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FALSA IDENTIDADE – DIREITO A AUTODEFESA – 

INAPLICABILIDADE. 

Caracteriza o crime do artigo 307 do Código Penal a conduta de 

quem se atribui falsa identidade para eximir-se de responsabilidade 

penal.  

 

(D.O.E. ,    p .  )     
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO,  nos autos da Apelação Criminal  nº 

0002315-18.2011.8.26.0292, Comarca de Jacarei, em 

que figura como apelante V.R.N., vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, III, “c”, da 

Constituição da República, artigo 255, § 2o , do RISTJ 

e artigo 26 da Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, pelos motivos adiante aduzidos: 

1.  A  HIPÓTESE  EM  EXAME.  
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  Consoante documentos carreados aos autos, o 

acusado V.R.N.  foi processado e condenado, por infração 

ao artigo 157, “caput e artigo 307, ambos do Código Penal, 

respectivamente, à pena de cinco anos, cinco meses 

e 10 dias de reclusão e pagamento de doze 

dias-multa  e  04 meses e 02 dias de detenção e 

pagamento de 12 dias-multa. 

 

  Segundo se logrou apurar, no dia, hora 

e local mencionados na denúncia, mediante 

grave ameaça exercida com simulação de arma 

de fogo, o acusado subtraiu para si uma 

bicicleta Caloi, pertencente a vítima Luis 

Gustavo Quina. Após subtração o agente 

empreendeu fuga do local. Perseguido, foi 

detido por guardas municipais. 

 

  Na ocasião, o réu se identificou com 

falsa qualificação ao guarda municipal que o 

prendeu, com o intuito de esconder sues maus 

antecedentes. 
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  Inconformado apelou visando absolvição e/ou 

redução da pena. 

 

 

  A Colenda 1ª. Câmara de Direito 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por votação unânime, 

deu provimento parcial ao apelo a fim de 

absolver o réu V.R.N. do delito previsto  no 

artigo 307 do Código Penal, e reduzir sua pena 

a 04 anos de reclusão em regime semiaberto, e 

10 dias-multa, isento do pagamento de custas 

processuais” (fls. 203). 

  

 

   Para tanto, constou do v. acórdão: 
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  Decidindo dessa forma, a douta Turma Julgadora 

dissentiu de julgado do Supremo Tribunal Federal, para o 

qual: 

 

RE 639732 AgR / DF -  DISTRITO FEDERAL  
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):   Min.  LUIZ FUX 
Julgamento:   23/08/2011           Órgão Julgador:   Pr imeira Turma  

Publicação   

DJe-175 DIVULG 12-09-2011 PUBLIC 13-09-2011 
EMENT VOL-02585-02 PP-00279 

Parte(s)   

RELATOR             : MIN. LUIZ FUX 
AGDO.(A/S)          : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS 
PROC.(A/S)(ES)      : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
ADV.(A/S)           : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS 
AGTE.(S)            : ROBERTO CARLOS PACHECO RIBEIRO 

Ementa  
 
Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL E PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A 
AUTORIDADE POLICIAL COM O FITO DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. 
CONDUTA TÍPICA NÃO AFASTADA PELO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA (ARTIGO 5º,  
LXIII,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.  

 

1.  Atribuir-se falsa identidade com o fito de acobertar maus 
antecedentes perante a autoridade policial consubstancia fato 
típico, porquanto não encontra amparo na garantia 
constitucional de autodefesa, prevista no artigo 5º, LXIII, da 
Constituição Federal .  

 

 2.  Precedentes:  RE 561.704-AgR, Rel.  Min.  Ricardo Lewandowski,  1ª Turma, DJe 
de 02/04/2009; HC 92.763, Rel.  Min.  Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 24/04/2008; 
HC 73.161, Rel.  Min.  Sydney Sanches,  1ª Turma, DJ de 03/09/1996; HC 72.377, 
Rel.  Min.  Carlos Velloso,  2ª Turma, DJ de 30/06/1995  

 

3.  Agravo regimental desprovido. 



Autos de recurso espec ia l  nº  0002315-18 

13 
tese p.475 

 

E do Superior Tribunal de Justiça: 

 

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS . FALSA IDENTIDADE PARA 

EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À AUTODEFESA. 

INAPLICABILIDADE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 307 

DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA. 

1. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição 
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que tanto a 
conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa identidade, para 
ocultar a condição de foragido ou eximir-se de responsabilidade, caracterizam, 
respectivamente, o crime do art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo 
inaplicável a tese de autodefesa. 

