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Denúncia e queixa

. Denúncia alternativa... Admissível?

. Afrânio Silva Jardim

. Imputação alternativa (objetiva ou subjetiva; originária ou 
superveniente)

. “...requer-se a condenação furto ou, em não sendo provido, 
seja condenado então por receptação”; “...requer-se a 
condenação de fulano ou sicrano pelo delito tal”

. Aury Lopes Jr.: “Não há como se defender sem saber 
claramente do que”

. Gustavo Badaró: problema em relação à justa causa... Se a 
denúncia afirma que ocorreu um ou outro crime, como 
concluir que o inquérito policial poderá indicar,  
simultaneamente, a ocorrência dos dois delitos?



Denúncia e queixa

. Guilherme de Souza Nucci: se o “órgão acusatório está em
dúvida quanto a determinado fato ou quanto à classificação
que mereça, deve fazer sua opção antes do oferecimento, mas
jamais apresentar ao juiz duas versões contra o mesmo réu,
deixando que uma delas prevaleça ao final”

. Elmir Duclerc: “acima das exigências do princípio da
obrigatoriedade, está, sem dúvida, o princípio da ampla
defesa, a impedir, segundo pensamos, que qualquer pessoa
seja acusada senão por fatos certos, determinados e descritos
de forma clara e objetiva pelo acusador”

. O que é criptoimputação?

. Exposição detalhada dos fatos: requisito obrigatório



Denúncia e queixa

2) Qualificação do acusado

. Nome, prenome, identidade, CPF, filiação, residência etc.

. Prevenção do erro judiciário

. Atenção:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas.

. Aplicável nos dias atuais?

. Adequada qualificação do acusado: requisito obrigatório



Denúncia e queixa

. Alternativas em caso de recusa: identificação criminal, prisão
para identificação (CPP art. 313, controversa na doutrina)

. Ajuste da qualificação, quando certa a identidade física (CPP):

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o
seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a
ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer
tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução
da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a
retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos
atos precedentes.


