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PROTOCOLO MP/PR Nº 11060/2015
AÇÃO PENAL Nº 0000010-51.2014.8.16.0028
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE COLOMBO
DENUNCIADO: FLORENCIO VOSNEI JUNIOR
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: FALSA  IDENTIDADE.  ATRIBUIÇÃO  DE  FALSA  IDENTIDADE  A  SI
PRÓPRIO  PARA  EVITAR  PRISÃO.  EXERCÍCIO  DE  AUTODEFESA.
ARQUIVAMENTO. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE 

JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os  presentes  autos  de  Inquérito  Policial  foram  inaugurados  por

auto de prisão em flagrante para apurar a prática, em tese, dos delitos previstos

nos art. 157, §2º, I e II e art. 307, ambos do Código Penal (roubo majorado e falsa

identidade), supostamente ocorridos em 05.01.2014, no Município de Colombo,

PR, tendo como indiciado Florencio Vosnei Junior.

Na oportunidade, o indiciado Florencio Vosnei Junior se encontrava

no interior do estabelecimento comercial ‘Bar do Schaffer’, quando previamente

acordado e aderindo subjetivamente à conduta delituosa de terceiro co-autor não

identificado,  com  vontade  livre  e  consciente  da  ilicitude  de  sua  conduta,

dolosamente, com ânimo de assenhoramento definitivo, tentou subtrair para si,

mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, coisa alheia móvel

no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais – cf. auto de avaliação de fls. 72), não
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tendo se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, pois logo após a

subtração, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga, tendo sido, porém,

contido por populares, oportunidade em que foi preso em flagrante delito, nessa

oportunidade apresentou-se como sendo Hanatanael Rodrigues da Silva. 

Após ultimação da instrução policial, o Ministério Público ofereceu

denúncia contra o indiciado pela prática do delito capitulado no art. 157, §2º, I e II,

do  Código  Penal  (roubo  majorado)  sobrevindo,  em  seguida,  a  promoção  de

arquivamento  de  fls.  122/123,  elaborada  pela  Promotora  de  Justiça  Roberta

Franco  Massa,  contendo  fundamentação  dirigida  ao  reconhecimento  da

atipicidade  da  conduta  do  indiciado  com  relação  à  prática  do  crime  de  falsa

identidade (art. 307 CP), por considerá-la como exercício de autodefesa.

Exercendo  controle  jurisdicional  de  1º  grau,  o  Juiz  de  Direito

Hermes  da  Fonseca  Neto  proferiu  a  decisão  de  fls.  07/09,  discordando  da

promoção ministerial de arquivamento quanto ao crime de falsa identidade, ao

argumento essencial de que, diversamente, a conduta do indiciado é típica. Nestes

termos, determinou o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral de

Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O  objeto  de  análise  e  valoração  aos  presentes  autos,  por  parte

desta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do disposto no art. 28 do Código

de Processo Penal, direciona-se à operação de ratificação ou discordância quanto

ao  conteúdo do pronunciamento  ministerial  de  fls.  122/123,  que  promoveu o

arquivamento dos autos de inquérito policial quanto ao delito previsto no art. 307
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do Código Penal (falsa identidade), por reconhecer  a atipicidade da conduta do

indiciado, fundada no exercício do direito constitucional de autodefesa. 

Analisando-se  o  conjunto  probatório  amealhado  aos  autos,  em

especial  o  auto  de  prisão  em  flagrante  de  fls.  07/23,  verifica-se  que  no  dia

05.01.2014,  o  indiciado  Florencio  Vosnei  Junior  se  encontrava  no  interior  do

estabelecimento comercial  ‘Bar do Schaffer’,  quando tentou subtrair,  mediante

grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, a quantia de R$ 170,00 (cento

e setenta reais), que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade,

logo  após  a  subtração,  o  denunciado  empreendeu  fuga,  tendo  sido,  porém,

contido por  populares,  oportunidade  em que  se  apresentou como  Hanatanael

Rodrigues da Silva.

Tal identificação diversa consta no interrogatório, tendo, inclusive,

firmado sua assinatura com tal identificação, conforme se verifica às fls. 19/22.

Porém, o meio utilizado pelo acusado para esconder sua real identidade, e assim

tentar  escapar  à  concretização  de  sua  prisão,  não  produziu  quaisquer  efeitos

sobre a ação das autoridades policiais, que na mesma oportunidade o prenderam

em flagrante delito pela tentativa do crime de roubo.

Postas estas considerações, ressalta-se que, sob qualquer enfoque

jurídico-penal,  não  há  como  estabelecer  adequação  típica  entre  a  conduta  do

acusado e o crime previsto no art.  307 do Código Penal,1 conforme adiante se

demonstra:

Em  primeiro  lugar,  muito  embora  se  conheça  o  entendimento

jurisprudencial  de  Tribunais  Superiores,  mencionado  na  decisão judicial  de  fls.

