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 � Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal 
a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa 
de função de um dos denunciados.
[Súmula 704.]
 � Item IV da denúncia. Lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998). 

Fraudes contábeis, simulação de empréstimos bancários e repasses de valores através 
de banco, com dissimulação da natureza, origem, localização, disposição e movi-
mentação de tais valores, bem como ocultação dos verdadeiros proprietários dessas 
quantias, que sabidamente eram provenientes de crimes contra a administração 
pública e o sistema financeiro nacional. (...) Os delitos foram cometidos por réus 
integrantes do chamado “núcleo publicitário” e do “núcleo financeiro”, com unidade 
de desígnios e divisão de tarefas, ficando cada agente incumbido de determinadas 
funções, de cujo desempenho dependia o sucesso da associação criminosa.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Item V da denúncia. Gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei 

7.492/1986). Simulação de empréstimos bancários e utilização de diversos meca-
nismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado dessas operações de crédito. 
(...) Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e divisão de 
tarefas. Desnecessidade, para a configuração da coautoria delitiva, de que cada um 
dos agentes tenha praticado todos os atos fraudulentos que caracterizaram a gestão 
fraudulenta de instituição financeira. Pela divisão de tarefas, cada coautor era incum-
bido da realização de determinadas condutas, cujo objetivo era a realização do delito.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Agravo regimental na extensão no habeas corpus. (...) Concessão parcial da ordem 

com base em decreto de prisão preventiva distinto. Ausência de identidade de situa-
ções. Pedido de extensão manifestamente improcedente. (...) Não se aplica ao caso 
a norma contida no art. 580 do CPP; pois, ao contrário do que alega o agravante, 
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a análise feita no julgamento da presente ação considerou título diverso, que não se 
estende aos corréus presos por decisão posterior, cujos fundamentos exclusivos não 
foram apreciados por este STF no presente habeas.
[HC 87.346 Extn-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-2-2012, 1ª T, DJE de 24-2-2012.]
 � A orientação jurisprudencial desta nossa Casa de Justiça é firme em conferir 

interpretação extensiva e aplicação analógica à norma contida no art. 580 do CPP. 
(...) Isso para admitir a aplicação do efeito extensivo mesmo às hipóteses de decisão 
favorável proferida em sede não recursal (como, por exemplo, em revisão criminal ou 
em habeas corpus) ou, se resultante de recurso, mesmo à decisão proferida por instância 
diversa ou de superior hierarquia, ainda que o paciente, ele próprio, haja recorrido.
[HC 107.731 Extn, rel. min. Ayres Britto, j. 13-9-2011, 2ª T, DJE de 2-3-2012.]
 � Reconhecida a inépcia da denúncia ofertada contra corréu em situação idêntica 

àquela imputada aos demais agentes em concurso, nos termos do art. 580 do CPP, 
deve a decisão proferida ser estendida aos demais corréus, desde que fundada em 
motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.
[HC 103.627, rel. min. Dias Toffoli, j. 14-6-2011, 1ª T, DJE de 25-8-2011.]

 = HC 103.171, rel. min. Marco Aurélio, j. 29-11-2011, 1ª T, DJE de 9-2-2012
 � (...) na fixação da pena-base, fez referência à circunstância de ter sido o crime 

cometido por três agentes, o que teria reduzido a capacidade de defesa da vítima. 
Na terceira etapa da individualização, aplicou a causa de aumento relativa ao con-
curso de agentes pelo mesmo fato, em franca violação ao postulado ne bis in idem. 
Constrangimento ilegal configurado.
[HC 107.556, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-7-2011.]
 � A reunião de inquéritos policiais instaurados em unidades da Federação diferentes 

pode ser determinada, quando presente qualquer das situações previstas no art. 76 
do CPP. O CPP não condiciona o reconhecimento da conexão à perfeita simetria 
entre as condutas dos corréus.
[HC 104.957, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-3-2011, 1ª T, DJE de 27-5-2011.]
 � Se a participação do paciente no delito não estiver explicitamente delineada na 

peça acusatória e na sentença de pronúncia, a formulação de quesito genérico é 
permitida, nos termos do art. 29 do CP.
[HC 103.147, rel. min. Cármen Lúcia, j. 9-11-2010, 1ª T, DJE de 16-3-2011.]
 � Pedido de extensão no recurso ordinário em habeas corpus. (...) Alegação de 

