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RESUMO 

 

A partir da análise da jurisprudência dos Tribunais Superiores, em casos de concurso de autores 

e partícipes, notou-se que há julgados que desincumbem a denúncia da identificação precisa de 

autores e partícipes e seus respectivos fatos, sob o argumento de que é na instrução processual 

o momento adequado para o enquadramento dos atores do fato como autores e partícipes e, 

ainda, de que nas ações penais públicas, não se aplica o princípio da indivisibilidade da ação 

penal. Este posicionamento dos Tribunais Superiores tem causado sérias consequências 

dogmáticas penais e processuais em razão da quebra da acessoriedade da participação, porque 

permite que denúncia sejam oferecidas apenas contra pessoas que tenham participado do fato 

(ou seja, que são meramente partícipes), sem a necessidade da determinação do autor. Em razão 

disso, busca-se investigar nesta pesquisa “se” e “como” a noção dogmática de “acessoriedade 

da participação” pode ser transportada para o processo penal, em especial na exposição de um 

fato criminoso (artigo 41 do CPP), pela denúncia, como elemento essencial do fato processual, 

a fim de responder aos seguintes questionamentos: (a) quais requisitos do fato histórico 

principal a denúncia deve descrever para estabelecer a imputação do partícipe? (b) é necessário 

identificar o autor para que a denúncia contra o partícipe seja válida? (c) se e quando é possível 

denunciar apenas o partícipe? (d) nos casos de dificuldade de individualização das condutas do 

autor e do partícipe, a acusação pode ser definida de forma genérica? 

 

 

 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Concurso de agentes. Acessoriedade da participação. Processo 

Penal. Denúncia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

From the analysis of the jurisprudence of the Superior Courts, among cases of authors and 

participants in the crime, it was noted that there are judicial rulings exempting the criminal 

complaint from an accurate identification of the authors and participants and their respective 

facts. That fact is grounded on the argument that the appropriate timing for the classification of 

the individuals as authors and participants is during the fact finding phase, as well as that the 

principle of the indivisibility of the criminal complaint does not apply to public criminal 

complaints. This position of the Superior Courts has caused serious consequences in criminal 

and procedural dogmatic, due to the breaking of the accessory nature of participation, because 

it allows charges to be filed only against people who are merely participants, without the need 

to determine the true author of the crime. In reason of that, this research aim at investigating 

"if" and "how" the dogmatic concept of "accessory participation" can be transported to the 

criminal procedure, especially regarding the exposition of a criminal fact (article 41 of the 

Brazilian Criminal Procedure Code) by the prosecution, as an essential element of the 

procedural fact. This research aim at answering the following questions: (a) which are the 

requirements of the main historical fact must the prosecution describe in order to establish the 

imputation of the participant? (b) is it necessary to identify the author to enable the validity of 

the criminal complaint against the participant? (c) if and when is it possible to press charges 

only against the participant? (d) in cases where it is difficult to individualize the conduct the 

author and the participant, is it possible to press generic criminal charges? 

 

 

 

 

Keywords: Criminal Law. Contest of agents. Accessory participation. Criminal Procedure. 

Accusation. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO  

 

Em pesquisas realizadas nos repositórios jurisprudenciais do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal notamos julgados que, em casos de concurso de autores 

e partícipes, têm desincumbido a denúncia da identificação precisa de autores e partícipes e 

seus respectivos fatos, por duas razões: (i) a primeira por entender que é na instrução processual 

o momento adequado para o enquadramento dos atores do fato como autores e partícipes e (ii) 

a segunda por compreender que nas ações penais públicas, não se aplica o princípio da 

indivisibilidade da ação penal, o que significa dizer que o Ministério Público pode denunciar 

apenas quem desejar (juízo de conveniência e oportunidade).  

Percebemos, então, que estes posicionamentos jurisprudenciais têm causado sérias 

consequências dogmáticas penais e processuais em razão da quebra da acessoriedade da 

participação, primeiramente porque permite que denúncias sejam oferecidas apenas contra 

pessoas que tenham participado do fato (ou seja, que são meramente partícipes), sem a 

necessidade da determinação do autor.  

Além disso, a orientação jurisprudencial limita a ampla defesa, uma vez que distorce 

a lógica dos aditamentos de denúncia, ao estabelecer, indiscriminadamente, que é o momento 

da instrução processual o adequado para dirimir a atuação dos personagens dos fatos. Nessa 

oportunidade, os réus já perderem a possibilidade de apresentarem Reposta à Acusação ou 

mesmo de arrolarem quantidade superior de testemunhas previstas no início do rito processual. 

Isso sem falar no impacto às regras de conexão e continência, na determinação do rito 

processual adequado e de benefícios processuais (como a transação penal ou ANPP, por 

exemplo) que participes poderiam ter direito – pela causa de diminuição de pena prevista no 

artigo 29, §1º, do Código Penal – caso fosse determinada a sua condição já no início do 

processo.  

Para limitar o objeto do trabalho, portanto, o estudo centrará na possibilidade de a 

integração entre a dogmática penal e o processo penal trazer elementos objetivos da 

acessoriedade da participação para a descrição do fato pela denúncia em casos de concurso 

entre autores e partícipes.  

De forma mais específica, o que se pretende investigar nesta pesquisa é “se” e “como” 

a noção dogmática de “acessoriedade da participação” pode ser transportada para a exposição 

de um fato criminoso (artigo 41 do CPP), como elemento essencial do fato processual. 

Para isso, o trabalho desenvolverá estudos sobre a dogmática penal da participação, a 

fim de chegar aos pressupostos objetivos da acessoriedade. Depois, o trabalho irá avançar sobre 
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os elementos processuais da exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, para, 

então, buscar a transcendência dos critérios dogmáticos penais ao processo penal, em especial 

alocá-los na exigência da descrição de um fato criminoso pela denúncia. 

A pretensão do estudo, portanto, será investigar os reflexos práticos da interlocução 

entre o direito penal e processo penal, em especial para a determinação de requisitos de uma 

denúncia apta, com o objetivo de buscar a solução para os seguintes questionamentos: (a) quais 

requisitos do fato histórico principal a denúncia deve descrever para estabelecer a imputação 

do partícipe? (b) é necessário identificar o autor para que a denúncia contra o partícipe seja 

válida? (c) se e quando é possível denunciar apenas o partícipe? (d) nos casos de dificuldade de 

individualização das condutas do autor e do partícipe, a acusação pode ser definida de forma 

genérica? 
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CAPÍTULO 2: O PONTO DE PARTIDA: COMO A JURISPRUDÊNCIA SE 

POSICIONA SOBRE A DETERMINAÇÃO DA AUTORIA E DA PARTICIPAÇÃO NA 

EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO 

 

A inquietação que motiva este trabalho reside no fato de que existem julgados no 

Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, do que observamos, que têm 

relativizado a importância, no momento do oferecimento da denúncia, da “a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias” (artigo 41 do CPP), em casos que envolvem 

concursos de agentes. 

A metodologia de pesquisa utilizada para o levantamento dos julgados apresentados 

no trabalho levou em consideração a busca, no segundo semestre de 2022, no repositório de 

jurisprudência do STJ e do STF, pelos seguintes termos: [“autoria coletiva”], [autor E participe 

E “todas as suas circunstâncias"], [autor E partícipe E indivisibilidade] e [“conceito de 

autores”]. 

Como resultados das pesquisas, verificamos que o Supremo Tribunal Federal, por 

exemplo, já definiu que “não é relevante, no oferecimento da denúncia, a definição de se os 

acusados se enquadram no conceito de autores ou de partícipes dos crimes que lhe foram 

imputados e que tal classificação deve ser definida em momento apropriado, ou seja, após 

exaurimento instrutório” 1. 

Além disso, há julgados na Suprema Corte indicando que “nos crimes de autoria 

coletiva, o entendimento prevalecente aponta para a viabilidade da denúncia geral, que imputa 

fato específico atribuído a diversas pessoas ligadas por circunstâncias comuns, mas sem esgotar 

as minúcias do suposto cometimento do crime”2. 

Em sentido idêntico localizamos julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que “não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta 

supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos 

durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos 

narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva” 3. 

 

1 Inq nº 3.982, Relator Min. Edson Fachin, Julgamento: 07/03/2017, Publicação: 05/06/2017.  

2 HC 175522 AgR, Primeira Turma, Min. Rosa Weber, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 24/05/2021. 

3 AgRg no RHC 80.492/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/05/2021. Em igual 

sentido: RHC n. 137.609/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.  
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E de forma mais explicita: “diz a jurisprudência que, em delito de autoria coletiva, a 

necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da 

complexidade do caso”4. 

Além desses argumentos, a pesquisa identificou no Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que “o oferecimento da denúncia, na ação penal pública, não se submete ao 

princípio da indivisibilidade, razão pela qual o não oferecimento de denúncia em relação a um 

dos supostos envolvidos na prática de um crime não interfere na situação jurídica dos demais”5. 

O ponto de apoio desses julgamentos está na retórica de que o princípio da 

indivisibilidade não se aplica à ação penal pública, de modo que cabe ao Ministério Público, 

até o término da ação penal, aditar a denúncia para a inclusão de novos réus ou, até mesmo, 

oferecer nova denúncia a qualquer tempo6. 

Ocorre que a conformação dessas orientações jurisprudenciais a casos práticos pode 

acarretar sérias deturpações dogmáticas. 

Pensemos no seguinte exemplo: “A” empresta sua arma para “B”. Em autodefesa, “B” 

dispara a arma contra “C”, que vem a óbito em decorrência do disparo. “B” (autor) e “A” 

(partícipe) poderiam ser punidos pela morte de “C”?  

Para analisar a punibilidade de “A”, primeiro será necessário estabelecer a 

punibilidade de “B”, autor do disparo que vitimou “C”. Isso porque, como se verá em capítulo 

próprio, o ordenamento jurídico brasileiro (artigo 29 do CP) vincula a punibilidade do partícipe 

a uma ação típica e antijurídica do autor (acessoriedade limitada)7. 

No exemplo acima, “B” (autor do disparo) não poderia ser punido porque agiu em 

legítima defesa, amparado, portanto, pela causa de justificação do artigo 23, inciso II, do Código 

Penal. Consequentemente, pela regra da acessoriedade limitada, “A” também não pode ser 

punido porque o “fato principal”8 não se reveste de antijuridicidade. 

Agora pensemos na seguinte variação do exemplo acima: imagine que no decorrer do 

Inquérito Policial que apura a autoria da morte de “C”, descobre-se apenas que “A” é 

proprietário da arma que matou “C”, mas a identidade de “B’ não é apurada e revelada nas 

 
4 AgRg no HC n. 720.533/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/3/2022.   

5 APn 629/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 10/08/2018. 

6 AgRg no AREsp n. 1.019.674/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 

2/2/2017, DJe de 10/2/2017. 

7 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 308. 

8 Utilizaremos a expressão “fato principal” durante todo o trabalho como referência ao acontecimento concreto, 

cuja conduta foi exercida pelo Autor.  
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investigações. Mesmo sem identificar “B”, poderia “A” ser denunciado e submetido a um 

processo penal por participação na morte de “C”?  

Para que não haja deturpação da dogmática penal da participação, nessa variação, “A” 

não poderia ser denunciado. Isso porque, sem a identificação de “B”, é impossível determinar 

os elementos típicos e as possíveis causas de justificação (excludentes de antijuridicidade) do 

“fato principal”9, o que prejudica a análise da punibilidade da participação. 

A variação do exemplo acima demonstra que não é verdadeira a máxima de que “o 

oferecimento da denúncia, na ação penal pública, não se submete ao princípio da 

indivisibilidade, razão pela qual o não oferecimento de denúncia em relação a um dos supostos 

envolvidos na prática de um crime não interfere na situação jurídica dos demais”10. 

Se levado a efeito esse julgado, teríamos a absurda situação em que “A” poderia ser 

condenado pelo crime de homicídio de “C”, enquanto “B”, se identificado em momento futuro, 

absolvido por ter agido em legítima defesa. 

Outras consequências no campo processual também são perceptíveis, como as 

violações ao devido processo legal, à ampla defesa e até à lógica do aditamento da denúncia. 

Como ensina Lopes Jr., essas orientações jurisprudenciais do STJ e do STF, acima 

transcritas, não são técnicas, mas de mera política processual, como forma de legitimar a 

possibilidade de não denunciar alguém ou algum delito nesse momento, para fazê-lo 

posteriormente, atendendo ao interesse e à estratégia do acusador11. Uma das consequências da 

relativização do princípio da obrigatoriedade é a infringência às regras de conexão e continência 

(artigos 76 e 77 do CPP), nos casos em que há concurso de agentes e alguém possua prerrogativa 

de função12.  

Prova disso é a decisão do Supremo Tribunal Federal no Inquérito 3.113/DF, em que 

foi validado o desmembramento do processo, que apurava crime de peculato, para que os 

autores (intranei) fossem julgados pela Justiça comum enquanto o partícipe (na época do fato, 

extraneus) no Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de função13. 

 
9 Vide nota de rodapé 5. 

10 APn 629/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 

10/08/2018. 

11 LOPES JR, Aury. “Direito processual penal”. 17. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pág. 312 

12 LOPES JR, Aury. Direito..., pág. 312 

13 Não foi possível verificar o desdobramento deste caso, porque meses após a decisão do STF, o partícipe perdeu 

o foro por prerrogativa de função e seu processo foi unificado com o dos autores. 
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Como visto no exemplo acima do empréstimo da arma de fogo, esse posicionamento 

do STF amplia a absurda possibilidade de o partícipe ser condenado por um “fato principal”14 

atípico ou justificável (lícito, portanto). 

Dessa forma, de acordo com as lições de Prates, a acusação, enquanto peça que inicia 

o processo penal, deve ser formal e materialmente apta, definindo exatamente os termos do 

processo, de modo que o exame das provas angariadas na instrução processual importa à 

decisão de procedência ou não do pedido condenatório e não à complementação ou supressão 

de falhas da peça inaugural do processo penal15. 

Outro argumento crítico do posicionamento dos Tribunais Superiores diz respeito à 

ampliação da lógica do aditamento da denúncia16. 

 Como se verá no capítulo 5, se inexistem nos autos do inquérito policial elementos 

imprescindíveis para a identificação da conduta das pessoas responsáveis pelo fato criminoso, 

deveria o Órgão acusador requerer a devolução do caderno investigatório para a Delegacia de 

origem com o objetivo de complementar a investigação, conforme estabelece o artigo 16 do 

Código de Processo Penal17. 

Não se trataria, portanto, de uma faculdade do Ministério Público, isto é, o órgão da 

acusação não poderia escolher fatos e/ou pessoas a serem denunciadas para, depois, aditar ou 

incluir os faltantes18. 

Para chegarmos à constatação desejada deste capítulo, será preciso um breve excurso 

sobre as hipóteses que podem levar o Ministério Público a aditar a denúncia.  

A primeira delas está estabelecida no artigo 384 do Código de Processo Penal e 

legitima apenas a alteração do fato, em consequência de elementos que surgiram durante a 

instrução processual e que, por isso, muda a definição jurídica da denúncia. Não trata de fato 

novo, mas de fato diverso, que mantém parte essencial da imputação originária, apenas 

acrescentando-lhe elemento ou circunstância nova19. 

 
14 Vide nota de rodapé 5. 

15 PRATES, Renato Martins. “Acusação genérica em crimes societários”. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, pág. 

69/70 

16 LOPES JR, Aury. Direito...,, pág. 391 

17 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo penal, volume 1 – 25 ed. rev. E atual, São Paulo: Saraiva, 

pág. 409. 

18 LOPES JR, Aury. Direito...,, pág. 391 

19 FERNANDES, Antonio Scarance, “A correlação entre imputação e sentença no Brasil”, Revista Brasileira de 

Ciências Criminais | vol. 85/2010 | pág. 324 - 352 | Jul - Ago / 2010 Doutrinas Essenciais Processo Penal | vol. 5 | 

pág. 101 - 127 | Jun / 2012 DTR\2010\220, pág. 04. 
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É a chamada mutatio libelli e serve para instrumentalizar a alteração do fato narrado 

na denúncia. Como exemplo, faz-se referências aos casos de concurso de agentes em que a 

denúncia apresenta a conduta do agente como um mero auxílio ao “fato principal”20, mas, após 

a instrução processual, descobre-se que, na verdade, esse agente teria também sido executor 

material do crime.21 

De relevo acentuar que a participação é uma conduta que seria atípica sem a norma de 

extensão do artigo 29 do Código Penal. Por essa razão, Badaró explica que “não se pode admitir, 

portanto, que o acusado tenha sido denunciado como autor de um delito e venha a ser condenado 

como partícipe, ou vice-versa, sem que se apliquem as regras da mutatio libelli”22. 