1“Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em
proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
  Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento
de crime mais grave.”
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07/09,  interpreta-se  que  não  há  como  deixar  de  reconhecer  que  a  atitude

preliminar do indiciado,  de atribuir  nome diverso a si  próprio, como específica

tentativa de escapar ao efetivo cumprimento de ordem de prisão, efetivamente

situa-se na esfera dos limites e possibilidades do exercício de autodefesa, extraível

do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.2 

O dispositivo constitucional em referência consagra o direito, dos

acusados  e  presos  em  geral,  de  permanecer  calado  (ou  de  não  responder

perguntas),  e  de  assistência  por  advogado  –  autodefesa  e  defesa  técnica,

respectivamente –, os quais, compreendidos pelo direito constitucional à ampla

defesa,  permitem  situações  de  fuga  à  concreta  possibilidade  de  privação  da

liberdade  pessoal,  fundadas,  inclusive,  na  ideia  maior  de  proibição  de

autoincriminação (nemo tenetur se detegere).

Com este norte teleológico, a doutrina especializada de NUCCI:3 

Não é infração penal  a  conduta do agente que se  atribui  falsa

identidade  para  escapar  da  ação  policial,  evitando  sua  prisão.

Está,  em  verdade,  buscando  fugir  ao  cerceamento  da  sua

liberdade. Ora, se a lei permite que a pessoa já presa possa fugir,

sem  emprego  de  violência,  considerando  isso  fato  atípico,  é

2 “Art. 5º: (...) 
   (...) 
   LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
  (...)
  LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;”
3 NUCCI, Guilherme de Souza.  Manual de Direito Penal. Editora Forense, 11ª ed., São
Paulo, 2015, p. 1049/1050.
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natural que a atribuição de falsa identidade para atingir o mesmo

fim também não possa ser assim considerada. 

Este  conjunto  de  fundamentos  se  sintoniza  à  fundamentada

promoção  ministerial  de  arquivamento de fls.  122/123,  o  que  evidencia  a  sua

razoabilidade reflexiva e a sua adequação fático-jurídica ao conjunto normativo

atualmente  em  vigor,  a  autorizar  a  legitimação  de  seu  conteúdo,  por  esta

Procuradoria-Geral de Justiça. 

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, no exercício das atribuições previstas no art. 28 do

Código  de  Processo  Penal,  entende-se  pela  ratificação  da  promoção  de

arquivamento  de  fls.  122/123,  elaborada  pela  Promotora  de  Justiça  Roberta

Franco  Massa,  com  consequente  devolução  dos  presentes  autos  ao  juízo  de

origem, para as baixas e comunicações necessárias para prosseguimento do feito

em relação ao crime de tentativa de roubo previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art.

14, II, ambos do Código Penal.

     Curitiba, 25 de junho de 2015.

    Reginaldo Rolim Pereira
                                                Procurador de Justiça
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Ademais, ratifica-se que a preliminar atribuição oral, a si próprio, de

identidade  diversa,  por  parte  do  indiciado  Anthony  Aguiar  de  Souza,  foi

absolutamente ineficaz a iludir ou enganar as autoridades policiais responsáveis

por  sua  prisão,  haja  vista  que,  na  própria  ação  de  abordagem  ao  indiciado,

procederam  à  sua  efetiva  identificação  através  de  documentos  fotográficos

disponíveis  àquele  momento,  o  que  não  produziu  quaisquer  obstáculos  à

legitimação e concretização de sua prisão. Aliás, o próprio auto de qualificação e

interrogatório do indiciado, lavrado logo após em Delegacia de Polícia, por ocasião

de sua prisão em flagrante, registra assinatura deste como sendo Anthony Aguiar

de Souza, evidenciando, assim, a real identificação em momento imediatamente

posterior, por parte do indiciado.

Portanto,  ratifica-se  que  o  meio  utilizado  pelo  indiciado  para

esconder  sua  real  identidade,  e  assim  tentar  escapar  à  concretização  de  sua

prisão, não produziu quaisquer efeitos sobre a ação das autoridades policiais civis,

que na mesma oportunidade efetivamente cumpriram a ordem de sua prisão. 

Nesta  linha  de  pensamento,  verifica-se  que  a  hipótese  traz,

inequivocamente,  a  figura  da  tentativa  inidônea  ou  crime  impossível,  na

modalidade de ineficácia absoluta do meio, prevista no art. 17 do Código Penal,4

sequer sendo cogitável, neste sentido, a punição do delito de falsa identidade em

sua forma tentada, posto que, na situação concreta, não houve – e efetivamente

4 “Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.” 
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não haveria – a mínima possibilidade de consumação do delito em referência, por

parte do indiciado.5

5 Neste sentido: TJ-RS – 1ª Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 70055929137,
Rel. Sylvio Baptista Neto, julgamento em 30.10.2013.
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