abolitio criminis do crime previsto no art. 12, § 2º, III, da Lei 6.368/1976. (...) o 
Tribunal de Justiça carioca julgado extinta a punibilidade do crime em referência 
cometido por corréu, em razão do reconhecimento da abolitio criminis, a dizer, por 
critério objetivo, e não por motivo de caráter pessoal, aplica-se à espécie a regra 
do art. 580 do CPC. O número de corréus, a existência de jurisprudência desfa-
vorável à pretensão dos requerentes e a recomendação de cautela para evitar que a 
invocação do princípio da isonomia resulte atabalhoadamente em impunidade não 
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são fundamentos suficientes a demonstrar como ilegítimo o pedido de extensão, 
notadamente porque a lei processual penal vigente é expressa no sentido de que, 
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se 
fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará 
aos outros. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que 
são bastante estritos os pressupostos de aplicabilidade da norma inscrita no art. 580 
do CPC, que somente se estende ao réu que não recorreu em quatro situações es-
pecíficas: a) ausência de materialidade do fato; b) atipicidade do comportamento 
do agente; c) descaracterização da natureza infracional do ato objeto da imputação 
penal; e d) configuração de causa extintiva de punibilidade; (...) Existindo, nos autos, 
informação no sentido de que vários corréus foram beneficiados com extinção da 
punibilidade, de que determinados corréus foram absolvidos e de que outros sequer 
foram processados, o presente pedido de extensão deve abranger tão somente os 
corréus que foram efetivamente condenados, com trânsito em julgado, nas penas 
do art. 12, § 2º, III, da Lei 6.368/1976.
[RHC 97.458 Extn, rel. min. Cármen Lúcia, j. 26-10-2010, 1ª T, DJE de 30-11-2010.]

 = HC 108.232, rel. min. Ayres Britto, j. 18-10-2011, 2ª T, DJE de 17-2-2012
 � Tratando-se de crime em que verificado o concurso de agentes, visando a facilitar 

a fuga de preso, incide o disposto no § 1º do art. 351 do CP.
[HC 99.003, rel. min. Marco Aurélio, j. 14-9-2010, 1ª T, DJE de 1º-10-2010.]
 � Art. 580 do CPP. Inaplicabilidade. (...) Eventual reconhecimento de inépcia da 

denúncia em relação a corréu não aproveita aos demais, se são diversas as condutas 
imputadas.
[HC 88.523, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 26-3-2010.]
 � A simples circunstância de corréu haver deixado o distrito da culpa não implica 

óbice à aplicação do art. 580 do CPP.
[HC 95.841, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 6-10-2009, 1ª T, DJE de 11-12-2009.]
 � A observância do art. 580 do CPP faz-se, presente o recebimento de denúncia 

ante o envolvimento de indícios, no campo da exceção. (...) O recebimento da 
denúncia surge fundamentado quando a decisão interlocutória proferida remete a 
indícios da participação do acusado.
[HC 89.585, rel. min. Marco Aurélio, j. 6-10-2009, 1ª T, DJE de 6-11-2009.]
 � A participação em crime próprio é admitida, sendo, porém, indispensável adesão 

subjetiva, identidade de desígnios entre partícipe e autor, não bastando o nexo causal.
[Pet 3.898, rel. min. Gilmar Mendes, j. 27-8-2009, P, DJE de 18-12-2009.]
 � Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e cujas 

condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado, é inadmissível o 
reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma tentada e o 
outro, na forma consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo plu-
ralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração 
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penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime 
incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as 
quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista.
[HC 97.652, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-8-2009, 2ª T, DJE de 18-9-2009.]
 � No caso de concurso de agentes (CP, art. 25), a decisão do recurso interposto 

por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente 
pessoal, aproveitará aos outros.
[HC 99.893 MC-Extn, rel. min. Marco Aurélio, dec. monocrática, j. 14-7-2009, 
DJE de 5-8-2009.]
 � Habeas corpus. Concurso de agentes. (...) Inteligência do art. 580 do CPP. A ab-

