crimes contra a fé pública não foi, 

ainda, respondida de modo satisfatório pela doutrina penal, as funções instrumentais dos 

documentos dotados de fé pública são amplamente noticiadas. Por funções instrumentais 

entendem-se os usos e destinações freqüentemente atribuídos aos documentos no meio 

jurídico, já apontados anteriormente (função de garantia, função de perpetuação, função 

probatória), aos quais se adicionam outras funções: a de fiscalização das atividades 

juridicamente relevantes e a de limitação da responsabilidade pessoal nos contatos jurídicos.   

O tratamento jurídico destinado aos documentos investidos de fé pública não pode ser 

examinado à parte das circunstâncias sociais presentes no momento da incriminação das 
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condutas lesivas a estes objetos. A lei penal é produto de sua época, e as razões de 

incriminação podem dizer muito não só sobre o objeto jurídico protegido, como também 

sobre as ditas funções ocultas do direito penal (BATISTA, 2001, p. 113 et seq.). 

A importância dos registros documentais cresceu exponencialmente na transição entre 

o período medieval e a Idade Moderna, marcada pelo fortalecimento dos Estados europeus e 

pelo surgimento do sistema capitalista. Ao Estado foi conferida a prerrogativa de confecção e  

padronização do sistema monetário, que outrora se achava entregue às cidades comerciais e 

aos feudos. O registro contábil do Reino, pautado pela política mercantilista e pela 

expropriação dos recursos coloniais das Américas, era um dos mais caros assuntos de Estado. 

O estabelecimento e a cobrança de tributos sobre as mercadorias exploradas nas colônias ou 

trazidas de além-mar demandavam a instalação de um aparelho fiscal organizado e 

centralizado, mediante a instituição de selos e livros registrais. Nessa época, assinala Foucault 

(2002, p. 74), consolida-se o inquérito como instrumento de acumulação de conhecimentos 

econômicos e como forma regular de administração dos Estados. Ao mesmo tempo, a 

agilidade reclamada pelos intercâmbios mercantis, bem como o surgimento de novos 

expedientes de simplificação das trocas (e.g., as letras de câmbio, nascidas da praxe bancária), 

importaram na utilização de documentos formais como elementos de garantia, tanto da 

legitimidade dos contratantes (mandatos, registros fundiários) como do pagamento dos 

valores contratados (títulos de crédito em geral). A moeda é protegida pela lei penal; do 

mesmo modo, são preservados os papéis que lhe substituem.  

Como bem assinala a doutrina, a proteção penal da fé pública confundia-se, em 

princípio, com a proteção patrimonial, especialmente no que se refere à figura do estelionato. 

O reconhecimento de um valor inerente aos documentos é inequívoco sinal de sofisticação da 

ciência jurídico-penal e de prevalência dos interesses do Estado, principal detentor do direito 

de enunciar a verdade documental. 
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Atualmente, sob o signo da "sociedade de risco"
3
, não se pode prescindir dos 

instrumentos registrais consubstanciados nos documentos públicos ou particulares, nos selos e 

marcas públicas, ou no meio circulante, dada a necessidade de mecanismos de previsão e de 

ordenação das relações sociais que dispensem o contato privado entre participantes. O volume 

e a agilidade dos contatos sociais experimentados pelos indivíduos - as relações mercantis e 

de consumo, o tráfego de veículos automotores, a atuação da burocracia estatal, entre outros - 

obstam investigações pessoais sobre o estado e as habilidades de cada interlocutor, tornando 

difícil a tomada de decisões, em especial nas situações-limite de risco socialmente tolerado. 

As alternativas seriam a abstenção de atuações potencialmente arriscadas, o que inviabilizaria  

parte das práticas da sociedade contemporânea, ou a assunção de riscos sem o devido 

parâmetro de exclusão da responsabilidade por danos indesejados. Por exemplo, o aluguel de 

veículos automotores é atividade econômica regida por normas jurídicas. Aquele que, no 

exercício dessa atividade, assume o risco de entregar veículo a pessoa inabilitada a conduzi-lo 

incorre nas sanções destinadas a esta conduta (art. 310, Lei 9.503/1997), bem como pode vir a 

concorrer, a título culposo, em resultados nocivos provocados pelo condutor do automóvel. 