O fato que caracteriza a conduta do autor, necessariamente, é diferente do fato que 

caracteriza a conduta do partícipe de um mesmo delito23. Não se trata de uma mudança de 

qualificação jurídica de uma conduta, ora definida como autoria, ora como participação 

(hipótese em que se enquadraria o artigo 383 do CPP).  

Como afirma Badaró “se o autor é quem toma parte direta na execução do fato, 

praticando a ação que forma o núcleo do tipo do delito, não é possível que a imputação narre 

uma conduta segundo a qual se atribui a uma pessoa a prática da ação nuclear do tipo, e possa 

essa pessoa ser condenada por ter praticado atos diversos da ação típica. Haverá, nesse caso, 

alteração do substrato fático que integra o objeto do processo” 24.  

No aspecto processual, ou o fato imputado caracteriza a conduta de quem é autor de 

um delito, ou caracteriza atos de simples participação. As duas situações não podem conviver25. 

Por sua vez, Magalhães discorda se tratar de hipótese do artigo 384 do Código de 

Processo Penal, os casos de aditamento da denúncia em que se comprovou durante a instrução 

processual que o acusado não é autor, mas apenas partícipe26. Para ela, nesses casos, não há 

mera adição de dados à imputação original feita ao acusado, mas uma nova conduta penalmente 

relevante diversa da inicialmente imputada27.  

 
20 Vide nota de rodapé 5. 

21 FERNANDES, Antonio Scarance, A correlação...pág. 08. 

22 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 223. 

23 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 224. 

24 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 224. 

25 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 224. 

26 MAGALHÃES, Maria Cristina Faria. “A correlação entre Acusação e Sentença nas Ações Penais 

Condenatórias”. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005, pág. 165. 

27 MAGALHÃES, Maria Cristina Faria. A correlação..., pág. 165. 



16 
 

 

 

Para ilustrar o posicionamento de Magalhães, pensemos no caso de uma imputação a 

três pessoas do crime de evasão de divisas. Segundo a exposição dos fatos na denúncia, os três 

acusados agiram em coautoria, porque praticaram atos executórios do crime, ao contratarem 

um doleiro para transferir o dinheiro a uma conta no exterior, por meio de operação de câmbio 

não autorizada, e mantiveram esses numerários não declarados. 

Imagine-se, ainda, que, no decorrer da instrução processual, ficou demonstrado que o 

terceiro elemento não era proprietário do dinheiro, tendo apenas indicado aos outros dois a 

melhor forma do encaminhamento das divisas e até recomendado o doleiro responsável pela 

transferência. A imputação relativa a este terceiro deve ser modificada, a fim de que ele possa 

se defender da participação ao “fato principal”28.  

Nesse exemplo, imputar-se-á um fato novo praticado pelo terceiro acusado, conexo ao 

imputado aos demais, o que acarreta a unidade de processo e julgamento, nos termos do artigo 

79 do Código de Processo Penal.  

Mas diante da imputação de um fato novo, o terceiro acusado deverá ser novamente 

citado e o rito processual iniciado novamente como forma de se respeitar seu direito ao 

contraditório e à ampla defesa29. Somente nessa hipótese, o novo denunciado terá direito à 

Resposta à Acusação e à possibilidade de arrolar mais testemunhas do que o rol limitado da 

hipótese do artigo 384 do Código de Processo Penal. 

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento de Jardim, para quem no exemplo acima o 

aditamento equivale à hipótese de uma nova imputação de conduta praticada por algum coautor 

ou partícipe que não tinha sido denunciado. Diverge da regra da mutatio libelli, porque nesta o 

fato principal permanece o mesmo; já nesse aditamento far-se-á uma outra imputação a ser 

acrescida naquela já existente na denúncia, caso em que será necessária uma nova citação, 

diante da cumulação de imputações no mesmo processo30. 

E como há nova citação de fatos inéditos, ainda que o julgamento seja conjunto com 

os demais, deixaremos apenas anotado para estudo futuro, a fim de não desviar do objeto da 

dissertação, que, em nossa visão, o primeiro marco interruptivo da prescrição da pretensão 

punitiva dessa nova acusação contra aquele que teve sua qualificação jurídica alterada (de autor 

para partícipe) deve ser a data do recebimento da nova acusação e não daquela que recebeu a 

denúncia originária. 

 
28 Vide nota de rodapé 5. 

29 MAGALHÃES, Maria Cristina Faria. A correlação..., pág. 166. 

30 JARDIM, Afrânio Silva. “Direito Processual Penal”. Rio de Janeiro: Forense, pág. 122. 
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A última espécie de aditamento é permitida pelo artigo 569 do Código de Processo 

Penal. Esse aditamento é diferente dos demais por ser destinado a suprimir omissões da 

denúncia relativas a elementos circunstanciais da infração penal. Serve apenas para acrescer ou 

mesmo retificar um fato circundante ao fato principal31. 

Nessa linha de raciocínio, é possível constatar que o argumento dos Tribunais 

Superiores acerca do momento da determinação dos agentes do crime e da não aplicação do 

princípio da indivisibilidade às ações penais públicas tem causado evidente deturpação no 

sistema dos aditamentos da denúncia, principalmente porque o descaracteriza como 

instrumento de correção processual e o realoca na categoria de instrumento de conveniência do 

Ministério Público durante o processo penal. 

E isso acarreta sérias consequências na regra de conexão, na determinação do rito 

processual, nos marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva e até nos limites 

subjetivos da coisa julgada, que só atingem as partes do processo, não prejudicando nem 

beneficiando terceiros. 

Por fim, a orientação da jurisprudência ora criticada também gera inegáveis prejuízos 

ao próprio acusado porque a determinação de sua condição como partícipe na denúncia 

recomendará, obrigatoriamente, a análise causal dos seus atos, com o objetivo de verificar se 

ele tem direito à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do CP, o que 

implicará possíveis benefícios penais. 

Portanto, a acusação deve precisar, já no oferecimento da denúncia, todos os “atores” 

e os seus respectivos “papéis” na exposição do fato, além de outros pressupostos objetivos que 

serão analisados no decorrer deste estudo. 

Como a solução dogmática penal que não possa realizar no processo é político-

criminalmente inviável32, verificaremos “se” e “como” a acessoriedade da participação pode 

ser transportada para a exposição de um fato histórico (artigo 41 do CPP), pela denúncia, a fim 

de tentar determinar o conteúdo imputação do partícipe.  

Da teoria para a prática, buscaremos examinar se seria suficiente para iniciar um 

processo uma exposição do fato histórico que não identifica o autor do fato principal, ou 

mesmo, que não determina o próprio “fato principal”, mas apenas aponta a identidade e a 

conduta do partícipe (ao descrever o auxílio, por exemplo).  

 
31 JARDIM, Afrânio Silva. “Direito Processual Penal”. Rio de Janeiro: Forense, pág. 122. 

32 DE-LORENZI, Felipe da Costa, “O contributo da proposta de um sistema integral para a relação entre direito 

penal e processo penal: a transcendência dos critérios de merecimento e necessidade da pena”. In: GIACOMELLI, 

Nereu José, Processo penal contemporâneo em debate, 1ª ed., Florianópolis: Empório do Direito, 2016, pág. 242. 
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Em outros dizeres, a convergência dos pressupostos da acessoriedade da participação 

no fato histórico descrito na denúncia demonstrará que um processo não pode ser iniciado única 

e exclusivamente a partir da conduta do partícipe. Será necessário sempre a identificação do 

fato principal e do seu autor, ainda que este atue sem culpabilidade. 

Imagine o caso do dono (“A”) da empreiteira “OBA” que solicita ao seu amigo, o 

parlamentar “B”, a realização de um jantar na sua casa com o conselheiro “C” do TCE, para 

oferecer-lhe R$ 100.000,00 em troca da superação de entraves que poderia levar à interrupção 

do repasse de verbas do BNDES, o que, por sua vez, paralisaria a construção de uma obra 

pública. “B” realiza o jantar e, durante o evento, o conselheiro “C” aceita a proposta de “A”. 

Na manhã seguinte, “C” arquiva o procedimento no TCE sobre a empreiteira. Anos depois, o 

conselheiro “C” é investigado em uma operação do Ministério Público e decide entabular 

colaboração premiada. Dentre os anexos de sua colaboração, “C” retrata os fatos acima 

expostos.  

Para denunciar “B”, que não praticou nenhum dos verbos previstos nos artigos 317 e 

333 do Código Penal, a exposição do fato pela denúncia deverá primeiramente determinar o 

“fato principal”33 da corrupção ativa e passiva e os seus respetivos autores “A” e “C”, para 

depois estabelecer o fato do partícipe “B”. 

Assim, com vistas a proceder à integração dos requisitos relacionados à acessoriedade 

da participação na exposição de um fato pela denúncia, dedicaremos os próximos capítulos a 

elucidar os pressupostos dogmáticos da acessoriedade da participação e as concepções 

processuais acerca da “exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias” (art. 41 

do CPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Vide nota de rodapé 5. 
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CAPÍTULO 3: CONCEPÇÕES DOGMÁTICAS ACERCA DA ACESSORIEDADE DA 

PARTICIPAÇÃO 

 

O estudo sobre o concurso de agentes sempre ocupou posição de destaque na 

dogmática penal principalmente em razão da evolução das teses que buscam sua conceituação. 

Nessa perspectiva, destacaremos duas concepções do concurso de agentes. 

A primeira é baseada na ideia de que tipo é a causação de um resultado, de modo que 

qualquer pessoa que contribuir de forma causal para a prática do crime é autor. 

Nessa construção conceitual, chamada de unitária, pouco importa o modo e a 

intensidade da contribuição causal para o crime; o agente sempre será autor34. 

Por sua vez, a segunda formulação do conceito de autor concebe o tipo penal não como 

descrições de causações, mas sim de ações humanas, de modo que autor é aquele que pratica a 

ação humana subsumível ao verbo do tipo penal e não quem contribuí para um resultado.  

Para essa concepção, denominada diferenciadora, autor é só quem realiza o tipo, de 

modo que a punição de outros que não realizam o tipo, mas que auxiliam ou instigam o autor 

(chamados partícipes), ocorre através de uma norma penal que permite a ampliação de 

punibilidade35. 

Ainda que o tema sobre as concepções unitária e diferenciadora do conceito de autor 

e qual delas foi acolhida pelo Código Penal seja instigante, a ideia do presente trabalho não é 

tomar partido por alguma delas, tampouco adotar alguma como premissa do estudo36.  

Isso porque o objetivo do presente trabalho é definir os requisitos objetivos ancorados 

na acessoriedade da participação e, a partir disso, conjugá-los na exposição do fato criminoso 

(artigo 41 do CPP), pela denúncia, para estabelecer o conteúdo do fato principal37 para, então, 

solucionar problemas de imputação, como por exemplo, acusações contra partícipes sem a 

 
34 GRECO, Luís e TEIXEIRA, Adriano; Autoria como domínio do fato: Estudos introdutórios sobre o concurso 

de pessoas no direito penal brasileiro; in Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de 

pessoas no direito penal brasileiro. ed. Marcial Pons; ano 2014, pág. 49. 

35 GRECO, Luís e TEIXEIRA, Adriano; Autoria..., pág. 53/54. 

36 GRECO e TEIXEIRA explicam que, mesmo para aqueles que consideram ter o Código Penal adotado um 

sistema extensivo de autoria (em que é autor toda aquele que contribui de forma causal para o resultado), o artigo 

31 do Código Penal se apresentaria como uma correção do modelo, cuja razão de ser residiria na exigência de 

evitar contrassensos como a ausência de diferença entre a tentativa de participação e a tentativa do fato principal. 

Os autores ilustram com o seguinte exemplo: se A dá a B uma chave-mestra para que este cometa um furto, e B a 

recebe, mas não leva adiante o plano, o crime não chega a ser tentado por B. Se não existisse o artigo 31 no Código 

Penal, a concepção unitária levaria à punição de A como autor de um furto tentado e B, que não estava próximo 

da lesão ao bem jurídico e da realização do tipo, permaneceria impune (Opág. Cit., pág. 76).  

37 Vide nota de rodapé 5. 
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correta exposição do fato praticado pelo Autor, ou até mesmo a imprescindibilidade da 

identificação do autor do fato principal na denúncia. 

Para o desenvolvimento do estudo, portanto, basta determinar que o Código Penal, no 

artigo 31, explicita a existência de uma dependência da participação em relação à autoria38 

(acessoriedade) quando estabelece que: “o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 

salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, 

a ser tentado”. 

Em outros termos, o partícipe será punido quando intervém antes da execução de uma 

conduta ou depois dela39, a qual, necessária e logicamente, está sendo ou foi empreendida pelo 

autor40, como é o caso do chaveiro “B” que fornece uma chave universal para “A” subtrair um 

automóvel. Nessa hipótese, “A” seria autor e o chaveiro “B” seria partícipe do crime previsto 

no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal. 

Ao se introduzir o conteúdo do artigo 31 do Código Penal no exemplo acima, teremos 

a seguinte premissa: caso “A” não inicie a subtração da casa com a chave universal (“se o crime 

não chega, pelo menos, a ser tentado”), é impossível punir o chaveiro “B” que fabricou a chave 

(“o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, 

não são puníveis”). 

Nessa perspectiva, a punibilidade do partícipe depende necessariamente de que o 

Autor tenha iniciado a execução do crime. Enquanto a tipicidade objetiva do Autor é composta 

da ação, resultado, nexo causal e imputação objetiva, a tipicidade objetiva do Partícipe é 

constituída de suas ações acessórias e na existência de uma conduta típica (portanto, consumada 

ou tentada) e antijurídica do Autor41.  

Portanto, a premissa que norteará o estudo é a de que a participação se revela 

intervenção acessória, dependente de uma conduta principal do autor que, se não atingir a 

tentativa, impede o reconhecimento da própria existência do comportamento secundário42. 

Mas antes de adentrar na acessoriedade da participação, é preciso entender por que se 

pune a participação, suas formas e até que momento da ação principal ela é punível. 

 

 
38 ORTIZ, Mariana Tranchesi, “Concurso de agentes nos delitos especiais”, IBCCRIM, monografia nº 61, pág. 65. 

39 Sobre condutas-pós delitivas, confira-se o Capítulo 4.3.  

40 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 65. 

41 GRECO, Luis, com colaboração de ESTELLITA, Heloisa e TEIXEIRA, Adriano, “A prática da teoria do delito: 

a Parte Geral do Direito Penal segundo método estruturado de resolução de casos ( Gutachtenstil ), no prelo. 

42 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 65. 
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3.1 UM BREVE EXCURSO SOBRE A PUNIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO 

DELITIVA 

 

O ponto fundamental da discussão acerca do fundamento da punição da participação 

reside na questão de se o injusto ou ilícito da participação é derivado do injusto ou ilícito do 

fato principal do autor ou é independente (autônomo) 43. 

E o sentido de teorizar em torno do fundamento de punição da participação está em 

que ele fornece um ponto de vista interpretativo, com base no qual, como se verá, pode-se 

restringir a punibilidade44. 

Assim, por exemplo, a depender do ponto de vista que se adote, a entrega de uma arma 

para cometer um delito constitui cooperação punível; por outro lado, o fortalecimento de uma 

decisão delitiva já tomada pelo autor ou a entrega ou cumprimento de prestações ou serviços 

estandardizados são casos altamente discutidos na doutrina45. 

Dessa forma, pode-se afirmar que os limites da imputação ao partícipe dependem do 

fundamento com o qual se justifique seu injusto, ou seja, da razão que legitime a ampliação da 

punibilidade de condutas que não realizam diretamente o tipo penal. 

Há um grupo de teorias que fundamenta a participação no ataque do partícipe contra o 

autor e atribui à participação um conteúdo de injusto completamente diverso do autor.46. 

A chamada teoria da participação na culpabilidade é um exemplo deste grupo. Para 

essa teoria, o partícipe deve ser punido por converter ou corromper47 outra pessoa em 

delinquente, ou seja, o essencial é que o partícipe haja ou contribua para tornar o autor 

culpável48. 

Segundo Mir Puig, essa teoria foi abandonada na Alemanha a partir de 1943, quando 

o StGB veio a declarar suficiente para a participação que o autor cometa um fato antijurídico, 

ainda sem culpabilidade (acessoriedade limitada)49. 

 
43 ROXIN, Claus. “Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Especial formas de aparición del delito”. 1ª edição. 

Civitas. 2014, Pág. 207. 

44 GRECO, Luís. “Cumplicidade através de ações neutras. A imputação objetiva na participação”. Rio de Janeiro: 

Renovar. 2004. Pág. 43/44. Nesse mesmo sentido: PLANAS, Ricardo Robles. “La participación em el delito: 

fundamentos y limites”. Barcelona: Marcial Pons. 2003. Pág. 119. 