solvição de um dos réus por inexistir prova de que tenha concorrido com a infração 
penal não aproveita aos demais que se encontrem em situação diversa.
[HC 87.743, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009.]
 � A nomeação de um só defensor para corréus com defesas colidentes por ocasião 

da audiência de acareação não é capaz de acarretar a nulidade do processo, sem a 
demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, de acordo com o princípio pas de 
nullité sans grief, adotado pelo art. 563 do CPP. Esta Suprema Corte possui prece-
dentes no sentido de que “a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, 
é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (HC 85.155, de 
minha relatoria, DJ de 15-4-2005). Ademais, “a jurisprudência deste Tribunal é no 
sentido de que a alegação de colidência de defesas somente pode ser reconhecida 
em hipóteses nas quais a impetração comprove, de plano, que a tese sustentada pela 
defesa na origem com relação a um dos corréus tenha sido apta para atribuir, com 
exclusividade, os indícios de autoria e materialidade quanto a outro(s) corréu(s). 
É dizer, a defesa do paciente em sede de habeas corpus deve apresentar argumentos 
e documentos que demonstrem o efetivo prejuízo em razão da alegada colidência 
entre as defesas (pas de nullités sans grief )” (HC 85.017, rel. min. Gilmar Mendes, 
DJ de 3-8-2007). Por fim, “a intimação do réu para que constitua outro defensor, 
querendo, só se exige quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Não é, 
todavia, necessária quando o defensor falta ao dever de atuar” (HC 85.014/SP, rel. 
min. Carlos Velloso, DJ de 11-3-2005).
[HC 97.062, rel. min. Ellen Gracie, j. 31-3-2009, 2ª T, DJE de 24-4-2009.]
 � O crime do inciso XIV do art. 1º do DL 201/1967 é delito de mão própria. 

Logo, somente é passível de cometimento pelo prefeito mesmo (unipessoalmente, 
portanto) ou, quando muito, em coautoria com ele. Ausência de comprovação do 
vínculo subjetivo, ou psicológico, entre o prefeito e a secretária de Transportes para 
a caracterização do concurso de pessoas, de que trata o art. 29 do CP.
[AP 447, rel. min. Ayres Britto, j. 18-2-2009, P, DJE de 29-5-2009.]
 � A regra do art. 155, § 4º, IV, do CP não pode ser substituída pela disposição 

constante do art. 157, § 2º, do mesmo Codex, sob a alegação de ofensa ao princípio 
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da proporcionalidade. Não é possível aplicar-se a majorante do crime de roubo ao 
furto qualificado, pois as qualificadoras relativas ao furto — que possuem natureza 
jurídica de elementar do tipo — não se confundem com as causas de aumento de 
pena na hipótese de roubo.
[HC 95.351, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-10-2008, 1ª T, DJE de 7-11-2008.]
Vide HC 96.843, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-3-2009, 2ª T, DJE de 24-4-2009
 � É gravemente inepta a denúncia que, a título de imputação de crimes praticados 

em concurso de agentes, não descreve nenhum fato capaz de corresponder às figuras 
de coautoria ou de participação de um dos denunciados.
[HC 86.520, rel. min. Cezar Peluso, j. 6-2-2007, 2ª T, DJE de 8-6-2007.]
 � A capitulação feita na denúncia imputa ao paciente o crime descrito no art. 17 

da Lei 7.492/1986. (...) Efetivamente, parece-me claro que o crime supostamente 
praticado pelo paciente é classificado como “próprio quanto ao sujeito ativo”, porque 
exige deste uma especial qualidade, consistente, por remissão expressa ao art. 25 
da mesma lei, em ser controlador, administrador, diretor ou gerente de instituição 
financeira. (...) a especial qualidade do sujeito ativo é circunstância elementar do 
crime do art. 17 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. A consequência 
disso encontra-se no art. 30 do CP (...). Em síntese, apesar de não ser o paciente 
controlador, administrador, diretor ou gerente de instituição financeira, essa quali-
dade, de índole subjetiva, lhe é comunicada por expressa previsão legal. (...) Nesses 
termos, entendo que a condição pessoal de ser controlador, administrador, diretor 
ou gerente de instituição financeira constitui elementar do delito descrito no art. 17 
da Lei 7.492/1986. Em consequência, aplicável ao caso o art. 30 do CP.
[HC 84.238, voto do rel. min. Joaquim Barbosa, j. 10-8-2004, 2ª T, DJ de 10-9-2004.]
 � A gravidade em abstrato do crime de roubo, mesmo quando houver duas causas 

