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"Participante" é qualquer pessoa que atua no iter criminis. "Autor", quem realiza o ato e execução. O
"co-autor" co-participa da execução ou concorre para que o autor o faça. O falso testemunho é crime
de mão própria. Só o agente indicado no tipo pode ser "autor". Tal delito não se confunde como
crime próprio. Em tese, porém, é admissível a participação, de que é exemplo orientar testemunha
para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. O Código Penal (LGL\1940\2) do Brasil, em
alguns casos, seccionou a unidade jurídica, resultante do concurso de pessoas (CP (LGL\1940\2),
art. 29). Exemplos o Aborto Consentido (art. 124) e o aborto praticado por terceiro com o
consentimento da gestante (CP (LGL\1940\2), art. 126), a facilitação de contrabando ou descaminho
(CP (LGL\1940\2), art. 318) e o contrabando ou descaminho (CP (LGL\1940\2), art. 324), a corrupção
passiva (CP (LGL\1940\2), 317) e corrupção ativa (CP (LGL\1940\2), art. 333).

O mesmo ocorreu com o falso testemunho (CP (LGL\1940\2), art. 342), e o art. 343 (sem nomen iuris
). Há um crime para cada agente. O delito do partícipe é dar, oferecer ou prometer dinheiro ou
qualquer vantagem a testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. A pena
cominada, de outro lado, é a mesma para ambas as infrações. Logicamente, estabeleceu distinção
entre a conduta de quem influencia oferecendo, ou não, dinheiro ou recompensa. Vale dizer, só
incriminou o comportamento de terceiro que oferece a contraprestação. Resta, por isso, atípica, a
conduta, sem dúvida imoral, contrária à ética, do advogado que se restringe a solicitar que o
depoimento se oriente no sentido favorável ao réu.

STJ - REsp. 9.084 - j. 17.3.92, rel. Vicente Cernicchiaro

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 6.ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, conhecer do recurso pela letra c do permissivo constitucional, mas lhe negar
provimento nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Votaram de acordo os Srs. Mins. José
Cândido, Pedro Acioli, Carlos Thibau e Costa Leite.

Brasília, 17 de março de 1992 (data do julgamento) - JOSÉ CÂNDIDO, pres. - LUIZ VICENTE
CERNICCHIARO, relator.

VOTO - O Exmo. Sr. Ministro VICENTE CERNICCHIARO (relator): O debate restringe-se a
indagação se o crime definido no art. 342, do CP (LGL\1940\2) se concilia com o disposto no art. 29
do mesmo texto unitário.

Assim dispõem: "Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha,
perito, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitra!.

Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

"Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade".

As dou tas razões do recorrente indicam doutrina e jurisprudência abonando a tese defendida. O
recorrido, por seu turno, também com eruditas considerações, exibe literatura e acórdãos que
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sustentariam a impugnação.

Data venia, a divergência resulta do equívoco doutrinário. Especificamente, identificando conceitos di
versos. Colocados os institutos nos seus devidos termos, tudo se simplifica.

Urge conceituar (logicamente, distinguir) participante e co-autor.

Participante (também chamado concorrente) é qualquer pessoa que, de algum modo, participa do
iter criminis. Atua, pois, indiferentemente, na cogitação, preparação ou execução.

Autor é o participante que executa, realiza, na experiência, o verbo reitor do tipo. É o executor.

O idealizador do crime é participante. A conduta, todavia, se restringe à cogitação. Não é autor. Não
executa a conduta típica.

O co-autor, por sua vez, também é participante. E o que o caracteriza, especializando seu
comportamento, é agir, no momento da execução, com o autor. Daí, co-autor. A doutrina distingue
algumas situações, sem afetar, ao contrário, confirma tal asserção.

Em escrito anterior, "Código Penal (LGL\1940\2) Parte Geral", SP, IOB, 1985, modo 2, pp. 2324,
expus: a) o "autor" pratica o ato de execução (típico); b) o "co-autor" pratica ato de execução (típico)
ou concorre para alguém praticá-lo; c) o "partícipe" não pratica ato de execução (típico), nem
concorre para alguém praticá-lo (ato de execução).

Ato de execução, na espécie, é a prática da conduta descrita no tipo (não compreende, pensando-se
no iter criminis, nem a cogitação, nem a preparação).

A diferença entre o "co-autor" e o "partícipe" reside na forma de concorrer para o crime".

Se alguém sugerir a outrem a prática do delito e somente o segundo promover a execução, o
primeiro será partícipe, mas não atuará como co-autor. Para que isso acontecesse, necessário seria
realizar também o ato executório. No furto, por exemplo, auxiliar a retirada da coisa subtraída, ou, e a
ilustração é repetida, ficar vigilante, para qualquer aviso, enquanto o comparsa tira o objeto alheio.