45 PLANAS, Ricardo Robles. “La participación...” Pág. 119. 

46 GRECO, Luís. Cumplicidade...Pág. 43/44.  

47 Nesse sentido: DONNA, Edgardo Alberto. “La autoria y la participación criminal”.Granada: Editorial Comares. 

2008. Pág. 94. 

48 MIR PUIG, Santiago. “Derecho penal: parte general”. 10. Ed. Barcelona: Reppertor, 2016. Págs. 410/411. 

49 MIR PUIG, Santiago. Derecho...Pág. 411. Sobre acessoriedade limitada, confira-se o Capítulo 3.5. 
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O outro grupo de teorias é chamado de teorias da causação, que justificam a punição 

do partícipe no ataque ao mesmo bem jurídico atacado pelo autor principal50. Para essa teoria, 

o fundamento do injusto do partícipe é independente do ato principal, por ser derivado de modo 

imediato da lesão ao bem jurídico51. A participação é, segundo essa concepção, uma forma 

completamente independente de lesão de bens jurídicos, cuja relação com o fato principal do 

autor é de natureza puramente fática52. 

Para Roxin, essas teorias não são conciliáveis com a própria lei, que parte da 

acessoridade da participação, tampouco são desejáveis do ponto de vista político criminal, 

porque conduzem a uma considerável ampliação da punibilidade que é justamente prevenida 

pela vinculação da participação com a ação típica do autor53. 

A crítica de Roxin se enquadra perfeitamente na legislação brasileira, porque o Código 

Penal, no artigo 31 estabelece que “o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 

disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser 

tentado”. Logo, para o Código Penal brasileiro, o fundamento do injusto do partícipe é 

dependente do ato principal. 

Outro argumento crítico à teoria puramente causal é o de que a mera causação dolosa 

de um resultado não é suficiente para uma participação punível e a prova da ineficácia são os 

casos de agent provocateur54, como na hipótese do policial que se passa por usuário de drogas 

para induzir uma pessoa a lhe vender, com o objetivo de prendê-la na sequência. Para essa 

teoria, o “agente provacador” seria punido como partícipe55. 

Outro grupo de teorias que definem a participação são chamados de “teoria da 

participação no injusto”56 e engloba todas as propostas que sustentam o fundamento da 

participação como concausa do fato principal mediante a influência na decisão do autor ou no 

favorecimento da realização do fato principal. Assim, o partícipe não lesiona diretamente o bem 

jurídico, mas participa do ataque a ele realizado pelo autor57. 

 
50 GRECO, Luís. Cumplicidade...Pág. 44. 

51 CAMARGO, Beatriz Corrêa. “A teoria do concurso de pessoas. Uma investigação analítico-estrutural a partir 

da controvérsia sobre o conceito de instigação”. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2018. Pág. 206. 

52 PLANAS, Ricardo Robles. “La participación...” Pág. 121. 

53 ROXIN, Claus.“Derecho ...Pág. 208. 

54 ROXIN, Claus.“Derecho ...Pág. 206. 

55 ROXIN, Claus.“Derecho ...Pág. 206. 

56 Proposta de denominação oferecida por Robles Planas, in PLANAS, Ricardo Robles. “La participación...” Pág. 

122. 

57 PLANAS, Ricardo Robles. “La participación...” Pág. 122. 
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Consequentemente, o injusto do partícipe é completamente dependente e derivado do 

injusto do autor. A acessoriedade constitui a essência da participação58. 

Nessa perspectiva, Roxin defende a “teoria de ataque acessório ao bem jurídico”, para 

a qual o fundamento da punibilidade da participação deriva em parte do injusto do autor – 

porque o partícipe responde pelo mesmo injusto doloso que se imputa ao autor – e em parte é 

independente e autônomo – uma vez que a imputação só se produz se a colaboração no fato do 

autor representar simultaneamente um ataque ao próprio bem jurídico por parte do partícipe59. 

Portanto, a possibilidade de conceber o autor como figura principal do fato criminoso 

e o partícipe como figura secundária se apoia em uma premissa irrenunciável: o fato é idêntico 

para o autor e para o partícipe, mas suas posições são diferentes. O partícipe não realiza nenhum 

injusto descrito na Parte Especial do Código Penal, ele faz um ou mais aportes no fato de outro 

e, assim, participa do injusto alheio60.  

Dessa forma, pelos argumentos acima apresentados, adotaremos, neste estudo, a 

compreensão de que o fundamento da punibilidade da participação não está nem na corrupção 

do autor pelo partícipe (teoria da participação na culpabilidade), nem na mera causação do 

resultado (teorias da causação), sua natureza é acessória e subordinada ao conteúdo de injusto 

do fato principal61. 

 

3.2 MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO DELITIVA 

 

Apesar de o artigo 122 do Código Penal tratar de três forma de participação – 

“induzir”, “instigar” ou “prestar auxílio” – a doutrina mais moderna tem adotado apenas duas: 

“a provocação no autor principal da decisão de praticar o fato” 62 (instigação) e “o auxílio, a 

facilitação, material ou psíquica para que o autor principal pratique o fato” 63 (cumplicidade). 

Portanto, a instigação e a cumplicidade são as formas de participação no crime 

praticado por outra pessoa64.  

 
58 PLANAS, Ricardo Robles. “La participación...” Pág. 123. 

59 ROXIN, Claus.“Derecho...” Pág. 207/208. 

60 OTTO, Harro. “Manual de Derecho Penal. Teoría general del Derecho Penal”. Traducción del alemán de José 

R. Béguelin. Barcelona: Atelier Libros Juridicos. 2017. Pág. 487 

61 BATISTA, Nilo. Concurso... Pág. 162. 

62 GRECO, Luís. Cumplicidade...Pág. 06. 

63 GRECO, Luís. Cumplicidade...Pág. 06. 

64 CAMARGO, Beatriz Corrêa. “Código Penal Comentado/Luciano Anderson de Souza, coordenador.” – São 

Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020, pág.169. 
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Segundo a perspectiva “formal-objetiva”, a diferenciação da instigação para a 

coautoria ocorre apenas no plano objetivo, de modo que a coautoria pressupõe a existência de 

uma contribuição compartilhada no momento de execução do crime, enquanto a instigação pode 

ser o “comportamento que faz nascer no autor principal a vontade, a ideia ou a decisão de 

cometer o crime” 65 ou a “conduta de reforçar no autor uma ideia ou resolução criminosa já 

existente, determinando-o à prática do crime” 66. 

O decisivo da cumplicidade não é o coeficiente causal da conduta, mas sim se ela 

consistiu ou não em um objetivo de favorecimento67. Se A fornece a B uma chave mestra, sendo 

certo que B já possuía outra apta a abrir a porta, não há cumplicidade de A, podendo subsistir 

apenas a instigação68. 

Assim, a instigação é a dolosa colaboração de ordem psíquica que objetiva o 

cometimento de um crime; compreende a determinação/induzimento (conduta que faz surgir no 

autor direto a resolução que o conduz à execução) e a instigação propriamente dita (conduta 

que faz reforçar e desenvolver no autor direto uma resolução ainda não concretizada, mas 

preexistente) 69. 

Segundo Batista, a “instigação supõe um sujeito certo que seja o seu receptor ou 

destinatário. Exclui-se, portanto, a instigação que se dirija a número incerto de pessoas, ou que 

se refira a fatos incertos” 70.  

Além disso, só se verifica quando os meios empregados pelo instigador representaram 

um eficaz processo de convencimento no sentido de criar (determinação/induzimento) ou 

reforçar (instigação propriamente dita) a resolução do autor direto. Não haverá instigação 

quando não for estabelecido um reconhecível canal de comunicação entre o instigador e o 

instigado, tampouco quando o instigado já esteja previamente resolvido à realização do crime71. 

Por sua vez, a cumplicidade (ou auxílio) é a contribuição para que um terceiro cometa 

um fato típico e antijurídico. É qualquer ação que facilite, possibilite, intensifique ou assegure 

o cometimento da ação principal.  

 
65 CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág.169. 

66 CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág.169. 

67 BATISTA, Nilo. Concurso..., Pág. 186. 

68 DIAS, Jorge de Figueiredo. “Direito Penal Parte Geral. Tomo I. Questões Fundamentais. A doutrina geral do 

crime”. 2ª edição. 2012, pág. 836. 

69 BATISTA, Nilo. Concurso..., Pág. 182. 

70 BATISTA, Nilo. Concurso..., Pág. 183. 

71 BATISTA, Nilo. Concurso..., Pág. 184. 
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Este auxílio pode ser tanto material (caso de alguém que entrega uma faca para um 

terceiro praticar um homicídio) como psíquico (caso de alguém que se limita a aconselhar o 

autor a respeito do melhor veneno para matar um terceiro) 72.  

Sobre o auxílio psíquico, Figueiredo Dias pondera que o problema mais difícil é saber 

qual a medida mínima de favorecimento que deve ainda ser punida como participação. Para ele, 

não há dúvidas de que o aconselhamento técnico ou a transmissão de informações sobre os 

hábitos e horários da vítima devam ser classificados como cumplicidade, porque há atos 

efetivos que aumentam o risco e favorecem a prática do crime. De outro lado, em sua linha de 

raciocínio não haveria auxílio psíquico se, por exemplo, a conduta do terceiro for apenas de 

aceitação ou compreensão daquilo que o autor pretende fazer73.  

É nesse contexto que se insere o problema da relevância penal dos comportamentos 

cotidianos ou neutros, tema denso e controvertido na doutrina, que não será abordado neste 

trabalho sob pena de desvirtuar seu objeto.74  

 
72 GRECO, Luís. “Cumplicidade através de ações neutras. A imputação objetiva na participação”. Rio de Janeiro: 

Renovar. 2004. Pág. 07/08. 

73 DIAS, Jorge de Figueiredo. “Direito Penal Parte Geral. Tomo I. Questões Fundamentais. A doutrina geral do 

crime”. 2ª edição. 2012, pág. 836. 

74 Apenas para situar o leitor, Batista ancorado na “Teoria dos bens escassos” de Gimbernat Ordeig, explica que a 

verificação da colaboração, para essa teoria, consiste em saber se a coisa ou a prestação do serviço acessório é 

escasso ou não. “Coisas escassas” seriam aquelas que apresentam sérias dificuldades de obtenção, como por 

exemplo, alta quantia em dinheiro, uma substância controlada, um explosivo etc. Ao contrário dos “bens 

abundantes”, que define como pequenos valores, uma caneta esferográfica para falsificar uma assinatura, uma faca 

de cozinha etc. Já em nível de prestação de serviços, seria “escasso” qualquer conduta inequivocamente criminosa 

(como vigiar enquanto os outros furtam), qualquer conduta que importe em conhecimentos técnicos específicos 

etc. E “abundante” qualquer conduta que não seja inequivocamente criminosa, como transportar em automóvel o 

autor direto ao local do crime ou qualquer conduta que não exija particulares aptidões. Uma vez estabelecido que 

o cúmplice colaborou com um bem escasso, cumpre aferir (aqui, sim) a eficiência causal (no sentido objetivo de 

favorecimento) da colaboração. Resultando positiva essa investigação, tem-se definida uma cumplicidade 

necessária: para o direito penal brasileiro, não se poderá então proceder à minoração prevista no artigo 29, §1º, 

CP, cabível para todos os outros casos (BATISTA, Nilo. “Concurso de Agentes. Uma investigação sobre os 

problemas da autoria e da participação no Direito Penal Brasileiro. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. 

Pág. 187/188.). Em 2014, Enrique Gimbernat Ordeig, em artigo publicado na Revista “Jueces para la Democracia”, 

substituiu o nome da “Teoria dos bens escassos” para “Teoria dos atos não neutros ou não cotidianos”. O Código 

Penal espanhol divide a participação entre “participação executiva”, “instigação”, “cooperador necessário” e 

“cumplice”. Nessa perspectiva, Ordeig estabelece que o partícipe executivo é todo aquele que, sem que sua conduta 

seja diretamente subsumida ao tipo penal em questão, ajuda o autor principal a realização do delito, 

independentemente da maior ou menor importância de sua atuação, com atos de execução (ex: quem segura uma 

pessoa para outra desferir um soco). O instigador é quem desperta no autor material a decisão de cometer um 

crime. O cooperador necessário é o partícipe que, sem ser partícipe executivo, contribui para a realização de um 

delito com um ato preparatório caracterizado por ser um “ato não neutro” (ou não cotidiano) ou com uma conduta 

de caráter inequivocamente criminal ou um bem escasso. E, por fim, o cumplice é aquele cuja colaboração ao autor 

principal consiste em um ato preparatório caracterizado por ser um “ato neutro” (ato cotidiano) ou uma “conduta 

não claramente criminal” ou nem não escasso. (GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Autor y Complice en Derecho 

Penal: medio siglo después. Revista Jueces para la democracia. 2014. Pag. 70. Disponível em 

http://www.juecesdemocracia.es/2014/11/12/revista-jueces-la-democracia-informacion-debate-numero-81-

noviembre-2014-2/) 
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Há, por fim, a participação em cadeia, hipótese que, segundo Hilgendorf, “várias 

pessoas, enquanto partícipes, colaboram em um ato principal de tal modo que seus aportes 

seguem-se uns aos outros como instigação e cumplicidade” 75.  

Nesse raciocínio, só será punível como instigador para o fato principal “aquele que 

determina alguém a instigar um terceiro à realização de um crime (instigação a instigação ou 

instigação em cadeia)” 76. É o caso de A que instiga seu irmão B a contratar, em seu nome, o 

assassino de aluguel K, para matar C. Nesse caso, K será punido por homicídio, enquanto A e 

B como instigadores77. 

De toda forma, seja qual for a contribuição do partícipe para o fato principal, suas 

ações sempre se enquadrarão na instigação ou cumplicidade. 

 

3.3 É DOGMATICAMENTE CONSISTENTE A IDEIA DE UMA 

PARTICIPAÇÃO PÓS-DELITIVA?  

 

É indiscutível que a cumplicidade pode ser prestada durante a execução do fato ou 

mesmo durante os atos preparatórios78. Durante a execução do fato, entretanto, a cooperação 

deverá ser intervenção de pouca importância – pequenos serviços, o exercício de funções 

protetoras periféricas e apoios psíquicos intensificadores do fato –, porque uma colaboração 

essencial na fase de execução de um delito de domínio, fundamentaria a coautoria79. 

Já nos atos preparatórios, a cooperação pode ser prestada antes mesmo que o autor haja 

resolvido cometer um fato criminoso80. Isso significa que quem, diante de um autor inclinado, 

mas ainda não resolvido a cometer um homicídio, assessorar a comprar uma arma apropriada 

para o fato, deverá ser punido por cumplicidade se o autor decidir executar o crime e, de fato, 

utilizar a arma81. 

Mas qual é o último momento possível para uma cooperação no iter criminis?  

 
75 HILGENDORF, Eric. “Direito penal : parte geral” / Eric Hilgendorf, Brian Valerius ; tradução Orlandino 

Gleizer. - 1. ed. - São Paulo: Marcial Pons, 2019. Pág. 259. 

76 HILGENDORF, Eric. Direito... Pág. 259. 

77 HILGENDORF, Eric. Direito... Pág. 259. 

78 OTTO, Harro. “Manual de Derecho Penal. Teoría general del Derecho Penal”. Traducción del alemán de José 

R. Béguelin. Barcelona: Atelier Libros Juridicos. 2017. Pág. 504. 

79 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 304. 

80 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 305. 

81 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 305. 
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Nas lições de Roxin extrai-se que seria possível uma cumplicidade para além do 

momento de realização formal do tipo até a conclusão ou esgotamento material do fato, ou seja, 

até que o resultado tenha sido alcançado82.  

Assim, por exemplo, o agente que furta bens materiais em um terreno não vigiado e os 

guarda em um esconderijo próximo, haverá cometido um furto consumado. Segundo essa 

posição, aquele que, por encargo do agente furtador, recolhe os bens subtraídos do esconderijo, 

poderia ser punido por cumplicidade, porque ajudou no esgotamento material do fato83. O 

decisivo para determinar a cooperação e o favorecimento no período entre a consumação formal 

e o esgotamento material do fato deve ser a representação e a vontade do autor.  

Para essa teoria, depois do esgotamento material do fato, não existe mais cooperação84. 

No Brasil, a nosso sentir, não seria possível enquadrar tais ações de terceiros, 

posteriores à consumação do crime e anteriores ao referido esgotamento, como participação, 

em razão da forma como os tipos penais do favorecimento pessoal e real (artigos 348 e 349 do 

CP) são definidos, de modo que qualquer auxílio destinado a tonar seguro o proveito do crime 

(favorecimento real) ou dirigido a favorecer o autor do crime a se esquivar da ação policial 

(favorecimento pessoal) é subsumido a um tipo penal autônomo. 