de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes), não é suficiente para 
impor o regime fechado ao condenado a pena inferior a oito anos. A fixação do regime 
de cumprimento de pena deve pautar-se nos fatos e circunstâncias judiciais concreta-
mente havidos e demonstrados, nos termos do art. 59 do CP. Se a pena-base for fixada 
no mínimo legal, reconhecendo-se o paciente como primário e de bons antecedentes, 
é possível estabelecer o regime semiaberto para o início da execução penal.
[HC 83.520, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-11-2003, P, DJ de 23-11-2003.]
 � Trancamento da ação penal por atipicidade não restou demonstrado. Acórdão 

que destacou expressamente que o delito do art. 20 da Lei 7.492/1996 admite o 
concurso de pessoas, tanto na forma de coautoria quanto de participação “e que 
nada impede que os pacientes respondam, como funcionários da instituição finan-
ceira responsáveis pela liberação da verba, na qualidade de partícipes do crime em 
questão, bastando, para tanto, que se avalie da intenção dos mesmos, já que o dolo 
é o elemento subjetivo do tipo”.
[HC 81.852, rel. min. Néri da Silveira, j. 23-4-2002, 2ª T, DJ de 14-6-2002.]
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 � Advogado que instrui testemunha a prestar depoimento inverídico nos autos de 
reclamação trabalhista. Conduta que contribuiu moralmente para o crime, fazendo 
nascer no agente a vontade delitiva. Art. 29 do CP. Possibilidade de coautoria. Rele-
vância do objeto jurídico tutelado pelo art. 342 do CP: a administração da justiça, no 
tocante à veracidade das provas e ao prestígio e seriedade da sua coleta. Relevância 
robustecida quando o partícipe é advogado, figura indispensável à administração 
da justiça (art. 133 da CF). Circunstâncias que afastam o entendimento de que o 
partícipe só responde pelo crime do art. 343 do CP.
[RHC 81.327, rel. min. Ellen Gracie, j. 11-12-2001, 1ª T, DJ de 5-4-2002.]
 � Tendo sido decisiva a participação do paciente na prática do delito, segundo 

as provas examinadas na condenação, não pode ser considerada de menor impor-
tância (art. 29, § 1º, do CP), sem o respectivo reexame, inadmissível no âmbito 
estreito do writ.
[HC 72.893, rel. min. Sydney Sanches, j. 24-10-1995, 1ª T, DJ de 8-3-1996.]
 � A norma consubstanciada no art. 29 do CP, que contém atenuações ao princípio 

da unidade do crime, não impede que o magistrado, ao proferir a sentença penal 
condenatória, imponha penas desiguais ao autor e ao coautor da prática delituo-
sa. A possibilidade jurídica desse tratamento penal diferenciado justifica-se, quer 
em face do próprio princípio constitucional da individualização das penas, quer em 
função da cláusula legal que, inscrita no art. 29, caput, in fine, do CP, destina-se a 
“minorar os excessos da equiparação global dos coautores”.
[HC 70.022, rel. min. Celso de Mello, j. 20-4-1993, 1ª T, DJ de 14-5-1993.]
 � Os efeitos benéficos decorrentes da concessão do habeas corpus podem ser esten-

didos a corréus, alheios à impetração do writ, desde que presentes as circunstâncias 
referidas no art. 580 do CPP. Essa norma — excepcionalmente aplicável ao processo 
de habeas corpus — persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual 
penal, à garantia da equidade.
[HC 68.570, rel. min. Celso de Mello, j. 24-9-1991, 1ª T, DJE de 21-8-1992.]

 = HC 106.449, rel. min. Ayres Britto, j. 17-5-2011, 2ª T, DJE de 13-2-2012
 = RHC 97.458 Extn, rel. min. Cármen Lúcia, j. 26-10-2010, 1ª T, DJE de 30-11-2010


