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FALSO RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA 

 

No artigo 300, o legislador penal dispôs: "Reconhecer como verdadeira, no exercício de função 
pública, firma ou letra que não o seja". A pena é aumentada se trata de documento publico. 
"Falso reconhecimento de firma ou letra" é o "nomen juris" do crime. Define-se aqui um delito 
especial, pois pressupõe-se no agente uma qualidade particular: a de reconhecer firma ou 
letra. Têm-na o tabelião e outros que exercem função tabelioa, como os agentes consulares. 
Só eles podem incidir na sanção do artigo em exame. O que não, exercer tal função não 
escapará, todavia, a repressão penal, visto que praticará crime de falso, definido nos arts. 297 
e 298 ou outro delito, tal seja a configuração da espécie. 

Convém conhecer, entretanto, o alcance da disposição, pois não é qualquer reconhecimento 
que não corresponda a realidade que corporificará o crime. Neste passo, a lei penal não pode 
olvidar o direito privado, a fim de que não haja desarmonia entre eles, evitando-se conclusões 
antinomias. 

De acordo com os praxistas, o reconhecimento de firma ou letra pode ocorrer por mais de uma 
modalidade: autêntico, quando uma ou outra é lançada a vista do tabelião que conhece a 
pessoa ou vem a conhece-la no ato; semi-autêntico quando escrita longe do oficial público, 
afirma-lhe, entretanto, o autor ser sua; por semelhança quando resulta do confronto entre a 
firma apresentada e a que consta de seus arquivos, ou de que se lembra; finalmente, indireto 
quando duas ou mais pessoas conhecidas do funcionário afirmam por escrito ser a assinatura 
de determinada pessoa. 

O reconhecimento autêntico é também denominado "por certeza" ou "verdadeiro". 
Evidentemente, é ele o modo mais seguro de reconhecer firma ou letra e porta maior fé. 
Todavia, não é o mais usado. O vulto dos negócios, as atividades que se multiplicam, as 
exigências profissionais etc., nos dias que vivemos, fazem com que o meio usual de 
reconhecimento de firma seja o "por semelhança". 

Isso exposto, resta indagar como se configurará o delito definido no art. 300. Cremos não 
haver lugar discussão, desde que o dispositivo soa: "Reconhecer come verdadeira... firma ou 
letra". Se o tabelião não o declara expressamente, mas ao revés, limita-se a dizer que 
reconhece por semelhança ou. simplesmente diz: "Reconheço a firma supra", ele não está 
dizendo ser a firma autentica. Para isso é necessária a declaração: "Reconheço verdadeira a 
firma (ou. letra) ...... Somente este reconhecimento, como se disse, é que é genuíno, só ele 
constitui prova plena. O "por comparação" não é certificado propriis sensibus visus et auditus 
e, assim, contem unicamente valor presuntivo. Consequentemente apenas na primeira 
modalidade é que se poderá apresentar o crime definido, uma vez que a lei pune o reconhecer 
como verdadeira firma ou letra que não o seja. Além disso, é mister que o tabelião saiba não 
haver autenticidade, pois trata-se de crime doloso. 

Não concordamos, portanto, com o eminente Bento de Faria quando escreve: "Os notários, ou 
outros funcionários públicos com funções idênticas são responsáveis não somente pelo dolo, 



mas também por culpa, sendo que esta na ausência de má fé, há de resultar demonstrada pela 
falta das referidas cautelas ou por negligência, desde que devem eles, em caso de dúvida, se 
certificar previamente da individualidade do respectivo subscritor. Não valeria qualquer 
defesa, quando não foram tomadas as recomendadas precauções ou as medidas aconselhadas 
pela prudência". (C. Penal Brasileiro, vol. V, pg. 457). Não há responsabilidade criminal no caso 
de culpa, porque a lei não considerou a forma culposa e o art. 15 §  único do Código Penal 
veda a punição a esse titulo. O reconhecimento autêntico há de ser feito, pois, dolosamente. 

Dir-se-á que se reduz de muito a responsabilidade criminal tabelioa no reconhecimento de 
firma ou letra. A resposta é simples: é a lei que o quer. Além do mais, subsiste, tal hipótese, a 
responsabilidade civil e por outro lado se exigem dos particulares e interessados cautela e 
diligência maiores, sempre que o reconhecimento não for genuíno. 

Além disso, força é concluir, diante do art. 25 do estatuto penal, que se com as outras espécies 
de reconhecimento, o oficial público não pratica o delito do art. 300, poderá conforme as 
circunstancias ser co-autor de outro delito, desde que dolosamente com aqueles atos 
concorreu para o referido crime. 
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(Transcrito do "Diário de São Paulo", de 4-10-53.) 