Portanto, os atos de cumplicidade podem estar presentes no momento de preparação 

do delito ou durante sua execução. Uma vez consumado o delito, os atos posteriores que tendam 

a favorecer a realização da finalidade do autor (por exemplo, ajudar a comercializar as 

mercadorias de procedência delituosa) não serão atos de participação, mas sim outro delito 

autônomo85, como a receptação e o favorecimento pessoal ou real. 

Além disso, Roxin estabelece que, em crimes complexos (v.g. roubo, estelionato) ou 

permanentes (v.g. extorsão mediante sequestro), é possível considerar uma cooperação se, na 

adesão do partícipe ao autor, alguns elementos de um tipo já tiverem sido realizados. 

No caso do estelionato, por exemplo, caso o autor já tenha empreendido o engodo e a 

produção do erro contra a vítima e um partícipe colabora somente com a continuação da 

produção do prejuízo, ele seria punível como cúmplice86. 

 
82 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 305. Nesse mesmo sentido, OTTO, Harro. “Manual de Derecho... Pág. 504. 

83 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 305. 

84 OTTO, Harro. “Manual de Derecho... Pág. 504. 

85 CAVERO, Percy García. “Derecho Penal. Parte General”. Lima: Jurista editores. Segunda Edición. 2012. Pág. 

713 

86 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 308. 
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O mesmo ocorre no crime de roubo, no qual o ato de auxílio é executado após a vítima 

ter sido ferida, mas antes da subtração, como é o caso do partícipe que grita com populares, 

presente no local dos fatos, após o exercício da violência na vítima, com o objetivo de dissipá-

los e facilitar a subtração dos pertences pelo autor. O partícipe também responderá por roubo. 

Nesse exemplo do crime de roubo, pondera Figueiredo Dias que se o partícipe se juntar 

ao autor após a violência ser consumada, o cúmplice responderá apenas pelo ato parcial, no 

caso, pelo furto87. É o caso de o partícipe que, por coincidência, está na cena do crime, conhece 

o autor e decide ajudá-lo na subtração após o exercício da grave ameaça. 

 

3.4 É POSSÍVEL CONCILIAR A ACESSORIEDADE DA PARTICIPAÇÃO 

COM UM SISTEMA UNITÁRIO DO CONCEITO DE AUTOR? 

 

É comum que no Direito Penal a autoria seja entendida como um conceito primário 

delimitado através do domínio, pelo agente, da ação com correspondência típica, enquanto as 

formas de intervenção são definidas como uma causação acessória subordinada ao fato 

principal. Isso implica entender a participação como um conceito de referência, desenhado a 

partir do fato punível executado pelo autor. 88 

Nessa perspectiva, as descrições dos delitos da Parte Especial compreendem somente 

a execução de um fato cometido por conta própria pelo autor, funcionando a criminalização da 

participação como uma ampliação da punibilidade.  

O Código Penal, no artigo 29, estabelece que “Quem, de qualquer modo, concorre 

para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade” e atribui 

uma redução de pena para aquele que teve uma “participação de menor importância” no fato. 

Ao se destrinchar os elementos deste artigo, verifica-se que o legislador optou por 

tipificar conjuntamente as condutas que deem origem ao mesmo resultado penal, diante da 

impossibilidade de se pormenorizar todas as condutas que possam lesar ou ameaçar direta ou 

indiretamente um determinado bem jurídico89. 

 
87 DIAS, Jorge de Figueiredo. “Direito Penal Parte Geral. Tomo I. Questões Fundamentais. A doutrina geral do 

crime”. 2ª edição. 2012, pág. 833. 

88 VACCHELLI, Ezequiel. “Intervención delictiva: Significado y función del principio de accesoriedad”. 

Barcelona: Universitat Popeu Fabra. Tesi Doctoral, 2018, pág. 5 

89 LOBATO, José Danilo Tavares. “Teoria geral da participação criminal e ações neutras – uma questão única de 

imputação objetiva”. 1ª ed. Curitiba: Juruá. 2010. pág. 20/21. 
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A palavra concorrer, portanto, é apresentada com um conceito jurídico indeterminado, 

pois, do contrário, o legislador teria que prever todos os modos concretos de se pôr em risco o 

bem jurídico90. Basta fazer o seguinte exercício mental: se excluirmos o artigo 29 do Código 

Penal, seria possível criminalizar o motorista que leva o comparsa para praticar um crime de 

roubo? A resposta só pode ser negativa, porque o artigo 157 do Código Penal não prevê a 

conduta de “conduzir alguém para a subtração”. Destarte, sua conduta, nessa hipótese 

imaginária, seria atípica. 

Nas lições de Lobato, o artigo 29 do Código Penal é o responsável pela teoria monista 

no concurso de agentes. Segundo sua doutrina, o referido artigo constitui uma “técnica 

legislativa para ampliar o campo de incidência do tipo penal, sem que o legislador tenha que 

descrever todas as condutas que possam fomentar a violação ou ameaça ao bem jurídico 

penalmente tutelado, seja de forma direta ou indireta” 91.  

Isso significa que responderão pelo mesmo tipo penal tanto aquele que praticou a ação 

típica, como aquele que colaborou/participou do fato criminoso, a partir de ações não típicas. 

Poderá haver, contudo, punição diferenciada aos intervenientes por força do disposto no artigo 

29, §1º, do Código Penal: “Se a participação for de menor importância, a pena pode ser 

diminuída de um sexto a um terço”. 

É importante notar que a acessoriedade da participação é estabelecida pelos 

dispositivos do próprio Código Penal e, em nenhum momento, o presente trabalho adotou como 

premissa alguma das concepções unitárias ou diferenciadoras do conceito de autor, por não ser 

uma questão exclusiva dos sistemas de responsabilidade diferenciada92. 

Por sua vez, Greco e Teixeira sustentam que em um sistema unitário de autor fundado 

na causalidade e coerentemente desenvolvido, caso ausente a ideia de acessoriedade, tentar 

participar do delito já seria tentar praticar o delito. Os autores exemplificam da seguinte forma: 

“se A dá a B uma chave-mestra para que este cometa um furto, e B a recebe, mas não leva 

adiante o plano, o crime não chega a ser tentado por B. Por A, a rigor, sim. Isso significa que A 

seria punido como autor de um furto tentado e B, que estava mais próximo da lesão ao bem 

jurídico e da realização completa do tipo, permaneceria impune” 93. 

 
90 LOBATO, José Danilo Tavares. Teoria...pág. 21. 

91 LOBATO, José Danilo Tavares. Teoria...pág. 21. 

92 VACCHELLI, Ezequiel. “Intervención delictiva: Significado y función del principio de accesoriedad”. 

Barcelona: Universitat Popeu Fabra. Tesi Doctoral, 2018, pág. 12 

93 GRECO, Luís e TEIXEIRA, Adriano; Autoria..., págs. 76/77. 
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Portanto, para evitar tal incoerência, o artigo 29, caput, do Código Penal necessita de 

um dispositivo como o artigo 3194. Assim, em decorrência da acessoriedade, a participação 

precisa da existência de uma conduta principal, à qual se presta contribuição material ou 

psíquica95. 

Um importante alerta é feito por Batista: “é um grave erro supor que uma concepção 

legal monista do concurso de agentes se oponha ao princípio da acessoriedade” 96, porque o fato 

de ambos responderem pelo mesmo crime, ainda que com sanção idêntica, não prejudica a 

natureza acessória da participação, tendo em vista que o partícipe não pode ser punido antes do 

início da execução do fato principal97. 

Nesse mesmo sentido, Camargo afirma que “embora a acessoriedade da participação 

seja mais facilmente identificável em um sistema diferenciador, seria um equívoco considerar 

que um sistema monista prescinde verdadeiramente dos conceitos de autoria e participação” 98. 

E completa com o seguinte destaque: “a acessoriedade da participação nada mais significa que 

a relação de dependência da punição da participação em relação à existência de uma ação 

criminosa principal”99. 

Portanto, ainda em um sistema unitário, a participação será necessariamente acessória, 

de modo que depende de um fato principal que é realizado pelo autor100 101.  

 

3.5 OS REQUISITOS DA ACESSORIEDADE DA PARTICIPAÇÃO 

 

 
94 GRECO, Luís e TEIXEIRA, Adriano; Autoria..., págs. 77. 

95 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 59. Nesse mesmo sentido, Cavero estabelece que a realização do 

delito requer a configuração de todos os elementos constitutivos por parte do autor e o partícipe facilita a execução 

do delito, mas não o executa. Uma conduta é acessória quando significa preparação ou continuação da conduta de 

outros que configuram a ação típica (CAVERO, Percy García. “Derecho Penal. Parte General”. Lima: Jurista 

editores. Segunda Edición. 2012. Pág. 707). 

96 BATISTA, Nilo. Concurso... Pág. 163. 

97 BATISTA, Nilo. Concurso... Pág. 163. 

98 CAMARGO, Beatriz Corrêa. “Código Penal Comentado/Luciano Anderson de Souza, coordenador.” – São 

Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020, pág.157. 

99 CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág.157. 

100 É o que estabelece artigo 31 do Código Penal: “O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo 

disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado”. 

101 Antes mesmo da existência do artigo 31 do Código Penal, Leiria sustentava que “o caráter acessório das ações 

dos cúmplices ‘strito sensu’ radica na circunstância de que estas somente adquirem relevância jurídica em face do 

surgimento da ação principal, que é obra do autor ou autores. Ação do autor é aquela que agride a órbita de proteção 

do direito e realiza o modelo tipificado pela lei. É a ação principal. Esta ação principal tem a propriedade de imantar 

as ações dos cúmplices em sentido estrito dando consistência e vitalidade jurídica para estas”. LEIRIA, Antônio 

José Fabricio. “Autoria e participação criminal”. São Paulo: DAVID Ed., 1974, Págs. 86-87 
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Resta, agora, determinar quando a participação pode ser punida, sob o ponto de vista 

da acessoriedade. 

Como visto, a participação consiste na colaboração no delito de outrem; essa 

colaboração se manifesta por duas formas fundamentais: instigação e cumplicidade (ou 

auxílio), cujo ponto de toque é justamente a ausência, pelo agente, de domínio sobre a ação 

típica. 

Partindo-se desse pressuposto, a doutrina divide a acessoriedade da participação em 

duas perspectivas: qualitativa e quantitativa. 

A acessoriedade qualitativa estabelece que a punibilidade do partícipe tem níveis de 

dependência102 dos elementos constitutivos do crime praticado pelo autor103 (tipicidade, 

antijuridicidade e culpabilidade). 

A depender da sujeição dos elementos constitutivos do crime praticado pelo autor para 

a punibilidade do partícipe, a acessoriedade qualitativa pode ser defendida em sua forma 

mínima, máxima, extrema (ou hiperacessoriedade) e limitada. 

Na acessoriedade mínima, a punição do partícipe tão somente de que o fato praticado 

pelo autor seja típico. Pouco importa para essa linha de acessoriedade seja ele antijurídico ou 

culpável104.  

Na visão de Camargo essa perspectiva leva a consequências absurdas no tocante à 

punibilidade da participação. Isso porque, “seria possível punir como partícipe a pessoa que 

simplesmente empresta a arma utilizada pelo autor de um homicídio que se encontra em 

legítima defesa, uma vez que em tais circunstâncias, a ação principal é típica, comunicando-se, 

portanto, ao partícipe”105. Essa teoria não se compatibiliza com o artigo 30 do Código Penal, 

que estabelece, em outros termos, a comunicabilidade das circunstâncias e condições de caráter 

objetivo aos demais agentes, seja para viabilizar a punição, seja para eliminá-la106. 

Por sua vez, acessoriedade máxima prevê a punição do partícipe como dependente de 

uma conduta típica, antijurídica e culpável do autor. Dessa forma, não seria possível punir o 

 
102 BATISTA, Nilo. Concurso... Pág. 165. 

103 RASSI, João Daniel. “Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no direito penal brasileiro”.1ª 

edição. São Paulo: LiberArts. 2014. pág. 61. 

104 Um exemplo trazido por Roxin ilustra essa questão. Caso não existisse o crime do artigo 122 do Código Penal 

(Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação), a conduta daquele que induz, auxilia ou instiga 

outro a atentar contra a própria vida seria atípica, porque não existe tipo penal que se subsuma ao fato principal, 

qual seja, o suicídio (ROXIN, Claus. “Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Especial formas de aparición del 

delito”. 1ª edição. Civitas. 2014. pág. 204). 

105 CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág.195. 

106 CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág.195. 
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auxílio a um menor de 18 anos de idade (inimputável) responsável pelo disparo de uma arma 

de fogo que causou a morte de um terceiro, pois nesse caso o executor do homicídio atuou sem 

culpabilidade107. 

A acessoriedade extrema ou hiperacessoriedade vai além da acessoriedade máxima 

porque estabelece que a punição do partícipe depende, além de todos os elementos constitutivos 

do crime, também de condições pessoais do autor como causas de aumento e diminuição de 

pena108. Assim, para essa teoria, os efeitos de causa de exclusão de pena do autor seriam 

estendidos para o partícipe. 

A hiperacessoriedade, para Batista, é excluída no Direito Penal Brasileiro pela regra 

do artigo 30 do Código Penal: “Artigo 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições 

de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime” 109. 

Por sua vez, a acessoriedade limitada, adotada pelo Código Penal Brasileiro, exige a 

vinculação da participação a um fato típico e antijurídico do autor. O objetivo dessa vertente é 

evitar a extensão excessiva da punibilidade da participação, inevitável nos modelos que 

renunciam a acessoriedade110. 

O que pressupõe a adoção da acessoriedade limitada da participação pelo Código Penal 

Brasileiro é o artigo 29, quando determina que cada interveniente será punido “na medida de 

sua culpabilidade”. Ou seja, ainda que haja uma exclusão de culpabilidade do autor (como nos 

casos, por exemplo, de crime patrimonial praticado por um menor de 18 anos com o auxílio de 

um maior de 18 anos), quem auxiliou ou induziu será punido também na medida de sua 

culpabilidade. 

Nesse sentido, Ortiz sustenta que a categoria da culpabilidade é dispensada porque diz 

respeito a cada sujeito individualmente considerado111.  

 
107 CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág.195. 

108 BATISTA, Nilo. Concurso... Pág. 164. 

109 BATISTA, Nilo. Concurso... Pág. 165. 

110 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 308. 

111 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 60. Nessa linha de raciocínio, Camargo explica fosse somente a 

letra do artigo 30 do Código Penal, daria para compatibilizar tanto a teoria da acessoriedade limitada como a teoria 

da acessoriedade máxima, porque o artigo 30 define apenas que “as condições de caráter objetivo, no plano do 

injusto, necessariamente se estendam a todos os agentes, sendo que as condições de caráter subjetivo não se 

comunicam quando não forem elementares”. (CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág. 196) 
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A seu turno, Greco também afirma que o “auxílio dirige-se a que um terceiro cometa 

uma ação típica e antijurídica, o que é decorrência da chamada acessoriedade limitada da 

participação”112. 

Assim, é punível o auxílio (ou instigação) ao injusto praticado por um inimputável, 

mas não a uma conduta que se encontre justificada, conforme as cláusulas de exclusão da 

ilicitude113. 

No entanto, Figueiredo Dias destaca que é preciso fazer uma certa correção ou adição 

na acessoriedade limitada. Para ele, devem ser consideradas na acessoriedade limitada as causas 

materiais de exclusão de pena114, como é o caso da extinção da punibilidade do autor do crime 

contra a ordem tributária pelo pagamento integral do tributo (art. 83, §4º, da Lei nº 9.430/96). 

Nesses casos, a punibilidade do partícipe também deve ser extinta. 

Alerta Roxin que não há muita relevância prática na acessoriedade limitada porque a 

utilização de uma pessoa exculpada por enfermidade mental ou erro de proibição invencível 

fundamentariam uma autoria mediata que exclui a participação. Só haveria participação em um 

fato sem culpabilidade quando o partícipe não conhece, de fato, a excludente de culpabilidade 

que existe na pessoa do autor115. 

O posicionamento do Roxin é corolário lógico de um sistema penal que adota de forma 

clara o conceito restritivo do conceito de autor, como na Alemanha. No Brasil, todavia, não 

existe um consenso na doutrina entre a escolha do legislador acerca de um conceito extensivo 

ou restritivo de autor. Por isso, inclusive, é que este trabalho não os adota como premissa 

conceitual. O objetivo é definir os pressupostos objetivos da acessoriedade da participação para 

alçá-los ao processo penal, em especial, na denúncia. Daí decorre a importância prática da 

acessoriedade limitada. Será a partir do seu conceito que se extrairá parte dos pressupostos 

objetivos a serem refletidos na denúncia. 

