
    Versa a tese sobre a ausência de potencialidade lesiva ao bem 
jurídico fé pública no crime de falsa identidade (com consequente 
absolvição por atipicidade material da conduta) na hipótese de 
autoatribuição de falsa identidade pelo não civilmente identificado, 
em abordagem policial, investigação criminal, prisão em flagrante, 
etc., seguida de correta identificação através de procedimento de 
identificação criminal.

Em que pese nos crimes formais (como é o caso do delito 
de falsa identidade, do art. 307, do Código Penal) não se exija, 
para a consumação, a produção do resultado naturalístico, certo é 
que este não se confunde com o denominado resultado jurídico, a 
saber, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, que se 
apresenta imprescindível à configuração da tipicidade material de 
qualquer infração penal – sob pena, inclusive, de violação ao princípio 
constitucional penal implícito da ofensividade, pelo qual não há crime 
sem dano, ou ao menos perigo concreto de dano, ao bem jurídico 
tutelado.

Nesse sentido, caso não seja ao menos virtualmente possível a 
produção do resultado jurídico (potencialidade lesiva ao bem jurídico 
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É materialmente atípica, por ausência de potencialidade lesiva 
ao bem jurídico fé pública, a autoatribuição de falsa identidade 
pelo não civilmente identificado, seguida de correta identificação 
através de procedimento de identificação criminal.
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tutelado pela norma), não há que se falar em tipicidade material do 
delito (não constituindo o fato infração penal), apresentando-se 
imperiosa a absolvição do acusado nos termos do art. 386, inciso III, 
do Código de Processo Penal.

Tal raciocínio aplica-se ao delito de falsa identidade, do art. 307, 
do Código Penal, nas hipóteses em que, quando da abordagem policial, 
investigação criminal, prisão em flagrante, etc., informa a pessoa não 
civilmente identificada nome falso a fim de obter vantagem, sendo, 
porém, de plano corretamente identificada através de procedimento 
de identificação criminal.

Isso porque, ausentes documentos que permitam sua 
identificação civil, é a pessoa, nas hipóteses acima, invariavelmente 
submetida a procedimento de identificação criminal (datiloscópica e/
ou fotográfica), tudo nos termos da Lei nº 12.037/09.

Assim, ausentes outros elementos aptos a iludir os agentes 
públicos (e levando-se em conta, inclusive, todo o aparato policial, 
ministerial e judicial), absolutamente inócua a tentativa de lesão ao 
bem jurídico fé pública pela mera autoatribuição de falsa identidade 
seguida de correta identificação, mormente porque a própria lei 
despreza a identidade autodeclarada pelo investigado não civilmente 
identificado, impondo-lhe a identificação criminal a fim de que se 
apure sua verdadeira identidade.

Ora, se a própria lei desconsidera a identidade informada pela 
pessoa não civilmente identificada (que se submete a procedimento 
de identificação criminal), não merece prosperar interpretação pela 
qual estaria configurado o delito do art. 307, do Código Penal, pela 
mera autoatribuição de nome diverso em tal mesmíssima hipótese.

Em outras palavras: a lei não confere fé pública à autodeclaração 
de identidade do não civilmente identificado, tanto que o submete 
à identificação criminal. Assim, não há que se cogitar de lesão ao 
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Fundamentação Fática

A tese encontra aplicação na hipótese de o acusado não 
civilmente identificado ter autoatribuído a si falsa identidade quando 
da abordagem policial, investigação criminal, prisão em flagrante, etc., 
sendo de plano submetido a procedimento de identificação criminal, 
constatando-se então sua verdadeira identidade.

Vislumbrando caso concreto em que o acusado não civilmente 
identificado tenha, quando da abordagem policial, investigação 
criminal, prisão em flagrante, etc., autoatribuído a si falsa identidade, 
sendo de plano corretamente identificado através de procedimento 
de identificação criminal, poderá o membro da Defensoria Pública 
pleitear, seja em sede de alegações finais, seja em sede de razões de 
apelação, a absolvição de seu assistido por atipicidade material de 
sua conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo 
Penal – ou até mesmo a absolvição sumária em sede de resposta à 
acusação, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo 
Penal.

Sugestão de Operacionalização

bem jurídico fé pública pela autoatribuição de falsa identidade em 
tal situação, tornando-se de rigor o reconhecimento da atipicidade 
material da conduta.
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