Quando houvesse dúvida sobre a habilitação do locatário, o locador do veículo teria de optar 

entre a não realização da transação ou a assunção de possíveis sanções penais por seus atos.  

Os documentos investidos de fé pública servem como dado cognoscitivo sobre o 

titular do meio probante e como medida de limitação da responsabilidade dos sujeitos que 

estabelecem contato com o mesmo. Mediante a apresentação de escritos juridicamente 

relevantes, pode o sujeito conhecer objetivamente a competência de outro indivíduo no 

contato social, usando este dado como limite de sua responsabilidade. No exemplo da locação 

                                                      
3
 Conceito introduzido pelo sociólogo Ulrich Beck, que denomina uma "sociedade exasperadamente tecnológica, 

massificada e global, onde a acção humana, as mais das vezes anónima, se revela susceptível de produzir riscos 

também eles globais ou tendendo para tal, susceptíveis de serem produzidos em tempo e em lugar largamente 

distanciados da acção que os originou ou para eles contribuiu e de poderem ter como conseqüência, pura e 

simplesmente, a extinção da vida." (FIGUEIREDO DIAS, 2001, p. 44). 



 9 

de automóveis, a exibição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo locatário de um 

veículo demonstra ao locador que sua conduta é permitida em face da norma penal objetiva, 

bem como o isenta de responsabilidade sobre danos provocados pelo locatário no tráfego 

viário. A competência do sujeito não é dada pelo conhecimento particularizado, mas pelos 

escritos juridicamente válidos apresentados por ele no trato social. 

A função de garantia (autenticidade) refere-se à autoria de uma determinada 

manifestação jurídica. Um documento lavrado perante o oficial público ou devidamente 

assinado dispensa a demonstração da autoria por outros meios de prova (artigos 369 e 371, 

inciso I, Código de Processo Civil - CPC). A função de perpetuação (registro) é inerente a 

todo meio físico sobre o qual é possível materializar o pensamento humano. O suporte 

documental é a vox mortua de uma manifestação do pensamento ou da vontade, apta a ser 

preservada por décadas ou séculos. A perpetuação, em si, não é valor jurídico: não se protege 

toda e qualquer objetivação do espírito humano, senão aquelas que produzem efeitos jurídicos 

relevantes. A função de fiscalização das atividades juridicamente relevantes é derivada, 

igualmente, das funções de perpetuação e garantia, na medida em que o Estado e os 

particulares, em menor medida, valem-se de registros para manter controle sobre 

determinadas atividades jurídicas (e.g., a ocorrência do fato gerador de um tributo, a aquisição 

de determinados produtos, o registro de imóveis, as declarações de renda, os livros mercantis). 

O emprego de documentos permite uma otimização da atividade de controle dos órgãos 

estatais, extrapolando o que se compreende pela mera função de registro. Por fim, a função de 

limitação da responsabilidade é verificada nas situações em que se exige de um determinado 

agente estado ou qualificação especial para a condução de atos jurídicos nos quais há risco 

para o sujeito que o pratica ou para terceiros. Assim, o adquirente de um bem deve exigir a 

declaração de desembaraço judicial; o vendedor de bebidas alcoólicas há de demandar a 

comprovação da maioridade do consumidor, etc. 
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É possível perceber que a idéia de fé pública - ou melhor, daquilo que se entende por 

fé pública nos termos da lei penal - reúne e perpassa todos os fenômenos associados às 

funções documentais. O presente trabalho analisará a função probatória dos documentos 

enquanto componente do problema da verdade no direito, com o auxílio da obra filosófica de 

Michel Foucault. 

 

4. Poder, direito, prova e verdade: reflexões a partir do pensamento de Foucault 

 

O problema da verdade e, mais especificamente, da verdade produzida no direito, não 

são estranhos à obra de Michel Foucault. Nas palavras do grande pensador francês,  

O que tentei investigar, de 1970 até agora, grosso modo, foi o como do poder; tentei 

discernir os mecanismos existentes entre dois pontos de referência, dois limites: por 

um lado, as regras do direito que delimitam formalmente o poder e, por outro lado, 

os efeitos de verdade que este poder produz, transmite e que por sua vez 

reproduzem-no. Um triângulo, portanto: poder, direito e verdade. (2004, p. 179) 