O falso testemunho ou falsa perícia (CP (LGL\1940\2), art. 342) é crime de mão própria, ou seja, o
ato executório só pode ser realizado pelo agente mencionado no tipo. Distingue-se do crime próprio.
Neste, embora a descrição legal exija também qualificação jurídica do autor, a execução pode ser
concretizada por terceiro. Tal ocorre no crime de peculato. O estranho ao serviço público pode
comparecer como co-partícipe por força do disposto no art. 30 do CP (LGL\1940\2), ou seja
comunicação das condições pessoais quando elementares do delito.

Binding, referindo-se ao crime de deserção empregou a seguinte imagem: o desertor há de fugir com
as próprias pernas. Em se fazendo paródia, dir-se-ia, a testemunha calará ou dirá mentira com a
própria boca!

Nessa linha de raciocínio, o crime narrado no art. 342, do CP (LGL\1940\2) não admite co-autoria. A
execução do ato é personalíssimo.

Não se extrai, porém, a conclusão da inadmissibilidade no crime de mão própria, da participação, ou
seja concorrência na cogitação e na preparação.

Ninguém substituiria a testemunha, no depoimento. Todavia, poderá orientá-la para fazer afirmação
falsa, ou negar ou calar a verdade.

Dessa forma, admissível alguém, inclusive advogado, influenciar a testemunha, de modo que ela
realize a conduta descrita no tipo.

A interpretação literal é sempre incompleta, insatisfatória. Daí a necessidade da análise lógica, sem
prescindir do sistema.

Há o concurso necessário quando a descrição típica reclamar a presença de mais de uma pessoa na
conduta delituosa. Exemplificativamente, adultério (art. 240), rixa (art. 137), quadrilha ou bando (art.
288) e esbulho possessório (art. 161, § 1.º, II).

FALSO TESTEMUNHO

Página 2



Algumas vezes, apesar da participação plural, a lei indica apenas uma pessoa como sujeito ativo.
Por ilustração, mencionem-se o delito de sedução (art. 217) e o crime de usura (Lei 1.521/51, art.
4.º). Não haverá sedução, se a jovem não anuir na conjunção carnal. Inexistirá cobrança ilegal de
juros, não havendo a celebração do contrato de empréstimo. A lei, no entanto, por razões de política
criminal, protege a vítima, excluindo-a da censura penal.

Numa terceira situação, a lei cinde a unidade jurídica resultante própria do concurso de pessoas e
cria pluralidade de tipos. Ocorre nas hipóteses de aborto contempladas nos arts. 124 e 126 do CP
(LGL\1940\2).

Se alguém provoca o aborto, com o consentimento da gestante, é curial, há harmonia de vontades.
Ambos concorrem para o mesmo fato.

A unidade, contudo, é afetada. Ainda por razões de política criminal, a fim de tratar diferentemente os
agentes levando em conta tipos de culpabilidade diversos, o Código Penal (LGL\1940\2) secciona a
unidade e gera dois tipos.

Um para a gestante (art. 124). Outro para o terceiro (art. 126).

Essa orientação se repete com o crime de contrabando e descaminho (art. 334) e o de facilitação de
contrabando ou descaminho (art. 318). O funcionário público que facilitar, com infração de dever
funcional, a prática de contrabando ou descaminho, não responde como partícipe da infração
descrita no art. 334, mas como agente do delito mencionado no art. 318.

O Código Penal (LGL\1940\2), relativamente à infração penal narrada na denúncia, dedica dois
artigos.

Ei-los: "Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade", como testemunha, perito,
tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

Pena - reclusão, de (um) a 3 (três) anos e multa.

§ 1.º Se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2.º As penas aumentam-se de um-terço, se o crime é praticado mediante suborno.

§ 3.º O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença, o agente se retrata ou declara a verdade".

"Art. 343. Dar, oferecer, ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito,
tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia,
tradução ou interpretação, ainda que a oferta ou promessa não seja aceita.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em
processo penal, aplica-se pena em dobro".

Se alguém influencia a testemunha para ela fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade,
evidentemente, participa do fato praticado pela testemunha.

A lei, entretanto, seccionou a unidade fática. Tal como fez quanto ao aborto consentido e a facilitação
de contrabando e descaminho, contemplou tipos distintos para, diga-se, ao autor intelectual e o autor
material. Com mais precisão técnica, o partícipe e o autor. Cada qual comete um crime. Rompe-se a
regra unitária do art. 29, CP (LGL\1940\2). Registra-se pluralidade de crimes.