Por sua vez, a acessoriedade quantitativa está relacionada à dependência da 

responsabilidade do participante em relação à fase do iter criminis realizada pelo agente do fato 

 
112 GRECO, Luís. “Cumplicidade através de ações neutras. A imputação objetiva na participação”. Rio de Janeiro: 

Renovar. 2004. Pág. 08. Também nesse sentido: CIRINO DOS SANTOS, Juarez, “A moderna teoria do fato 

punível, 1ª edição, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2000, pág. 202  

113 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 60. Nesse mesmo sentido: MIR PUIG, Santiago. “Derecho penal: 

parte general”. 10. Ed. Barcelona: Reppertor, 2016, pág. 398. 

114 DIAS, Jorge de Figueiredo. “Direito Penal Parte Geral. Tomo I. Questões Fundamentais. A doutrina geral do 

crime”. 2ª edição. 2012, pág. 830/831 

115 ROXIN, Claus. “Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Especial formas de aparición del delito”. 1ª edição. 

Civitas. 2014. pág. 216. 
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principal116. Pela regra do artigo 31 do Código Penal, para haver o reconhecimento da própria 

existência (não só da punibilidade) da participação, haverá necessidade de que o fato principal 

seja ao menos tentado117. E, segundo o artigo 14 do Código Penal, a tentativa é definida como 

a conduta que dá início à execução do fato previsto como crime por um tipo penal118. 

Pensemos no caso de um furto a um banco, em que os agentes são presos durante a 

escavação do túnel que levaria ao cofre do banco. Como o crime de furto não chegou a ser 

iniciado, notadamente porque os agentes foram presos durante a escavação, qualquer pessoa 

que tenha auxiliado no fato criminoso não seria punível a título de participação em furto. 

Portanto, o fato principal não precisa se consumar, basta que tenha entrado na fase da 

tentativa. Uma participação praticada na fase anterior à consumação só se torna punível a partir 

do momento em que o fato principal ingressa no estágio punível119. 

Feitas as contribuições dogmáticas penais, passa-se a situar o trabalho no plano 

processual para, ao final, conjugar os pressupostos da acessoriedade da participação à narrativa 

de um fato histórico pela denúncia, a fim de que ela não sofra de vício de inépcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 RASSI, João Daniel. Imputação...Pág. 61. 

117 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 82. E também: CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág.157 

118 CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág. 208. 

119 HILGENDORF, Eric. Direito... Pág. 263. 
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CAPÍTULO 4: A EXPOSIÇÃO DE UM FATO CRIMINOSO (ARTIGO 41 DO CPP) 

COMO PRESSUPOSTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

De origem constitucional, com previsão no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o 

devido processo legal constitui um conjunto de garantias constitucionais que asseguram às 

partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais, indispensáveis ao correto exercício 

da jurisdição120. 

Como bem pontua Badaró, “o modelo constitucional do devido processo legal no 

sistema brasileiro é de um processo que se desenvolva perante o juiz natural, em contraditório, 

assegurada a ampla defesa, com atos públicos e decisões motivadas, em que ao acusado seja 

assegurada a presunção de inocência, devendo o processo se desenvolver em um prazo 

razoável”121. 

Não trata, assim, o devido processo legal de uma mera ordenação de atos, através de 

um procedimento qualquer. O procedimento há de realizar-se em contraditório, cercando-se de 

todas as garantias necessárias para que as partes possam, sustentar suas razões, produzir provas, 

influir sobre a formação do convencimento do juiz122. 

Portanto, busca-se dar concretude à igualdade processual mediante o equilíbrio da 

acusação e da defesa123. 

É a preservação deste equilíbrio que fundamenta o dever de a acusação expor o fato 

aos réus com todas as suas circunstâncias já no primeiro ato do processo penal: a denúncia. 

Isso porque uma das consequências lógicas do exercício da defesa e consequentemente 

do devido processo legal é o direito fundamental de o acusado ser informado da imputação que 

lhe é feita124. 

Sobre o direito de informação do acusado, SAAD esclarece: 

“O direito à informação, pressuposto do exercício do direito de defesa, pode ser 

examinado sob três aspectos: a) subjetivo: quem deve informar e quem deve ser 

informado sobre a acusação; b) objetivo: o conteúdo da acusação, o fato imputado e 

os direitos que são conferidos ao sujeito acusado da prática do delito; c) temporal: 

 
120 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. “Teoria 

Geral do Processo”. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pág. 88. 

121 BADARÓ, Gustavo Henrique. “Processo Penal”. 3ª edição, São Paulo:RT, 2015, pág. 79. 

122 CINTRA, Antonio..., pág. 90. 

123 CINTRA, Antonio..., pág. 89. 

124 SAAD, Marta. Duas formas de ciência da acusação, premissa para pleno exercício do direito de defesa: acusação 

formal, certa e definida e acesso aos autos do inquérito policial. In: VILARDI, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia 

Rahal Bresser; DIAS NETO, Theodomiro (Coord.). Crimes econômicos e processo penal. São Paulo: Saraiva, 

2008. p. 253. 
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refere-se ao momento a partir do qual o sujeito deve ser informado acerca da 

acusação” 125. 

 

É no aspecto objetivo do direito de informação do acusado que o objeto deste estudo 

está concentrado. E para determinar o conteúdo da acusação entre autores e partícipes, é 

necessário estabelecer a diferença entre fato processual e fato penal.  

 

4.1 FATO PROCESSUAL VERSUS FATO PENAL: UMA DISTINÇÃO 

NECESSÁRIA 

 

O conceito processual de fato é diferente da noção material de fato. O fato processual 

penal é um acontecimento histórico concreto, um fato naturalístico, enquanto o fato na 

concepção do direito penal é uma entidade aferida de uma situação hipotética, de um tipo penal, 

e não um fato concreto que foi realizado pelo autor e que foi introduzido no processo através 

da denúncia126.  

Badaró afirma que “o fato processual é o fato imputado e, como tal, é algo meramente 

afirmado, isto é, um acontecimento concreto que se diz ter ocorrido. O processo não tem por 

objeto um tipo penal, uma abstração ou um modelo. O processo penal gira em torno da 

imputação de uma situação real, concreto, e não de um ‘tatbestand’”127. 

Nessa intelecção, o fato processual contempla a narrativa, pela Acusação, de um 

acontecimento concreto, ocorrido no mundo compreendido pelos sentidos, com os aspectos 

temporal, espacial, material e pessoal da imputação (quando, onde, de que maneira e quem 

praticou o crime)128. 

Vejamos o seguinte exemplo: No dia 11 de setembro de 2022 (quando), “A” (quem) 

foi ao mercado de “B”, localizado na Rua 1, da cidade 2 (onde), e adquiriu produtos com cédulas 

falsificadas (maneira que o crime foi praticado). 

Esse acontecimento histórico concreto é o que se denomina de fato processual. 

 
125 SAAD, Marta. Duas...p. 253. 

126 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. “Correlação entre acusação e sentença” 3ª ed. rev., atual e ampl.. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 102. 

127 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 102. 

128 AgRg no RHC n. 131.422/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 

23/5/2022. 
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Por sua vez, o fato penal consiste na avaliação jurídica do fato processual e, 

consequentemente, na sua subsunção a um determinado tipo penal. No exemplo acima exposto, 

é o fato processual se amolda ao crime do artigo 289, §1º do Código Penal. 

Como situa Hilgendorf, enquanto as circunstâncias fáticas concretas delineiam um 

acontecimento individualizado e determinado, os tipos penais compreendem, por conta de suas 

descrições genéricas, um número indeterminado de casos129. 

A relevância desta distinção emerge quando é necessário estabelecer em que medida é 

possível alterar o fato processual, sem que isso represente modificação do objeto do processo130. 

Isso porque se o objeto do processo é o fato imputado, trata-se de um acontecimento 

real e indivisível131, que transmuda caso ocorra qualquer modificação em seus aspectos, sendo 

indiferente que tais aspectos, à luz do fato penal, sejam elementos ou circunstâncias do delito132.  

Fala-se em elementos ou circunstâncias de um modelo legal, de um tipo abstrato, de 

um preceito legal. O acontecimento histórico, como todo fato da vida ou trecho da realidade, é 

indivisível. Não tem essência ou circunstância. Tal distinção só pode ser feita se tiver em vista 

considerações relacionadas ao tipo penal, mas não ao fato concreto 133. 

Para Badaró, o fato processual é um fato humano, praticado por alguém em uma certa 

situação de lugar, de tempo, em concurso ou não com outra pessoa determinada, em um 

determinado ambiente espiritual. Cindir aquele fato daquele homem significa destruir o próprio 

fato na sua real individualidade. Se cada um dos elementos do fato, seja de ordem subjetiva ou 

objetiva, concorre para constituir o próprio fato, todos e cada um daqueles elementos lhe 

refletem respectivamente luz e cor, onde todos concorrem para constituir aquele fato 

determinado na sua identidade ontológica ou objetiva, e ainda, sua identidade relativa a quem 

o vê e observa134. 

É nessa perspectiva defendida por Badaró que se pretende inserir a acessoriedade da 

participação (concurso de agentes) no fato processual: como elemento constitutivo 

(circunstância) do próprio fato processual135. 

 
129 HILGENDORF, Eric. Direito... Pág. 70. 

130 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 102. 

131 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 102. 

132 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 102. 

133 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 107. 

134 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 108. 

135 Lembrando que o fato processual é a narrativa, pela Acusação, de um acontecimento concreto, ocorrido no 

mundo compreendido pelos sentidos e deve contemplar os aspectos temporal, espacial, material e pessoal da 

imputação. 
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Pensemos no seguinte fato processual: “A”, exímio motorista, é chamado por “B” para 

conduzir um veículo na fuga de um roubo ao banco, mediante pagamento pelos seus serviços. 

Executado com sucesso o roubo ao banco por “B”, “A” inicia a fuga, mas é capturado pela 

polícia. Note que, sem considerar o contexto da atuação de A e B em conjunto, como aportes 

de um mesmo fato, A poderia, no máximo, responder isoladamente pelo crime do artigo 311 do 

Código de Trânsito Brasileiro136. 

Portanto, para que “A” possa responder como partícipe do crime de roubo, será 

necessário, primeiro, que o fato processual de “B” seja descrito com os aspectos temporal, 

espacial, material e pessoal, para, então, serem inseridas as contribuições de “A”. 

Note que o fato processual do partícipe terá sempre como elemento essencial o fato 

principal do autor. 

Para Scarance Fernandes “quando a imputação envolver concurso de agentes, a 

conduta de cada acusado deve ser claramente individualizada na acusação” 137, porque “cada 

agente é responsável por parcela do fato e nem se exige que com sua ação realize todos os 

elementos da figura típica”138; já nos casos de participação, a ação do partícipe não corresponde 

a tais elementos e, por essa razão, para poder realizar sua defesa, o agente precisa saber 

claramente qual é a sua parcela de contribuição para o fato criminoso139.  

Estabelecida a distinção, passa-se à determinação do elemento central do artigo 41 do 

Código de Processo Penal. 

 

4.2 AFINAL, O QUE É A “EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM 

TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS”? 

 

Na ação penal condenatória, o provimento jurisdicional tem por objeto os fatos 

imputados ao acusado. Por essa razão, a exposição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias constitui importante elemento da denúncia. 

 
136 Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, 

estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação 

ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

137 FERNANDES, Antonio Scarance, “A correlação entre imputação e sentença no Brasil”, Revista Brasileira de 

Ciências Criminais | vol. 85/2010 | pág. 324 - 352 | Jul - Ago / 2010 Doutrinas Essenciais Processo Penal | vol. 5 | 

pág. 101 - 127 | Jun / 2012 DTR\2010\220, pág. 02. 

138 FERNANDES, Antonio Scarance, A correlação..., pág. 02. 

139 FERNANDES, Antonio Scarance, A correlação..., pág. 02. 
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É através da exposição do fato criminoso que se permite a ampla defesa, limita a 

acusação e o alcance do julgamento, além de possibilitar a verificação da identidade dos fatos, 

tanto no mesmo processo como em outros, assim lhe impedindo o andamento, se ocorre a 

litispendência ou coisa julgada140. 

Afirmava Frederico Marques que, por mais paradoxal que possa parecer, a “acusação 

é uma exigência do exercício do direito de defesa”, porque “sem que o réu tenha conhecimento 

da notícia do fato delituoso que lhe é atribuído, impossível lhe será rebater, através da defesa, 

a denúncia contra si endereçada”141. 

A denúncia, portanto, delimita o fato imputado e disso, segundo Mendonça, decorrem 

duas consequências: “a primeira consequência é que o réu somente se defende dos fatos 

imputados na denúncia, de modo que o acusado jamais poderá ser condenado por um fato que 

estiver fora da denúncia”142.  

E a segunda consequência, ponderada por Mendonça, é que o juízo está limitado pelo 

que consta na denúncia, não podendo julgar além ou diversamente do que consta nela” 143. 

Por essas razões, quando mais precisa a exposição do “fato criminoso com todas as 

suas circunstâncias”, mais se garante a defesa. 

Nessa intelecção, Malan explica que a denúncia só assegura a ampla defesa e torna 

eficaz o devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF), quando a informação nela narrada é 

clara, precisa, completa, detalhada, explicita e efetiva144.  

É por isso que, segundo Malan, “não se deve admitir a formulação de imputação 

ambígua, dúbia, na medida em que a defesa não tem condições de refutar com eficiência 

necessária uma imputação que não define com precisão os contornos do objeto processual” 145. 

 
140 POZZER, Benedito Roberto Garcia. “Correlação entre acusação e sentença no processo penal brasileiro”. São 

Paulo: IBCCRIM, 2001, pág. 106. 

141 MARQUES, José Frederico. “Da acusação de co-autoria. In: MARQUES, José Frederico. Estudos de direito 

processual penal. Rio de Janeiro: Forense. 1960, págs. 148/149. 

142 MENDONÇA, Andrey Borges. “Código de Processo Penal Comentado/ coordenação Antonio Magalhães 

Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. 4ª ed. ver. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2021. Pág. 237. 

143 MENDONÇA, Andrey Borges. Código..., pág. 237. 

144 MALAN, Diogo Rudge. “A sentença incongruente no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, págs. 

56/57. 

145 MALAN, Diogo Rudge. “A sentença..., págs. 57/58. 
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Nesse contexto, Lopes Jr. destaca que o ponto processual mais sensível da denúncia é 

“exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, principalmente nos casos 

penais complexos, que envolvem o concurso de pessoas e delitos146. 

A atenção a esses casos se dá diante da dificuldade de se descrever adequadamente 

qual ou quais condutas cada um dos agentes praticou de forma individualizada, alguns 

acusadores recorrem à chamada denúncia genérica147. 

Conforme explica Saad: 

“São frequentes nos processos criminais instaurados para apurar delitos praticados por 

intermédio da pessoa jurídica as acusações genéricas, que deixam de individualizar a 

conduta de cada um dos denunciados, quer pela narração deficiente dos fatos, quer 

pela ausência de feixe de indícios que apontem o indivíduo como autor, co-autor ou 

partícipe da conduta delituosa. 

O argumento mais usual, utilizado para justificar tal prática, reside na dificuldade de 

atribuir a individualização das condutas nos delitos societários. Assim, ante tal 

dificuldade – tendo que as infrações são perpetradas no seio das pessoas jurídicas, sem 

a visibilidade necessária – poder-se-ia admitir o abrandamento da regra geral, 

permitindo-se o oferecimento de denúncia genérica para o processamento de tais 

delitos” 148. 

 

Essa forma de denúncia é criticada por Lopes Jr. mesmo em casos complexos, por 

entender que é a investigação preliminar que deveria esclarecer o fato concreto com a devida 

individualização das condutas para que a denúncia seja certa e determinada149. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Scarance afirma que quando a imputação envolve 

concurso de agentes, cada agente é responsável por parcela do fato e nem se exige que com sua 

ação realize todos os elementos da figura típica. Nos casos que envolvem participação, pode a 

conduta nem corresponder a tais elementos150. 

Por sua vez, Tourinho Filho acrescenta que essa exigência de descrição 

circunstanciada, contida no artigo 41 do Código de Processo Penal, torna-se mais essencial se 

a acusação é dirigida a diversas pessoas, ou melhor, quando convivem, na denúncia várias 

acusações e muito especialmente se essas pessoas são reunidas pela circunstância de exercerem 

cargos de direção ou serem sócias de uma empresa, por exemplo151. 