 

Este trabalho não possui a pretensão de resenhar a teoria de Foucault em brevíssimo 

espaço, o que constrangeria a riqueza da obra do autor e acabaria por corromper seu sentido 

original. Tampouco deseja-se adicionar significações ainda não desveladas à obra de Michel 

Foucault sob o insuspeito disfarce da repetição de conteúdo, atentando-se à função do 

comentário enquanto procedimento de controle e delimitação do discurso: "dizer pela 

primeira vez aquilo que, entretanto, já havia sido dito e repetir incansavelmente aquilo que, no 

entanto, não havia jamais sido dito." (FOUCAULT, 2001, p. 25). Entretanto, o exame do tema 

escolhido impõe o estudo de dois aspectos dos trabalhos de Foucault: a relação entre o poder e 

o saber e o papel da verdade diante do poder. 

O pensamento de Michel Foucault reivindica um novo estatuto para as relações entre o 

poder e o saber, conceitos anteriormente separados em categorias distintas. 

Temos antes que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 

favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber estão 

diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de 

um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo 
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relações de poder. (...) Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que 

produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as 

lutas que o atravessam e que o constituem, que determinam as formas e os campos 

possíveis do conhecimento. (2001a, p. 27) 

 

As conexões entre saber e poder obrigam o filósofo, por sua vez, a mudar o enfoque 

sobre a natureza e as origens do conhecimento: 

Ora, se quisermos saber o que é o conhecimento, não é preciso nos aproximarmos da 

forma de vida, de existência, de ascetismo, própria ao filósofo. Se quisermos 

realmente conhecer o conhecimento, saber o que ele é, apreendê-lo em sua raiz, em 

sua fabricação, devemos nos aproximar, não dos filósofos mas dos políticos, 

devemos compreender quais são as relações de luta e de poder. E é somente nessas 

relações de luta e de poder - na maneira como as coisas entre si, os homens entre si 

se odeiam, lutam, procuram dominar uns aos outros, querem exercer, uns sobre os 

outros, relações de poder - que compreendemos em que consiste o conhecimento. 

(FOUCAULT, 2002, p. 23) 

 

O direito e a Ciência do Direito são campos privilegiados de contato entre o poder e o 

saber. Afinal, os comentários jurídicos partem da exegese dos diplomas legais e das decisões 

dos Tribunais, produtos do exercício dos poderes constituídos, ou seja, estabelecidos pela 

Constituição. Os dogmas a que se refere a dogmática jurídica são frutos do Parlamento ou dos 

juízes - é dizer, o objeto da Ciência do Direito são os atos do poder; o poder é elemento 

constitutivo do direito positivo. A doutrina jurídica, quando interpreta o direito, é instrumento 

de justificação do poder, ou, quando adota uma postura crítica em relação ao direito vigente, 

prenuncia uma mudança do próprio sistema sobre o qual este se assenta. Segundo Foucault, 

É a pedido do poder real, em seu proveito e para servir-lhe de instrumento e 

justificação que o edifício jurídico das nossas sociedades foi elaborado. No 

Ocidente, o direito é encomendado pelo rei. Todos conhecem o papel famoso, 

célebre e sempre lembrado dos juristas na organização do poder real. (...) Quando, 

nos séculos subseqüentes, esse edifício jurídico escapar ao controle real, mais 

precisamente quando se abater sobre ele, o que se questionará serão os limites deste 

poder e seus privilégios. (...) Que os juristas tenham sido servidores do rei ou seus 

adversários, é sempre do poder real que se fala nesses grandes edifícios do 

pensamento e do saber jurídico. (2004, p. 180-181) 

 

O discurso jurídico "tem essencialmente o papel de fixar a legitimidade do poder; isto 

é, o problema maior em torno do qual se organiza toda a teoria do direito é o da soberania." 

(FOUCAULT, 2004, p. 181). O pensamento de Foucault não ignora, contudo, que o direito 

exerce outro papel de imprescindível relevância na sociedade ocidental: o gerenciamento dos 

conflitos e o controle da sociedade por meio da imposição de sanções. O processo de 
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"confisco" do poder judiciário, que migrou das disputas privadas para um sistema estatal 

(real) de administração da justiça, coincide com o surgimento da noção de "infração", não 

como lesão a direito de alguém, mas como "uma ofensa ou lesão de um indivíduo à ordem, ao 

Estado, à lei, à sociedade, à soberania, ao soberano. A infração é uma das grandes invenções 

do pensamento medieval." (FOUCAULT, 2002, p. 65-66)
4
.  

