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Denúncia e queixa

REQUISITOS DA INICIAL ACUSATÓRIA

. CPP:

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.

1) Exposição do fato criminoso

. Geraldo Prado (Sistema acusatório): “A acusação consiste na imputação
a alguém da prática de um crime com pedido de condenação”

. Essencialidade: condição para o exercício da ampla defesa
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. Princípio da correlação entre acusação e sentença: definição dos
limites objetivos e subjetivos do julgamento

. Admite-se imputação “implícita”?

. Linguagem clara, compreensível, acessível, precisa

. Exposição do fato com todas as suas circunstâncias

. O que? Quando? Como? Qual o motivo? Com quem (e o que
cada um fez)? Contra quem? (etc.)

. Elementos integrantes da figura típica e outras circunstâncias
relevantes para o exercício da ampla defesa

. Ex.: qualificadoras, causas de aumento e diminuição,
tentativa, crime continuado, concurso formal, modalidade da
culpa etc.



Denúncia e queixa

. Princípio da correlação entre acusação e sentença: definição dos
limites objetivos e subjetivos do julgamento

. Admite-se imputação “implícita”?

. Linguagem clara, compreensível, acessível, precisa

. Exposição do fato com todas as suas circunstâncias

. O que? Quando? Como? Qual o motivo? Com quem (e o que cada
um fez)? Contra quem? (etc.)

. Elementos integrantes da figura típica e outras circunstâncias
relevantes para o exercício da ampla defesa

. Ex.: qualificadoras, causas de aumento e diminuição, tentativa,
crime continuado, concurso formal, modalidade da culpa etc.



Denúncia e queixa

. Agravantes e atenuantes?

. CPP:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir
sentença condenatória, ainda que o Ministério Público
tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer
agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

. Jurisprudência

. Doutrina (Gustavo Badaró, Aury Lopes Jr.)

. Individualização da conduta e denúncia genérica

. Caracterização

. Casos penais complexos (concurso de pessoas e de delitos)