 
146 LOPES JR, Aury. Direito..., pág. 1.156/1.157. 

147 LOPES JR, Aury. Direito..., pág. 1.156/1.157. 

148 SAAD, Marta. Duas...p. 260. 

149 LOPES JR, Aury. Direito..., pág. 1.157. 

150 FERNANDES, Antonio Scarance, “A correlação entre imputação e sentença no Brasil”, Revista Brasileira de 

Ciências Criminais | vol. 85/2010 | pág. 324 - 352 | Jul - Ago / 2010 Doutrinas Essenciais Processo Penal | vol. 5 | 

pág. 101 - 127 | Jun / 2012 DTR\2010\220, pág. 02. 

151 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo penal, volume 1 – 25 ed. rev. E atual, São Paulo: Saraiva, 

pág. 394/395. 
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Portanto, a “exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias” é a causa 

de pedir da ação penal. Trata da narrativa do fato criminoso em todos os detalhes, tornando 

públicos os acontecimentos pelos quais o acusador formou sua opinião delitiva e que pretende 

provar, no decorrer da instrução processual, para que o acusado e o julgador conheçam na 

plenitude152.  

Para Saad, a acusação consubstancia um “dever-ser punir e é, em essência, a notícia 

do fato delituoso, que precisa ser levado a juízo imerso em toda a sua circunstancialidade” 153.  

Essas circunstâncias, pondera Saad, são de duas ordens: “as chamadas elementares, 

que dizem com o tipo penal e precisam, necessariamente, estar na acusação, reportando-se ao 

fato, que deve exibir os elementos do tipo; e as circunstâncias identificadoras, que apartam o 

acontecimento de qualquer outro semelhante e dizem com o local, hora, vítima entre outros” 

154.  

É a denúncia que faz a ponte entre o tipo penal abstrato e o fato processual. 

Nessa linha de argumentação, pode-se afirmar que a descrição mínima exigida pelo 

artigo 41 do CPP é a que abrange os elementos típicos essenciais do crime imputado, bem como 

tudo o que impacte na pena, sempre de modo concreto e individualizado.  

O que não é necessário descrever são aspectos irrelevantes do fato, cuja alteração em 

regra não altera o conteúdo do injusto, como a roupa usada por alguém no cometimento do ato 

de corrupção, ou a comida que se ingeriu para executar a vítima. 

Dessa forma, por exemplo, se na denúncia é atribuída ao acusado a prática de um crime 

de estelionato contra uma pessoa idosa, por exemplo, ninguém discorda que a exposição do fato 

deverá conter os atos praticados pelo acusado que consubstanciam ou perfazem o que está 

descrito no caput do artigo 171 do Código Penal, além das outras circunstâncias que 

demonstrem estar presentes a causa de aumento do crime praticado contra idoso. Não dizer qual 

a conduta concreta do acusado que teria configurado a indução em erro da idosa, ou qual o ardil 

por ele empreendido prejudica a ampla defesa. 

No caso de concurso de agentes a lógica precisa ser a mesma. Não dizer qual a conduta 

concreta do partícipe e a sua contribuição para o fato principal também prejudica a ampla 

 
152 POZZER, Benedito Roberto Garcia. “Correlação entre acusação e sentença no processo penal brasileiro”. São 

Paulo: IBCCRIM, 2001, pág. 106. 

153 SAAD, Marta. Duas formas de ciência da acusação, premissa para pleno exercício do direito de defesa: acusação 

formal, certa e definida e acesso aos autos do inquérito policial. In: VILARDI, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia 

Rahal Bresser; DIAS NETO, Theodomiro (Coord.). Crimes econômicos e processo penal. São Paulo: Saraiva, 

2008. p. 256/257. 

154 SAAD, Marta. “Duas formas...” p. 257/258. 
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defesa. É por essa razão que o coautor ou partícipe precisam saber claramente qual é a parcela 

de sua contribuição para o fato criminoso para poder exercer sua defesa no processo penal, 

sobretudo porque ninguém pode ser chamado a defender-se de imputação indeterminada.  

Badaró pondera que a finalidade da exigência de descrição de todas as circunstâncias 

do delito na denúncia ou queixa é permitir que o réu possa se defender de tais circunstâncias; 

argumentar e provar que elas não ocorreram; influenciar o convencimento do juiz no sentido de 

sua inexistência155. 

A defesa de um réu a quem é atribuída a autoria de um fato criminoso é totalmente 

diversa da defesa de um réu a quem é atribuída participação nesse fato criminoso. Nesse mesmo 

contexto, não é possível se defender de participação em um fato criminoso, sem saber como, 

onde, quando e por quem ele foi praticado.  

Sob outro viés, a “exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias” é o 

que compõe o fato processual, ou seja, o objeto do processo. E qualquer alteração no fato 

concreto transmuda-o em outro fato, independentemente de a alteração permanecer restrita às 

circunstâncias do delito, à luz do tipo penal. 

Isso significa que uma exposição precisa dos fatos é relevante para a definição dos 

limites do julgamento, que não poderá estender a cognição para aquilo que não foi acusado, 

nem contrariado.  

O juiz só poderá conhecer e julgar fatos acusados, ainda que outros tenham sido 

provados, durante a fase de instrução, o que exige clareza na exposição, para que nenhuma 

imprecisão provoque dúvidas quanto à imputação do fato nem quanto às pessoas acusadas156.  

Nesse ínterim, a alteração do fato processual ou a descoberta de algo que, à luz do tipo 

penal, pode ser considerado elemento ou circunstância, será processualmente relevante toda vez 

que o juiz não puder conhecer de tal elemento ou circunstância na sentença, sem que isso resulte 

em prejuízo para o exercício da acusação ou da defesa.  

O que determina a relevância processual do fato, isto é, do elemento ou circunstância 

que aflorou na instrução, é o respeito ao princípio do contraditório. Fato processual é um 

acontecer único e incindível, composto de uma série de dados que não podem ser alterados, 

quaisquer que sejam157. 

 
155 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 167/168. 

156 POZZER, Benedito Roberto Garcia. “Correlação entre acusação e sentença no processo penal brasileiro”. São 

Paulo: IBCCRIM, 2001, pág. 109. 

157 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 165/166. 
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As circunstâncias do fato processual não são somente aquelas que o legislador penal 

entende relevantes para a qualificação da pena. Há circunstâncias de tempo, lugar ou modo de 

execução do delito que nem sempre são previstas pelo legislador e que podem ser relevantes 

para a determinação do objeto e de prova do processo e, consequentemente, para a 

correspondência entre a imputação e a sentença158.  

Portanto, essas circunstâncias integram o objeto do processo. Porém, só poderão ser 

alteradas conforme sua relevância processual159.  

Pensemos no seguinte exemplo: se a imputação menciona com circunstância temporal 

ter o fato sido praticado no período noturno, vindo o juiz a condenar o acusado considerando 

que o fato fora praticado durante o dia, essa alteração do fato processual, da circunstância de 

tempo, será relevante se a defesa apresentou um álibi provando que seria impossível que o réu 

tivesse praticado o fato no período noturno.  

Nesse caso, estaremos diante de uma alteração relevante do objeto do processo, visto 

que o fato processual considerado na sentença não foi imputado e sua consideração causou 

prejuízo, surpreendendo a defesa. Se, ao contrário, tal alteração fosse processualmente 

irrelevante, não haveria nenhuma irradiação para as regras do processo penal, em especial da 

correlação entre a acusação e a sentença160. 

Feitas as constatações processuais, passa-se à interlocução entre a dogmática penal da 

acessoriedade da participação e o processo penal, em especial, nos requisitos narrativos da 

denúncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 167. 

159 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 168. 

160 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 168/169. 
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CAPÍTULO 5: A INSERÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA ACESSORIEDADE DA 

PARTICIPAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE UM FATO CRIMINOSO (ARTIGO 41 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) 

 

Tradicionalmente a teoria do delito e o processo penal têm sido duas instituições que 

evoluíram separadamente e em sentido contrário (de independência entre eles), embora 

precisem, necessariamente, funcionar em harmonia161.  

A diferenciação entre o direito material e o processual penal é evidente em certos 

institutos, como, por exemplo, a adequação típica e as causas justificantes, de um lado, e as 

regras sobre a prova, de outro162.  

Todavia, essa aparente distinção perde a nitidez quando se analisam institutos jurídicos 

como a denúncia163. 

No capítulo 4, estabelecemos que o conceito processual de fato é distinto do conceito 

material de fato, uma vez que o fato processual penal é um acontecimento histórico concreto, 

um fato naturalístico, enquanto o fato na concepção do direito penal é uma entidade aferida de 

uma situação hipotética, de um tipo penal, e não um fato concreto realizado pelo autor e 

introduzido no processo através da denúncia164. 

Acontece que, na denúncia, a partir das provas e/ou indícios de provas coletados 

durante a investigação policial, o titular da ação penal deve: (i) estabelecer o acontecimento 

concreto, ocorrido no mundo compreendido pelos sentidos, durante a narrativa do “fato 

criminoso com todas as suas circunstâncias” 165 (ponto de ordem processual) e (ii) fazer 

subsunção destes fatos a um tipo penal previsto no ordenamento jurídico (ponto de ordem 

dogmática penal). 

Sem a subsunção do fato a um tipo penal, não haverá um caso a ser deduzido em juízo, 

mas apenas uma história simples que não legitimaria a instauração válida de uma ação penal166.  

 
161 BIDASOLO, Mirentxu Corcoy. “Lições Contemporâneas do Direito Penal e do Processo Penal”.  Organizadora 

Luiza Borges Terra – 1. Ed. - São Paulo: Tirant lo Blanch, 2021, pag. 321. 

162 DE-LORENZI, Felipe da Costa, “O contributo da proposta de um sistema integral para a relação entre direito 

penal e processo penal: a transcendência dos critérios de merecimento e necessidade da pena”. In: GIACOMELLI, 

Nereu José, Processo penal contemporâneo em debate, 1ª ed., Florianópolis: Empório do Direito, 2016, pág. 229. 

163 DE-LORENZI, Felipe da Costa, O contributo...pág. 229. 

164 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. “Correlação entre acusação e sentença” 3ª ed. rev., atual e ampl.. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 102. 

165 Artigo 41 do CPP.  

166 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. “La aplicación de la Teoría del Caso y la Teoría del Delito en el Proceso 

Penal Acusatorio”, Barcelona: Bosch Editor, 2011. p. 1. 
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Nessa linha de raciocínio, Saad explica que as circunstâncias do fato processual são de 

duas ordens: “as chamadas elementares, que dizem com o tipo penal e precisam, 

necessariamente, estar na acusação, reportando-se ao fato, que deve exibir os elementos do tipo; 

e as circunstâncias identificadoras, que apartam o acontecimento de qualquer outro semelhante 

e dizem com o local, hora, vítima entre outros” 167.  

A denúncia, portanto, nasce tanto do processo penal quanto da dogmática penal. 

Ao contrário do que acontece no Brasil, a unidade do Direito Penal e do Processo Penal 

não constitui uma novidade na Alemanha168. A doutrina alemã considera o processo desde a 

perspectiva de um sistema global do Direito Penal, de modo que são incorporados os problemas 

probatórios à análise dos conceitos da dogmática da Parte Geral, são estudados aspectos do 

processo penal com ajuda de ferramentas desenvolvidas na teoria do delito e as instituições 

processuais são enquadradas nas finalidades do Direito Penal169. 

É nessa temática de integração entre o direito material e processual que o trabalho 

busca a conjugação entre os requisitos dogmáticos que fundamentam a punibilidade da 

participação e a exposição de um fato criminoso pela denúncia, principalmente para responder 

aos seguintes questionamentos: (a) quais requisitos do fato principal a denúncia deve descrever 

para estabelecer a imputação do partícipe? (b) é necessário identificar o autor para que a 

denúncia contra o partícipe seja válida? (c) se e quando é possível denunciar apenas o partícipe? 

(d) nos casos de dificuldade de individualização das condutas do autor e do partícipe, a acusação 

pode ser definida de forma genérica? 

 

5.1 QUAIS REQUISITOS DO FATO PRINCIPAL A DENÚNCIA DEVE 

DESCREVER PARA ESTABELECER A IMPUTAÇÃO DO PARTÍCIPE? 

 

A determinação de fato principal e de fato acessório remonta ao Capítulo 4, quando 

estabelecemos o conceito de fato processual. 

Fato processual é o cerne da acusação, porque revela um acontecimento histórico 

concreto, apresentado pela denúncia, com os seguintes aspectos: quando, onde, de que maneira 

e quem praticou o crime.  

 
167 SAAD, Marta. “Duas formas...” p. 257/258. 

168 SILVA SÁNCHES, Jeús-María. “Aproximação ao direito penal contemporâneo” [tradução Roberto Barbosa 

Alves] – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2011, Pág. 93 

169 SILVA SÁNCHES, Jeús-María. Aproximação... Pág. 93 
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É o fato processual que determina tudo o que impacte na pena dos envolvidos, sempre 

de modo concreto e individualizado. 

Nos casos em que o fato processual tem mais de um personagem agindo em autoria e 

participação, surge a necessidade de a denúncia estabelecer o fato processual principal, de 

responsabilidade do autor, e o fato processual acessório, de responsabilidade do partícipe. 

Nesse contexto, fato principal é a parte do fato processual que descreve quando, onde 

e de que maneira o autor praticou o crime, enquanto o fato acessório descreve as contribuições 

concretas (materiais ou psíquicas) do partícipe ao cometimento do crime pelo autor. 

Retomemos o exemplo da empreiteira “OBA”, exposto no Capítulo 2: “A”, dono da 

empreiteira “OBA” solicita ao seu amigo parlamentar “B”, a realização de um jantar na sua 

casa com o conselheiro “C” do TCE, para oferecer-lhe R$ 100.000,00 em troca da superação 

de entraves que poderia levar à interrupção do repasse de verbas do BNDES, o que, por sua 

vez, paralisaria a construção de uma obra pública. “B” realiza o jantar e, durante o evento, o 

conselheiro “C” aceita a proposta de “A”. Na manhã seguinte, “C” arquiva o procedimento no 

TCE sobre a empreiteira.  

No exemplo acima, o fato principal é de responsabilidade de “A” e “C” e contempla o 

oferecimento de “A” e o recebimento de “C” de R$ 100.000,00, em troca da superação de 

entraves que poderia levar à interrupção do repasse de verbas do BNDES, o que paralisaria a 

obra pública realizada pela empreiteira de “A”. 

Já o fato acessório, de responsabilidade de “B”, é ter promovido o encontro entre “A” 

e “C” com o propósito do primeiro oferecer dinheiro ao segundo em troca do arquivamento do 

procedimento administrativo. 

Note que a noção processual de fato principal e de fato acessório está diretamente 

ligada à dogmática penal da acessoriedade, porque a participação precisa da existência de uma 

conduta principal, à qual se presta contribuição material ou psíquica170. 

Por essa razão, nos casos em que o fato processual é protagonizado por duas ou mais 

pessoais, agindo em autoria e participação, só é possível estabelecer a punibilidade do partícipe 

quando a narrativa do acontecimento histórico, promovido pelo autor, estiver atenta às regras 

da acessoriedade da participação. 

Por seu turno, as regras da acessoriedade da participação foram apresentadas no 

Capítulo 3 sob as formas qualitativa e quantitativa.  

 
170 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 59. 
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A acessoriedade qualitativa, como visto, determina a medida mínima de elementos 

constitutivos do fato principal, do qual depende a responsabilidade do partícipe171. 

E, no ordenamento jurídico brasileiro, a punibilidade do partícipe depende de um fato 

típico e antijurídico do autor (acessoriedade limitada)172. Para esse fim, a culpabilidade é 

dispensada, porque, como já visto, diz respeito a cada sujeito individualmente considerado173. 

É o que estabelece o artigo 29 do Código Penal, quando determina que cada 

interveniente será punido “na medida de sua culpabilidade”.  

Essa é a razão de um agente maior e capaz responder criminalmente por seus atos de 

participação em um crime cuja ação típica foi praticada por um menor de idade, que atua sem 

culpabilidade. 

Por sua vez, na forma quantitativa, a acessoriedade da participação está relacionada à 

dependência da responsabilidade do partícipe à fase do iter criminis realizada pelo autor.174  

A positivação da acessoriedade quantitativa está no artigo 31 do Código Penal, de 

modo que, para haver participação, é imprescindível que o fato principal175 seja ao menos 

tentado176. Ou seja, o autor deve ter iniciado a execução de um fato previsto como crime. 

Portanto, para que uma denúncia seja válida contra um partícipe, a descrição mínima 

dos fatos exigida pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, que abrange os elementos típicos 

essenciais do crime imputado, deve conter a narrativa de um fato histórico do autor, ao menos 

tentado, que seja típico e antijurídico. 

Vale rememorar, de acordo com as lições de Saad, que as circunstâncias do fato 

processual são de duas ordens: “as chamadas elementares, que dizem com o tipo penal e 

precisam, necessariamente, estar na acusação, reportando-se ao fato, que deve exibir os 

elementos do tipo; e as circunstâncias identificadoras, que apartam o acontecimento de qualquer 

outro semelhante e dizem com o local, hora, vítima entre outros” 177.   