A apuração das infrações e a aquisição da verdade dependem do regime geral das 

provas adotadas pelo direito de um determinado período. Sob a influência do direito 

germânico, a prova no período medieval consistia em uma disputa entre as partes: 

No sistema da prova judiciária feudal trata-se não da pesquisa da verdade, mas de 

uma espécie de jogo de estrutura binária. O indivíduo aceita a prova ou renuncia a 

ela. Se renuncia, se não quer tentar a prova, perde o processo de antemão. Havendo a 

prova, vence ou fracassa. Não há outra possibilidade. A forma binária é a primeira 

característica da prova. (FOUCAULT, 2002, p. 61) 

 

O estabelecimento do inquérito como instrumento de reconstrução dos fatos delituosos 

revolucionou as estratégias de acúmulo de conhecimento na sociedade ocidental. O inquérito 

era método de gestão administrativa do Império Carolíngio, bem como era praticado no 

interior da Igreja Católica. Sua destinação no sistema penal era estabelecer uma reconstituição 

da infração, de modo a emular o flagrante delito, tornando presente o que o tempo já afastou 

(FOUCAULT, 2002, p. 68-72). Mas a adoção do modelo de inquérito só foi possível 

mediante grandes mudanças sociais. Desta forma, 

Nenhuma história feita em termos de progresso da razão, de refinamento do 

conhecimento, pode dar conta da aquisição da racionalidade do inquérito. Seu 

aparecimento é um fenômeno político complexo. É a análise das transformações 

políticas da sociedade medieval que explica como, por que e em que momento 

aparece este tipo de estabelecimento da verdade a partir de procedimentos jurídicos 

completamente diferentes. Nenhuma referência a um sujeito de conhecimento e a 

sua história interna daria conta deste fenômeno. Somente a análise dos jogos de 

força política, das relações de poder, pode explicar o surgimento do inquérito 

(FOUCAULT, 2002, p. 73) 

 

Logo, o modelo inquisitivo havia transcendido o plano jurídico e conquistado as 

demais ciências, no período marcado pelo inquestionável valor da verificação empírica: 

                                                      
4
 Cumpre recordar que todas as teorias autoritárias do direito penal destacam, em detrimento do conceito de bem 

jurídico-penal, o caráter do crime como agressão ao Estado ou como ato de infidelidade ao sentido normativo. A 

propósito, cf. ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002, p. 333 et seq. 
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Voltemos um pouco atrás: por volta do século XVI e do século XVII (na Inglaterra 

sobretudo), apareceu uma vontade de saber que, antecipando-se a seus conteúdos 

atuais, desenhava planos de objetos possíveis, observáveis, mensuráveis, 

classificáveis; uma vontade de saber que impunha ao sujeito cognoscente (e de certa 

forma antes de qualquer experiência) certa posição, certo olhar e certa função (ver, 

ao invés de ler, verificar, ao invés de comentar); uma vontade de saber que 

prescrevia (e de um modo mais geral do que qualquer instrumento determinado) o 

nível técnico do qual deveriam investir-se os conhecimentos para serem verificáveis 

e úteis. (FOUCAULT, 2001, p. 16-17) 

 

Todos os grandes inquéritos que dominaram o fim da Idade Média são, no fundo, a 

explosão e a dispersão dessa primeira forma, desta matriz que nasceu no século XII. 