2. No caso, conforme depreende-se da imputação, no momento de sua prisão, o 
paciente atribuiu-se falsa identidade para eximir-se de responsabilidade 

penal, estando, portanto, caracterizada a tipicidade da conduta. 
      3.  Ordem denegada. 

 (Rel.  Ministra Maria Thereza de Assis Moura – HC 151.802-MS)  

 

  Daí a interposição do presente Recurso 

Especial, com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c” da 

Constituição Federal, para que seja reformado o v. 

acórdão, reconhecida a tipicidade da conduta atribuída ao 

réu com relação ao artigo 307 do Código Penal,  

restabelecendo-se a decisão de primeiro grau. 
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2 -  DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

A tese acolhida pela r. decisão recorrida dissente da 

decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nestes termos :  
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  Emerge patente, assim, a instauração de 

dissídio pretoriano, causada pela prolação em 1ª. 

Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. 

 

3. -  DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 

  Como se verifica pela transcrição ora feita, é 

evidente o paralelismo entre os casos tratados no julgado 

trazido à colação e a hipótese decidida nos autos: nos 

dois processos houve decisão sobre a tipicidade da 

conduta do agente que se atribui identidade falsa ao ser 

detido por policiais. 

 

  Porém, as soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 

Segundo o teor do acórdão impugnado:  

 

  (...) “ao ser preso, o apelante apresentou-se com 

nome e outros dados qualif icativos diversos dos seus. 

   Note-se, porém, que a falsa identidade do acusado 

foi descoberta por meio de legitimação realizada pela 

administração da Cadeia Pública de Jacareí. 
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  Assim, em primeiro lugar é de se registrar que 

nenhum dano concreto houve como resultado de sua ação. 

  Em segundo lugar, esta Câmara tem entendimento 

pacíf ico no sentido de que este tipo de conduta constitui crime 

impossível, uma vez que foi colhida impressão digital do 

acusado (f ls.17), e sua identif icação seria descoberta pelo 

Instituto de Identif icação” – f ls. 207/208. 

   

 

  Enquanto para o paradigma: 

 

    ... “a conduta de atribuir-se falsa identidade 

(art. 307 do CP), perante autoridade policial, com o 

intuito de autodefesa, são ações típicas, segundo o 

entendimento mais recente da Sexta Turma, 

acompanhando o norte adotado no Supremo Tribunal 

Federal. 

...  Nesse contexto, não colhe a alegação de 

que a atuação do paciente teria ocorrido ainda na 

fase policial e que, com a descoberta de sua real 

identidade, não teria ocorrido lesão ao bem jurídico 

tutelado. Isso porque o tipo penal em foco é formal, 

não sendo imprescindível, para sua consumação, o 

advento da vantagem planificada”  
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  Nas duas situações discute-se sobre a tipicidade 

da conduta do agente que ao ser detido se atribui falsa 

identidade. 

  

  Para o julgado recorrido,  a conduta é atípica 

por ausência de dano e  ocorrência de crime 

impossível , “uma vez que foi colhida impressão 

digital do acusado e sua identificação seria 

descoberta pelo Instituto de Identificação” – f ls. 208  

 

  Já para o acórdão trazido à colação,  “o princípio 

constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui 

falsa identidade perante autoridade policial com o intento de 

ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta 

praticada pelo agente (art. 307 do CP)” .  

                “o tipo penal em foco é formal, não sendo 

imprescindível, para sua consumação, o advento da vantagem 

planificada”. 

 

       Nítida, pois, a semelhança das situações 

cotejadas e manifesta a divergência de soluções. 

 

       Sendo assim, mais correta, ao nosso ver, a 

solução encontrada pelo  Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 
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RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO RECORRIDA. 

 

 

 

  Ante o exposto, patenteando-se a divergência 

jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do Estado de 

São Paulo seja deferido o processamento do presente 

recurso especial por Essa Egrégia Presidência, bem como 

seu ulterior conhecimento e provimento pelo Superior 

Tribunal de Justiça, para que seja cassada a decisão 

impugnada, e, conseqüentemente, seja restabelecida a 

decisão de primeiro grau, com a condenação do réu 

também por infração ao artigo 307 do Código Penal. 

 

  São Paulo, 24 de julho de 2012. 

   

 

   

 

               MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 

                          Procuradora de Just iça 

 