 
171 RASSI, João Daniel. “Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no direito penal brasileiro”.1ª 

edição. São Paulo: LiberArts. 2014. pág. 61. 

172 ROXIN, Claus. Derecho...Pág. 308. 

173 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 60.  

174 RASSI, João Daniel. Imputação...Pág. 61. 

175 Vide nota de rodapé 5. 

176 ORTIZ, Mariana Tranchesi, Concurso..., pág. 82. E também: CAMARGO, Beatriz Corrêa. Código..., pág.157 

177 SAAD, Marta. “Duas formas...” p. 257/258. 
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Portanto, é a interlocução dos pressupostos dogmáticos da acessoriedade da 

participação no fato processual descrito pela denúncia que torna possível o início de um 

processo contra um partícipe. 

Ainda que para a dogmática penal seja redundante exigir que um fato seja tentado e 

típico – porque a tipicidade pressupõe o início da execução – ao transportar esses critérios ao 

fato processual, isto é, ao acontecimento concreto narrado pela denúncia, tais pressupostos têm 

importante relevância para validade da imputação do fato ao partícipe.  

Voltemos ao caso do furto a um banco por intermédio de um túnel, em que o partícipe 

apenas locou o imóvel perto do banco para possibilitar o início da escavação e os autores foram 

presos durante a escavação do túnel que levaria ao cofre do banco. É possível punir o partícipe? 

A resposta só pode ser negativa, notadamente porque como o crime de furto não chegou a ser 

iniciado – os agentes foram presos durante a escavação – qualquer pessoa que tenha auxiliado 

no fato criminoso não seria punível a título de participação no furto. 

De se notar no exemplo acima que não se duvida que os autores cometeriam um crime 

patrimonial, seja ele de furto ou de roubo, bem como que a ação do partícipe de alugar o imóvel 

que permitiu o início da escavação restou terminada. O que limita a punibilidade do partícipe, 

neste caso, é justamente o fato principal não ter iniciado a fase executória. 

Assim, o fato principal não precisa se consumar, basta que tenha entrado na fase da 

tentativa. Uma participação praticada na fase anterior à consumação só se torna punível a partir 

do momento em que a ação do autor ingressa no estágio punível178. 

Portanto, defendemos que a imputação do partícipe apenas estará em conformidade 

com o artigo 41 do Código de Processo Penal quando a denúncia descrever o fato processual 

principal (quando, onde e de que maneira o autor praticou o fato), que seja típico e antijurídico, 

e determinar as contribuições concretas (materiais ou psíquicas) do partícipe ao fato do autor. 

 

5.2 É NECESSÁRIO IDENTIFICAR O AUTOR PARA QUE A DENÚNCIA 

CONTRA O PARTÍCIPE SEJA VÁLIDA?  

 

Para determinar essa questão, é preciso repisar que a punibilidade do partícipe é 

acessória e depende de uma ação típica e antijurídica do autor.  

 
178 HILGENDORF, Eric. Direito... Pág. 263. 
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Como se pode verificar, pela regra da acessoriedade, a punibilidade do partícipe está 

vinculada a questões relacionadas à tipicidade do fato principal, de responsabilidade do autor, 

bem como às suas causas de justificação. 

E se está vinculada a tais elementos dogmáticos relacionados ao fato principal do autor, 

é imprescindível a identificação do autor na denúncia para a determinação da acusação do 

partícipe. 

No Capítulo 4 sustentamos que a “exposição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias” é a narrativa de todos os detalhes do fato criminoso, de modo a tornar público 

os acontecimentos pelos quais o acusador formou sua opinião delitiva e que pretende provar, 

no decorrer da instrução processual, para que o acusado e o julgador conheçam na plenitude179.  

É na denúncia que, a partir das provas e/ou indícios de provas coletados durante a 

investigação policial, o titular da ação penal deve: (i) estabelecer o acontecimento concreto, 

ocorrido no mundo compreendido pelos sentidos, durante a narrativa do “fato criminoso com 

todas as suas circunstâncias” e (ii) fazer subsunção destes fatos a um tipo penal previsto no 

ordenamento jurídico. 

Portanto, frente à norma constante no art. 41 do CPP, para determinar a acusação do 

partícipe é preciso narrar, além das suas contribuições materiais ou psíquicas, o fato processual 

principal (quando, onde e de que maneira o autor praticou o fato), que seja típico e antijurídico. 

E sem a identificação do autor não é possível estabelecer as circunstâncias do fato 

processual principal, em especial sua tipicidade e antijuridicidade, o que impediria a denúncia 

contra o partícipe. 

Nessa condição, a denúncia contra o partícipe careceria de circunstâncias inerentes ao 

fato principal, o que limitaria a ampla defesa do partícipe acerca da tipicidade e as causas de 

justificação que poderiam excluir a antijuridicidade do fato principal. 

Pensemos no seguinte exemplo: A contrata o policial B para matar C, entregando-lhe 

sua localização. B descobre que C é um traficante procurado, cuja captura é recompensada pelo 

Estado. B decide efetuar a prisão de C, mas no momento de efetuá-la, em legitima defesa, acaba 

por matar C. Neste exemplo acima, caso B não fosse identificado na denúncia como autor do 

fato, a defesa de A jamais conseguiria demonstrar que B agiu em legítima defesa, circunstância 

que excluiria a punibilidade de B. 

 
179 POZZER, Benedito Roberto Garcia. “Correlação entre acusação e sentença no processo penal brasileiro”. São 

Paulo: IBCCRIM, 2001, pág. 106. 
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É pela possibilidade de se limitar a ampla defesa do partícipe, cuja atuação é acessória 

à ação do autor, que revela a necessidade de a denúncia ter que identificar o autor, sob pena de 

ser declarada inepta, por infringir o artigo 41 do Código de Processo Penal. 

Vale pontuar que, a nosso sentir, nos casos em que a investigação não conseguiu 

identificar o autor, a denúncia não pode ser elaborada apenas contra o partícipe, porque nesse 

caso a aferição da tipicidade e antijuridicidade do autor restaria prejudicada, o que impediria a 

determinação precisa do fato principal. 

Nessa última hipótese, também defendemos que a denúncia seria inepta, por faltar com 

as circunstâncias do fato criminoso. 

 

5.3 SE E QUANDO É POSSÍVEL DENUNCIAR APENAS O PARTÍCIPE? 

 

Até o presente estágio da pesquisa, vislumbramos algumas possibilidades em que uma 

denúncia poderia ser apresentada apenas contra o partícipe, sem que isso implique violação ao 

artigo 41 do Código de Processo Penal e, consequentemente, à ampla defesa. 

A primeira hipótese seria nos casos em que a identidade do partícipe é revelada no 

decorrer da instrução processual ou até depois do término do processo contra o autor. 

Nesse caso, diante do que sustentamos neste trabalho, não haveria nenhum prejuízo 

processual ao partícipe, porque a acusação teria os elementos necessários para identificar o 

autor, o fato principal típico e antijurídico e contribuições concretas (materiais ou psíquicas) do 

partícipe ao fato principal180. 

Outros casos que, à primeira vista, poderiam também permitir uma denúncia apenas 

contra o partícipe, seriam os de Acordo de Não Persecução Penal ou Colaboração Premiada do 

Autor. 

Nessas situações de acordo penal do autor, a acusação também teria, em princípio, os 

elementos necessários para a determinação da imputação do partícipe, principalmente porque a 

confissão do autor é condição legal dos referidos acordos.  

De toda forma, em qualquer hipótese, o partícipe precisa saber claramente, por 

intermédio da denúncia, o conteúdo do fato principal do autor, que deve ser revestido de 

tipicidade e antijuridicidade, e a sua parcela de contribuição para o fato principal. 

 
180 BADARÓ estabelece que, a princípio, o coautor ou partícipe que não foi parte no primeiro processo poderá vir 

a ser processado, se o acusado do processo originário fora absolvido por um fundamento que também aproveitaria 

aos demais agentes que praticam o crime, uma vez que não há extensão da coisa julgada. Entretanto, ele alerta que 

poderá haver carência de justa causa da segunda ação em relação ao coautor ou partícipe que não foi processado 

originariamente (BADARÓ, Gustavo Henrique. “Processo Penal”. 3ª edição, São Paulo:RT, 2015, pág. 553/554). 
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Pensemos no exemplo de uma colaboração premiada prestada por “A”, que em um dos 

fatos delatados “A” agiu com auxílio de “B” (partícipe) e cujo prêmio do acordo é justamente 

“A” não ser denunciado por nenhum fato delatado. 

Nesse caso, a nosso sentir, a acusação deverá identificar “A” como autor colaborador 

e sua ação típica e antijurídica, para, então, determinar as ações do partícipe. Ao final da 

denúncia, O Ministério Público pode fazer a anotação que deixou de denunciar “A” em 

decorrência da homologação do acordo, mas o fato principal de responsabilidade de “A” deve 

estar descrito com todas as suas circunstâncias. 

A mesma lógica se aplica aos acordos de não persecução penal. 

Só assim o partícipe poderá exercer sua defesa no processo penal, sobretudo porque 

ninguém pode ser chamado a defender-se de imputação indeterminada.  

Como já destacado, Badaró pondera que a finalidade da exigência de descrição de 

todas as circunstâncias do delito na denúncia ou queixa é permitir que o réu possa se defender 

de tais circunstâncias; argumentar e provar que elas não ocorreram; influenciar o 

convencimento do juiz no sentido de sua inexistência181. 

Portanto, é possível haver uma denúncia apenas contra o partícipe, desde que a 

acusação determine a identificação do autor (já condenado, colaborador ou até signatário de 

ANPP), o conteúdo do fato principal do autor, que deve ser revestido de tipicidade e 

antijuridicidade, e a parcela de contribuição do partícipe para o fato principal. 

 

5.4 NOS CASOS DE DIFICULDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS 

CONDUTAS DO AUTOR E DO PARTÍCIPE, A ACUSAÇÃO PODE SER DEFINIDA 

DE FORMA GENÉRICA? 

 

No decorrer deste trabalho, mais precisamente no Capítulo 4, estabelecemos que 

somente será possível tornar efetivo o contraditório, a ampla defesa, e devido processo legal 

(artigo 5º, LIV, da CF), quando a narrativa apresentada na denúncia for clara, precisa, completa, 

detalhada, explicita e efetiva182. 

Isso porque, nos dizeres de Saad, “a ninguém é possível se defender de algo que não 

conhece, que conhece insuficientemente ou mesmo que conhece mal” 183.  

 
181 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação..., pág. 167/168. 

182 MALAN, Diogo Rudge. “A sentença incongruente no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, págs. 

56/57. 

183 SAAD, Marta. “Duas formas...” p. 254. 
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Não se desconhece, por outro lado, a dificuldade prática na formulação de denúncias 

em crimes praticados por várias pessoas agindo em autoria e participação. 

Nas palavras de Machado: 

“É fácil imaginar os problemas da imputação penal individual quando se fala em 

situações de grupo, especialmente no âmbito de instituições complexas, altamente 

diferenciadas e hierarquicamente organizadas em torno do princípio da divisão do 

trabalho. Em tal estrutura organizacional, um resultado lesivo ao bem jurídico 

geralmente é provocado pela ação conjunta de muitos sujeitos, de diversas posições 

hierárquicas e com um grau diferenciado de informação, sendo muito difícil 

identificar todos os participantes da ação e delimitar a contribuição de cada um para 

o evento”184. 

 

Esse argumento apresentado por Machado acerca da dificuldade de atribuição 

individualizada de condutas em crimes praticados por autores e partícipes é o mais utilizado 

por quem defende a possibilidade de formulação de denúncias genéricas. 

Acontece que, mesmo diante dessa dificuldade, denúncias genéricas são amplamente 

criticadas185, porque além de relativizarem os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, impedem que os acusados tenham conhecimento se a sua defesa será contra uma 

acusação de autoria ou de participação. 

Na intelecção de Scarance, ainda nesses casos de várias pessoas agindo em conjunto, 

a conduta de cada acusado precisa ser claramente individualizada, sob pena de violação do 

devido processo legal186. 

Portanto, permitir o processamento de denúncias genéricas “corresponde a sacrificar a 

garantia constitucional do direito de defesa, o que é solução desproporcional e, portanto, forma 

inadmissível de enfrentar a dificuldade, existente porém circunstancial, de formular acusações 

em determinados casos” 187.  

 
184 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. “Sociedade do risco e direito penal: uma avaliação de novas políticas 

político-criminais”. São Paulo: IBCCrim, 2005, pág. 147. 

185 Afirmava Frederico Marques que “por paradoxal que pareça, a acusação é uma exigência do exercício do direito 

de defesa”. “É que ninguém pode defender-se no vácuo, ou seja, ignorando o crime que se lhe imputa. Sem que o 

réu tenha conhecimento e notícia do fato delituoso que lhe é atribuído, impossível lhe será rebater, através da 

defesa, a denúncia contra si endereçada” (MARQUES, José Frederico. “Da acusação de co-autoria. In: 

MARQUES, José Frederico. Estudos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense. 1960, págs. 148/149). 

Igualmente, Machado afirma que “nos crimes contra a ordem tributária, a descrição da participação de cada um 

dos acusados no comentimento delituoso é requisito essencial da denúncia, por imposição das garantias 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa” (MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de direito penal 

tributário. São Paulo: Atlas, 2002, pág. 150). 

186 FERNANDES, Antonio Scarance. “Reação defensiva à imputação”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 

p. 187. 

187 SAAD, Marta. “Duas formas...” p. 261. Lopes Junior também critica essa forma de denúncia: LOPES JR, 

Aury. Direito..., pág. 1.156/1.157. 
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Como a responsabilidade penal é pessoal, a denúncia precisa determinar o vínculo do 

denunciado com o fato processual, não se devendo relegar à instrução processual a 

determinação do vínculo dos agentes denunciados com o fato. 

De acordo com as lições de Prates, a acusação, enquanto peça que inicia o processo 

penal, deve ser formal e materialmente apta, definindo exatamente os termos do processo, de 

modo que o exame das provas angariadas na instrução processual importa à decisão de 

procedência ou não do pedido condenatório e não à complementação ou supressão de falhas da 

peça inaugural do processo penal188. 

Vale dizer, “a se aceitar como válida a suposição de que é impossível penetrar-se na 

intimidade da vida societária, para delimitar a responsabilidade do sócio, no início do processo, 

é evidente que tal impossibilidade persistiria no curso do processo”189, fato em que seria fatal a 

impunidade. 

Em verdade, o que acarreta a elaboração de denúncias genéricas não é simplesmente a 

dificuldade em atribuir a individualização das condutas em delitos de autoria coletiva, mas sim 

o deficit probatório (ou de indícios) da fase investigatória190.  

 
188 PRATES, Renato Martins. “Acusação genérica em crimes societários”. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, pág. 