Até mesmo domínios como o da Medicina, da Botânica, da Zoologia, a partir dos 

séculos XVI e XVII, são irradiações desse processo. Todo o grande movimento 

cultural que, depois do século XII, começa a preparar o Renascimento, pode ser 

definido em grande parte como o desenvolvimento, o florescimento do inquérito 

como forma geral de saber. (FOUCAULT, 2002, p. 75) 

 

O problema da verdade em Foucault deve ser analisado com atenção às premissas 

anteriormente estabelecidas. É dizer: a verdade, o conhecimento do que é verdadeiro, é 

contingente às relações de poder desenvolvidas numa sociedade e aos meios de elaboração do 

conhecimento tido por verdadeiro. A verdade é, pois, filtro de seleção dos discursos: 

Talvez seja arriscado considerar a oposição do verdadeiro e do falso como um 

terceiro sistema de exclusão, ao lado daqueles que acabo de falar. (...) Certamente, 

se nos situarmos no nível de uma proposição, no interior de um discurso, a 

separação entre o verdadeiro e o falso não é nem arbitrária, nem modificável, nem 

institucional, nem violenta. Mas se nos situarmos em outra escala, se levantarmos a 

questão de saber qual foi, qual é constantemente, através de nossos discursos, essa 

vontade de verdade que atravessou tantos séculos de nossa história, ou qual é, em 

sua forma muito geral, o tipo de separação que rege nossa vontade de saber, então é 

talvez algo como um sistema de exclusão (sistema histórico, institucionalmente 

constrangedor) que vemos desenhar-se. (FOUCAULT, 2001, p. 13-14) 

 

A verdade não é um dado natural, posto ao alcance do conhecimento de todos os 

homens. Consiste a verdade, sobretudo, de um produto do exercício do poder: 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder (não é - 

não obstante um mito, de que seria necessário esclarecer a história e as funções - a 

recompensa dos espíritos livres, o filho das longas solidões, o privilégio daqueles 

que souberam se libertar). A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a 

múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. (FOUCAULT, 

2004, p. 12) 

 

A seleção do discurso verdadeiro obedece a certas lógicas e normas assentadas para 

delimitar o espaço do verdadeiro e do falso. No discurso científico, trata-se da definição do 

conteúdo das disciplinas (FOUCAULT, 2001, p. 30 et seq.); no direito, cuida-se das normas 

processuais de determinação do onus probandi e de apreciação da prova. Em síntese: 



 14 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de verdade: isto é, 

os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 

mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 

falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo 

de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 2004, p. 12) 

 

O direito contemporâneo renunciou à pretensão de descobrir a verdade sobre o fato 

ocorrido, de reconstituir o que efetivamente se deu, de resgatar a situação de flagrância ex 

post facto
5
. A prova, estabelecida por meio de normas processuais, é o único critério de 

verdade - ou melhor, a prova, como suporte do convencimento judicial, influi na fixação do 

que se deve ter como verdadeiro no sistema jurídico. 

No direito, a "política geral" de verdade determina os tipos de discurso acolhidos (a 

invocação dos precedentes, o discurso de autoridade dos Tribunais superiores, a repetição dos 

autores consagrados), os mecanismos e instâncias de distinção entre o verdadeiro e o falso (os 

incidentes de falsidade, as perícias, e, sobretudo, a liberdade judicial de apreciação da prova -

artigo 131, CPC), as sanções aos discursos verdadeiros e falsos (a sentença favorável ou o 

desentranhamento), as técnicas de obtenção da verdade (os dispositivos processuais que 

cuidam do ônus da prova e da dispensa de prova - artigos 332 a 335, CPC) e o estatuto 

daqueles que têm o encargo de enunciar o que é verdadeiro (artigo 5º, inciso XXXVIII, "c", 

Constituição Federal - CF; artigo 93, inciso IX, CF; artigo 131, CPC).  

 

5. A fé pública como preservação das normas jurídicas de verdade 

 

De acordo com a proposta filosófica de Michel Foucault, o poder na sociedade 

ocidental está indissociavelmente vinculado ao saber e a uma determinada forma de 

                                                      
5
 "É óbvio que não se poderá nunca conhecer a verdade 'total' sobre o fato histórico, porque a capacidade do 

conhecimento humano é limitada; por outro lado, para realizar a justiça não é indispensável conhecer a 'verdade 

absoluta': as provas demonstrarão o quão provável é a hipótese ou em que medida pode ser descartada. Não é 

necessário que a reconstituição do fato histórico seja 'perfeita', mas deve ser razoável e deve respeitar os 

princípios gerais a seguir examinados, entre os quais está compreendida a presunção de inocência." (TONINI, 