69/70 

189 PRATES, Renato Martins. “Acusação..., p. 67/68. 

190 Em Parecer de autoria de Heloisa Estellita, publicizado nos autos do STJ, RHC 132.900, extrai-se exemplo 

interessante de deficit probatório da fase investigatória, em caso de crime contra a ordem tributária. Confira-se 

trecho do parecer que importa para este estudo: (...) “No presente caso, a denúncia atribui aos Consulentes as 

condutas comissivas (“assim agindo”, p. 3/4, denúncia) de “promoverem redução de tributos” ao “deixarem de 

submeter prestações de serviços de comunicação … à incidência de imposto” (mas por meio de conduta comissiva, 

vide adiante), não terem “sujeitado à tributação parte do preço do serviço”43, “tendo para tanto feito com que 

constassem nos documentos fiscais emitidos a indicação de ‘isenção de tributos’” (p. 1/4, denúncia). Essa narrativa, 

porém, para usar a linguagem do STJ, não encontra lastro probatório mínimo nos elementos que a instruem pela 

singela, mas decisiva razão de que o Parquet não investigou a autoria dos supostos fatos criminosos, fiando-se 

quase que exclusivamente na notícia de crime enviada pelas autoridades tributárias. Ocorre que, no âmbito 

tributário, sabem todos, o sujeito passivo da obrigação tributária tanto pode ser uma pessoa física, como uma 

pessoa jurídica. Dirigindo-se a pretensão tributária contra esta última, seja na qualidade de contribuinte, seja na de 

responsável, não há que indagar acerca da responsabilidade de seus representantes ou agentes (pessoas físicas) 

acerca do descumprimento da obrigação principal de pagar tributos. Por isso, no caso de contribuinte pessoa 

jurídica, as autoridades tributárias, no desempenho de suas atividades de fiscalização, não se preocupam em 

identificar quem, dentro da estrutura da empresa, é pessoalmente responsável pelas condutas que levaram ao não 

pagamento do tributo. Isso é irrelevante sob o ponto de vista da cobrança do tributo, pois contribuinte é a pessoa 

jurídica. É o que se vê no Relatório de Auditoria Fiscal que motivou a instauração do inquérito policial neste caso 

e no qual as autoridades se referem, a todo tempo, ao “contribuinte”, à “empresa” (Evento 1, INF 18, 19, 21, 22, 

23). Sua linguagem e seu âmbito de indagação adequam-se aos pressupostos legais da responsabilidade do direito 

tributário. Mas a responsabilidade penal, que tem por base a prática das ações ou omissões penalmente típicas é 

um atributo de pessoas naturais, que podem praticar diretamente as condutas previstas nos tipos penais ou lhes 

prestar uma contribuição, esta última punível em virtude de uma norma de extensão da punibilidade (arts. 13 e 29, 

CP). Essa diferença entre os infratores de normas tributárias e os de normas penais faz com que a apuração 

tributária seja insuficiente para o oferecimento de uma denúncia. Se pode, a depender do caso, consubstanciar 

“lastro mínimo probatório” acerca da existência de um fato prima facie criminoso (i. e., indício da materialidade 

do delito), nada diz sobre quem o teria praticado (autoria) ou com ele contribuído (participação). E como o 

resultado apenas se atribui a quem lhe deu causa (art. 13, caput, CP), será imprescindível a adoção de medidas de 
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O inquérito policial, pondera Pitombo, é a etapa importante para a obtenção de meios 

de prova para o oferecimento da denúncia e para a decretação de medidas cautelares. Sua 

primeira finalidade é a reconstruir o fato investigado, para informar e instruir a autoridade 

judicial e o acusador, sendo destinado, também para convencer quanto à viabilidade (ou não) 

da ação penal191. 

Nessa mesma linha, Saad esclarece que a atividade desenvolvida no âmbito do 

inquérito tem as seguintes finalidades: “a) demonstrar a existência material do fato imerso em 

sua circunstancialidade; b) individualizar a autoria, co-autoria ou participação; e c) afirmar, 

eventualmente, a impossibilidade de atingir um (a) ou outro (b) resultado”.192 

E, nos casos de crimes praticados por várias pessoas no âmbito empresarial, por 

exemplo, haveria diversos caminhos lícitos para se aferir com “razoável grau de segurança a 

efetiva função de cada sócio na vida empresarial e na prática dos atos criminosos, podendo o 

órgão acusatório valer-se, inclusive, de indícios e presunções” 193. 

Dessa forma, é a fase da investigação policial destinada à demonstração do fato 

criminoso e de suas circunstâncias, bem como à identificação das condutas individuais pelas 

quais o sujeito poderá ser responsabilizado, seja por meio de uma ação ou omissão. 

Como já afirmado, se a acusação não receber dos autos do inquérito policial elementos 

imprescindíveis para a identificação da conduta das pessoas responsáveis pelo fato criminoso, 

o Órgão acusador deve requerer a devolução do caderno investigatório para a Delegacia de 

origem com o objetivo de complementar a investigação, conforme estabelece o artigo 16 do 

Código de Processo Penal194, mas jamais oferecer uma denúncia sem individualizar as condutas 

do autor e as condutas do partícipe.  

 

 

 

 
investigação para descobrir quem, dentro da empresa contribuinte, praticou a conduta típica, no caso, de “inserção 

de elementos inexatos” na escrituração fiscal (art. 1o, II, Lei 8.137/90), ou concorreu para que outrem o fizesse”. 

Disponível: https://www.heloisaestellita.com/_files/ugd/f9bd0e_5d40807fe69a4e4cb5208643bf052d62.pdf. 

Acesso em 27 de setembro de 2022.  

191 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Breves notas em tono do anteprojeto de lei, que objetiva modificar o 

Código de Processo Penal, no atinente a investigação policial. In SHECAIRA, Sérgio Salomão (Org.). Estudos em 

homenagem a Evandro lins e Silva: criminalista do século; São Paulo: Método, 2001, pág. 343. 

192 SAAD, Marta. “Duas formas...” p. 270. 

193 PRATES, Renato Martins. “Acusação..., p. 67/68. 

194 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo penal, volume 1 – 25 ed. rev. E atual, São Paulo: Saraiva, 

pág. 409. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Existem julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que, em 

casos de concurso de agentes, têm desincumbido a denúncia da identificação precisa de autores 

e partícipes e suas respectivas ações e contribuições para o fato processual, por duas razões: (i) 

a primeira por entender que é na instrução processual o momento adequado para o 

enquadramento dos atores do fato como autores e partícipes e (ii) a segunda por compreender 

que nas ações penais públicas, não se aplica o princípio da indivisibilidade da ação penal, o que 

significa dizer que o Ministério Público pode denunciar apenas quem desejar (juízo de 

conveniência e oportunidade). 

2. O artigo 41 do CPP estabelece que a denúncia deve determinar a “exposição do fato 

criminoso com todas as suas circunstâncias”, o que pressupõe a narrativa dos fatos com todos 

os detalhes, de forma a tornar público os acontecimentos que motivaram a opinião do acusador 

e o que ele pretende provar no decorrer da instrução processual. As circunstâncias do fato 

processual remetem às chamadas elementares, que dizem com o tipo penal e precisam, 

necessariamente, estar na acusação, reportando-se ao fato, que deve exibir os elementos do tipo. 

Pode-se afirmar, portanto, que a descrição mínima exigida pelo artigo 41 do CPP é a que 

abrange os elementos típicos essenciais do crime imputado, bem como tudo o que impacte na 

pena, sempre de modo concreto e individualizado. 

3. Nos casos em que o fato processual tem mais de um personagem, com ações distintas (autoria 

e participação), surge a necessidade de a denúncia estabelecer o fato processual principal, de 

responsabilidade do autor, e o fato processual acessório, de responsabilidade do partícipe. 

4. O fato principal é a parte do fato processual que descreve quando, onde e de que maneira o 

autor praticou o crime, enquanto o fato acessório descreve as contribuições concretas (materiais 

ou psíquicas) do partícipe ao cometimento do crime pelo autor. 

5. A relação de acessoriedade entre a contribuição do partícipe e a conduta do autor é oriunda 

da dogmática penal.  

6. As regras da acessoriedade da participação são apresentadas nas formas qualitativa e 

quantitativa. 

6.1 A acessoriedade qualitativa é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro sob a condição 

limitada, para a qual a punibilidade do partícipe depende de um fato típico e antijurídico do 

autor. Para essa vertente, pouco importa a culpabilidade do autor para definir a punibilidade do 

participe. 
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6.2 A acessoriedade na forma quantitativa, a participação está relacionada à dependência da 

fase do iter criminis realizado pelo autor. A positivação dessa forma de participação é definida 

pelo artigo 31 do Código Penal. Portanto, para haver participação, sob a perspectiva 

quantitativa, é imprescindível que o fato principal seja ao menos tentado. 

7. Ao transportar os conceitos dogmáticos da acessoriedade da participação às exigências 

processuais da narrativa de um fato processual, concluímos que a imputação do partícipe apenas 

estará em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal quando a denúncia 

descrever o fato processual principal (quando, onde e de que maneira o autor praticou o fato), 

que seja típico e antijurídico, e determinar as contribuições concretas (materiais ou psíquicas) 

do partícipe ao fato do autor. Em outros dizeres, a convergência dos pressupostos da 

acessoriedade da participação no fato histórico descrito na denúncia demonstrará que um 

processo não pode ser iniciado única e exclusivamente a partir da conduta do partícipe. Será 

necessário sempre a identificação do fato principal e do seu autor, ainda que este atue sem 

culpabilidade. 

8. Como a punibilidade do partícipe está vinculada a questões relacionadas à tipicidade objetiva 

e subjetiva do autor, bem como às suas causas de justificação, a denúncia sempre precisará 

identificar o autor. Sem a identificação do Autor não é possível estabelecer as circunstâncias 

do fato processual principal, em especial a tipicidade e antijuridicidade, o que limita o exercício 

de defesa do partícipe, de modo a impedir a acusação. 

9. Verificamos duas possibilidades de denúncia ser oferecida apenas contra o partícipe: a 

primeira hipótese seria nos casos em que a identidade do partícipe é revelada no decorrer da 

instrução processual ou até depois do término do processo contra o autor e a segunda hipótese 

ocorreria nos casos de Acordo de Não Persecução Penal ou Colaboração Premiada do Autor. 

De toda forma, ainda que a denúncia seja apenas contra o partícipe, é imprescindível que a 

exposição do fato criminoso indique qual a conduta concreta do partícipe e a sua contribuição 

para o fato principal, sob pena de infringir a ampla defesa.  

10. Se não existirem nos autos do inquérito policial elementos imprescindíveis para a 

identificação da conduta das pessoas responsáveis pelo fato criminoso, a acusação deve 

devolver o inquérito policial à autoridade com o objetivo de complementar a investigação, 

conforme estabelece o artigo 16 do Código de Processo Penal, mas jamais oferecer uma 

denúncia sem detalhar as ações principais do autor e as contribuições do partícipe.  

 

 



57 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. “Correlação entre acusação e sentença” 3ª ed. rev., 

atual e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 

BADARÓ, Gustavo Henrique. “Processo Penal”. 3ª edição, São Paulo:RT, 2015 

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. “Rejeição da denúncia ou queixa e absolvição 

sumária na reforma do código de processo penal: atuação integrada de tais mecanismos na 

dinâmica procedimental”. Revista Brasileira de Ciências Criminais | vol. 76/2009 | p. 123 - 180 

| Jan - Fev / 2009 Doutrinas Essenciais Direito Penal e Processo Penal | vol. 7/2015 | p. 289 - 

340 | Dez / 2015 DTR\2009\4. 

BATISTA, Nilo. “Concurso de Agentes. Uma investigação sobre os problemas da autoria e da 

participação no Direito Penal Brasileiro. 3ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. 

BENAVENTE CHORRES, Hesbert. “La aplicación de la Teoría del Caso y la Teoría del Delito 

en el Proceso Penal Acusatorio”, Barcelona: Bosch Editor, 2011. 

BIDASOLO, Mirentxu Corcoy. “Lições Contemporâneas do Direito Penal e do Processo 

Penal”.  Organizadora Luiza Borges Terra – 1. Ed. - São Paulo: Tirant lo Blanch, 2021. 

CAMARGO, Beatriz Corrêa. “A teoria do concurso de pessoas. Uma investigação analítico-

estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação”. 1 ed. São Paulo: Marcial 

Pons, 2018. 

CAMARGO, Beatriz Corrêa. “Código Penal Comentado/Luciano Anderson de Souza, 

coordenador.” – São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020. 

CAVERO, Percy García. “Derecho Penal. Parte General”. Lima: Jurista editores. Segunda 

Edición. 2012. 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido 

Rangel. “Teoria Geral do Processo”. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 

CIRINO DOS SANTOS, Juarez, “A moderna teoria do fato punível, 1ª edição, Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2000. 

DONNA, Edgardo Alberto. “La autoria y la participación criminal”.Granada: Editorial 

Comares. 2008. 

DE-LORENZI, Felipe da Costa. “O contributo da proposta de um sistema integral para a relação 

entre direito penal e processo penal: a transcendência dos critérios de merecimento e 

necessidade da pena”. In: GIACOMELLI, Nereu José. “Processo penal contemporâneo em 

debate”. 1ª ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. 



58 
 

 

 

DIAS, Jorge de Figueiredo. “Direito Penal Parte Geral. Tomo I. Questões Fundamentais. A 

doutrina geral do crime”. 2ª edição. 2012. 

FERNANDES, Antonio Scarance, “A correlação entre imputação e sentença no Brasil”, 

Revista Brasileira de Ciências Criminais | vol. 85/2010 | p. 324 - 352 | Jul - Ago / 2010 Doutrinas 

Essenciais Processo Penal | vol. 5 | p. 101 - 127 | Jun / 2012 DTR\2010\220 

FERNANDES, Antonio Scarance. “Reação defensiva à imputação”. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002. 

GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Autor y Complice en Derecho Penal: medio siglo después. 

Revista Jueces para la democracia. 2014. Disponível em 

http://www.juecesdemocracia.es/2014/11/12/revista-jueces-la-democracia-informacion-

debate-numero-81-noviembre-2014-2/ 

GRECO, Luís, com colaboração de ESTELLITA, Heloisa e TEIXEIRA, Adriano, “A prática 

da teoria do delito: a Parte Geral do Direito Penal segundo método estruturado de resolução de 

casos (Gutachtenstil)”, no prelo. 

GRECO, Luís e TEIXEIRA, Adriano; “Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios 

sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro”. ed. Marcial Pons; ano 2014. 

GRECO, Luís. “Cumplicidade através de ações neutras. A imputação objetiva na participação”. 

Rio de Janeiro: Renovar. 2004. 

HILGENDORF, Eric. “Direito penal : parte geral” / Eric Hilgendorf, Brian Valerius; tradução 

Orlandino Gleizer. - 1. ed. - São Paulo: Marcial Pons, 2019. 

JARDIM, Afrânio Silva. “Direito Processual Penal”. Rio de Janeiro: Forense. 2005 

LEIRIA, Antônio José Fabricio. “Autoria e participação criminal”. São Paulo: DAVID Ed., 

1974. 

LOBATO, José Danilo Tavares. “Teoria geral da participação criminal e ações neutras – uma 

questão única de imputação objetiva”. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2010. 

LOPES JR, Aury. “Direito processual penal”. 17. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 

MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de direito penal tributário. São Paulo: Atlas, 2002. 

MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. “Sociedade do risco e direito penal: uma avaliação de 

novas políticas político-criminais”. São Paulo: IBCCrim, 2005. 

MAGALHÃES, Maria Cristina Faria. “A correlação entre Acusação e Sentença nas Ações 

Penais Condenatórias”. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. 

MALAN, Diogo Rudge. “A sentença incongruente no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2003. 



59 
 

 

 

MARQUES, José Frederico. “Da acusação de co-autoria. In: MARQUES, José Frederico. 

Estudos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense. 1960. 

MENDONÇA, Andrey Borges. “Código de Processo Penal Comentado/ coordenação Antonio 

Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. 4ª ed. ver. e 

ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. 

MIR PUIG, Santiago. “Derecho penal: parte general”. 10. Ed. Barcelona: Reppertor, 2016. 

SILVA SÁNCHES, Jeús-María. “Aproximação ao direito penal contemporâneo” [tradução 

Roberto Barbosa Alves] – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2011. 

ORTIZ, Mariana Tranchesi, “Concurso de agentes nos delitos especiais”. IBCCRIM. 

Monografia nº 61. 

OTTO, Harro. “Manual de Derecho Penal. Teoría general del Derecho Penal”. Traducción del 

alemán de José R. Béguelin. Barcelona: Atelier Libros Juridicos. 2017. 

PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Breves notas em tono do anteprojeto de lei, que objetiva 

modificar o Código de Processo Penal, no atinente a investigação policial. In SHECAIRA, 

Sérgio Salomão (Org.). Estudos em homenagem a Evandro lins e Silva: criminalista do século; 

São Paulo: Método, 2001. 

PLANAS, Ricardo Robles. “La participación em el delito: fundamentos y limites”. Barcelona: 

Marcial Pons. 2003. 

POZZER, Benedito Roberto Garcia. “Correlação entre acusação e sentença no processo penal 

brasileiro”. São Paulo: IBCCRIM, 2001. 

PRATES, Renato Martins. “Acusação genérica em crimes societários”. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2000. 

RAGUÉS I VALLÈS, Ramon, “El sistema integral del Derecho Penal: variaciones em torno a 

uma idea”. Revista Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal – UFRGS, VOL. 5, N.º 1, 

2017. 

RASSI, João Daniel. “Imputação das ações neutras e o dever de solidariedade no direito penal 

brasileiro”.1ª edição. São Paulo: LiberArts. 2014. 

ROXIN, Claus. “Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Especial formas de aparición del 

delito”. 1ª edição. Civitas. 2014. 

SAAD, Marta. Duas formas de ciência da acusação, premissa para pleno exercício do direito 

de defesa: acusação formal, certa e definida e acesso aos autos do inquérito policial. In: 

VILARDI, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia Rahal Bresser; DIAS NETO, Theodomiro 

(Coord.). Crimes econômicos e processo penal. São Paulo: Saraiva, 2008. 



60 
 

 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo penal, volume 1 – 25 ed. rev. E atual, São 

Paulo: Saraiva. 

VACCHELLI, Ezequiel. “Intervención delictiva: Significado y función del principio de 

accesoriedad”. Barcelona: Universitat Popeu Fabra. Tesi Doctoral, 2018. 