2002, p. 50) 
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construção social da verdade. O direito, como mecanismo de exercício do poder, segue 

também um modelo de obtenção/construção da verdade: o processo e suas regras de apuração 

do fato juridicamente relevante (as normas jurídicas de verdade, ou seja, os preceitos de 

direito material ou processual que estabelecem o regime probatório ou sua dispensa). O 

sistema probatório oferece ao juiz - singular detentor de uma parcela da soberania estatal, 

capaz de exercer a faculdade de julgar e de dizer a verdade - o suporte normativo para sua 

atividade criativa. Em outras palavras, a sentença judicial é ato de enunciação da verdade, 

como o era o resultado dos ordálios ou dos julgamentos de Deus, só que o substrato de sua 

composição não é a vontade divina, o acaso ou a força, e sim o "inabalável" poder da razão 

humana aplicada à experiência (art. 335, CPC - "Em falta de normas jurídicas particulares, o 

juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que 

ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, 

o exame pericial"). O elemento do acaso dá lugar ao arbítrio, ainda que condicionado pela 

prova trazida aos autos.  

Diante do quadro apresentado, como situar a fé pública?  

São dotados de fé pública os documentos produzidos segundo determinados requisitos 

concernentes à forma, ao rito e à competência. As escrituras públicas são dotadas de fé 

pública, "fazendo prova plena" (artigo 215, Código Civil brasileiro - CCB). Também 

independem de prova os fatos "em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 

veracidade" (artigo 334, inciso IV, CPC). O documento público faz prova da sua formação e 

dos fatos nele narrados (artigo 364, CPC); o documento particular faz prova, em relação a 

quem o assinou, das declarações nele contidas (artigo 368, CPC). Em última análise, a norma 

jurídica processual empresta a tais documentos um caráter especial, que se convencionou 

denominar de "presunção de veracidade". O rótulo doutrinário, contudo, é equívoco.  
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Nos casos indicados acima, os documentos não são dotados de uma "presunção", mas 

sim de um traço jurídico característico. Se a mera exibição dos documentos basta para 

comprovar o fato, dispensando-se outros meios probatórios, o documento faz a verdade, não a 

presume. A afirmativa de que o documento constitui a verdade salvo prova em contrário não 

elimina a assertiva de que o documento constitui a verdade. Se outro discurso deseja usurpar-

lhe a primazia na enunciação do que será julgado verdadeiro, deve primeiro fazer juntar aos 

autos as provas de sua veracidade, nos termos da lei processual. O discurso da suposta 

"presunção de veracidade" opera no plano de aceitabilidade: é mais cômodo ressaltar a 

possibilidade de ruptura da prova-em-si-mesma do que sua estrutura auto-suficiente. O 

documento dotado de fé pública é o motor primeiro da verdade processual.   

A verdade decorre da sentença judicial, do ato de poder da autoridade competente, 

condicionada apenas pelas normas do processo e pela submissão das provas pelas partes 

envolvidas no litígio. A fé pública, como se demonstrou, é critério de dispensa de provas; é 

constituição no próprio documento de uma prova plena, até demonstração em contrário. Esta 

qualidade de determinados textos jurídicos é obtida de acordo com normas jurídicas materiais 

e processuais. As normas penais que tutelam a fé pública têm por objeto a preservação dos 

filtros processuais de construção da verdade, isto é, das normas jurídicas de verdade.    

A confiança social nas normas que emprestam caráter probatório pleno aos 

documentos dotados de fé pública depende da preservação das condições de existência 

necessárias à produção de tais documentos. Em outras palavras, o espaço discursivo que 

permite à lei e aos agentes públicos imbuir valor probatório aos seus enunciados com a 

dispensa de outros elementos de sustentação é mantido apenas pela crença na rigidez dos 

critérios de concessão de fé pública. Apenas os funcionários competentes, as formalidades e 

os ritos descritos em lei podem abreviar a necessidade da prova, da redescoberta da verdade. 

Se esta percepção sofre alterações, todo o tráfego jurídico pode ser posto em dúvida. 
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  A incriminação das condutas destinadas a fraudar o conteúdo de documentos 

autênticos ou a produzir documentos falsos não tem a pretensão de resguardar os documentos. 

Sua missão é oferecer reforço normativo à crença social na validade dos documentos - e, por 

conseqüência, na plausibilidade das normas que lhes conferem estatuto privilegiado em 

relação aos demais elementos probatórios. A criminalização, como bem apontam Luiz Flávio 

Gomes e Alice Bianchini (2002, p. 109), assume "uma função puramente simbólica de 

proteção, o que se caracteriza então não só pela flexibilização dos princípios jurídicos e das 

garantias, senão especialmente pela antecipação da intervenção penal." Neste contexto, são 

compreensíveis a corrente jurisprudencial que nega a aplicação do princípio da insignificância 

no crime de moeda falsa (artigo 289, CPB); a incriminação de condutas envolvendo petrechos 

para falsificação de moeda (artigo 291, CPB); as teorias que advogam a punibilidade dos 

crimes de falsificação documental como crimes de perigo abstrato, consumando-se a infração 

a partir do aperfeiçoamento do falsum; a punição do porte de Carteira Nacional de Habilitação 

falsa como crime de uso de documento falso (artigo 304, CPB), entre outros casos. 

 

6. Conclusões 

 

O conceito de fé pública ora proposto - a preservação da confiança social nas normas 

jurídicas de verdade - é questionável como limite da intervenção penal. Cumpre esclarecer 

que o presente trabalho não adotou, em suas investigações, um ponto de partida interno aos 

discursos jurídicos de legitimação do direito penal positivo, e sim uma perspectiva crítica 

erguida a partir das provocações filosóficas de Michel Foucault. A eleição de uma visão 

jurídico-dogmática frustraria a intenção original da pesquisa, que era justamente desnudar o 

sentido interno da preservação da fé pública como bem jurídico. No interior do discurso, não é 

possível apreender a oposição entre o verdadeiro e o falso (FOUCAULT, 2001, p. 14). 
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Do mesmo modo, faz-se necessário elucidar que o conceito de bem jurídico enquanto 

reforço ao sentido de vigência da norma, enunciado por Günther Jakobs (2003, p. 10 et seq.), 

não foi acolhido pelo presente trabalho, embora a definição resultante da pesquisa para o bem 

jurídico protegido nas falsidades documentais guarde semelhança em relação a este conceito. 

Em verdade, a própria estrutura da fé pública, característica probatória derivada de normas 

jurídicas, conduziu ao resultado apresentado. Este trabalho, com Nilo Batista (2003, p. 141), 

repudia qualquer proposta jurídica que pretenda instrumentalizar a pena e vulnerar a 

dignidade da pessoa humana em favor da reiteração do sentido da norma.  

Por fim, é preciso ressaltar que os discursos crítico e dogmático, tão nitidamente 

delineados no presente trabalho, não se opõem, mas se completam. A perspectiva crítica 

mantém os estudiosos do direito - notavelmente aqueles que lidam com as ciências penais - 

cientes da realidade externa ao funcionamento das instâncias punitivas de seleção e controle. 

A visão dogmática do direito penal, largamente fundada em abstrações como o contratualismo 

social, ou, de modo ainda mais radical, o próprio bem jurídico (ZAFFARONI, 2001, p. 48-

50), sai fortalecida contra as ingerências de legitimação penal do discurso majoritário quando 

se contrasta aos discursos críticos da criminologia e da filosofia. Em última instância, 

O problema político essencial para o intelectual não é criticar os conteúdos 

ideológicos que estariam ligados à ciência ou fazer com que sua prática científica 

seja acompanhada por uma ideologia justa; mas saber se é possível constituir uma 

nova política da verdade. O problema não é mudar a "consciência" das pessoas, ou o 

que elas têm na cabeça, mas o regime político, econômico, institucional de produção 

da verdade.  

 

Não se trata de libertar a verdade de todo sistema de poder - o que seria quimérico 

na medida em que a própria verdade é poder - mas de desvincular o poder da 

verdade das formas de hegemonia (sociais, econômicas, culturais) no interior das 

quais ela funciona no momento. (FOUCAULT, 2004, p. 14) 

 

A alteração do sistema penal como hoje se apresenta depende, fundamentalmente, da 

substituição do discurso de verdade nele veiculado, baseado na repressão e na insegurança, 

por uma nova dinâmica, fundada sobre a dignidade humana, o respeito ao outro e a liberdade. 

Os estudiosos do direito penal no século XXI não podem se furtar a essa inadiável missão. 
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