O delito da testemunha é fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade (art. 342).

O delito do partícipe é dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem a testemunha para
fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade (art. 343).

Logicamente, pelos princípios que regem a tipicidade, há de concluir-se que o vulgarmente chamado
"suborno de testemunha" só adquire relevância típica, havendo vantagem ofertada, oferecida ou

FALSO TESTEMUNHO

Página 3



prometida à testemunha. Resta atípico, embora imoral, acerbadamente censurável, uma pessoa,
particularmente o advogado, influenciar a testemunha para desvirtuar a verdade, afetando a exata
investigação judiciária.

O Direito Penal, porém, como afirmou o saudoso Jímenez de Asúa, é um arquipélago na extensão
da ilicitude.

Se a lei repressiva só contempla a influência compensatória, impõe-se a conclusão de a mera
solicitação, a súplica desacompanhada de "dinheiro ou qualquer outra vantagem", ser conduta
atípica.

Não se descure outro dado relevante para o raciocínio.

As penas cominadas aos crimes definidos nos arts. 342 e 343 se identificam - reclusão, de um a três
anos, e multa. Caso os crimes sejam cometidos com o fim de obter prova destinada a produzir efeito
em processo penal, as sanções sofrem a mesma majoração.

O dado é relevante. Afasta categoricamente o raciocínio de possibilidade de participação no delito do
art. 342, quando a influência não estiver relacionada com oferta ou promessa de dinheiro ou
qualquer outra vantagem.

Não faria sentido, contrastante com as regras da lógica, contemplar um tipo especial para
determinado agente, que cometeria, por sua vez, outro crime, caso a conduta não fosse
acompanhada da particularidade. Repita-se o princípio - lex specialis derogat generali.

Útil se faz transcrever ensinamento do ilustre penalista Damásio de Jesus, Direito Penal - Parte
Especial, SP, Ed. Saraiva, 1988, 4.º/243-245; "Em face do CP (LGL\1940\2) brasileiro, o falso
testemunho não admite participação. Assim, embora pareça estranho e injusto, não há crime no fato
de alguém induzir ou instigar testemunha a cometer o falso. Só a testemunha responde pelo delito do
art. 342 do CP (LGL\1940\2), o terceiro fica impune. Ocorre que o legislador, no tema do falso
testemunho, criou exceção pluralística ao princípio unitário do concurso de agentes. Quando se trata
de suborno de testemunha, esta responde pelo crime do art. 342, aquele que dá, oferece ou promete
dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, a fim de que ela cometa o falso, sofre as penas
do art. 343. Como ensina Nilo Batista, "o art. 343 prevê e pune, automaticamente, indisfarçáveis
formas de participação (instigação) no falso testemunho, rompendo a disciplina geral do art. 29"
("Falso testemunho. Pedido de advogado à testemunha. Co-autoria", RDPen, RJ 21-22.107-8). As
penas das duas disposições são as mesmas para os tipos simples, elevada a da testemunha de
um-terço quando cometido o delito mediante suborno (art. 342, § 2.º)".

Se os dois dispositivos cominassem penas diferentes, sancionando mais severamente o subornador
da testemunha, a solução, aplicável a regra do art. 29 do CP (LGL\1940\2), seria a seguinte: a
testemunha sofreria a pena agravada do art. 342; o subornador responderia pelo delito do art. 343,
com pena maior, por fim, o terceiro, na condição de partícipe, adequaria sua conduta à figura simples
ou qualificada do art. 342. Acontece, entretanto, que no CP (LGL\1940\2) vigente a pena do
subornador é igual à do falso testemunho simples e muito inferior à do falso qualificado pelo suborno.

Se o legislador apanhou certas formas de participação do art. 342 e as transformou em núcleos
típicos de figura penal autônomo (art. 343) e, não obstante sua maior gravidade objetiva pela
presença do suborno, lhes cominou as mesmas penas da testemunha faltosa, de entender-se que
considerou impuníveis os outros tipos mais brandos de participação (induzimento e instigação, sem
suborno).

Soler defrontou-se com a mesma situação no CP (LGL\1940\2) argentino, que prevê o testimonio
falso no art. 275 e o soborno de testigo no art. 276, cominando para ambos os delitos a mesma
pena, desde que consumado o falso testemunho. Ressalvando que em outros Códigos, que não
mantenham o mesmo sistema legislativo, é possível sustentar a aplicação dos princípios gerais
sobre participação no falso testemunho, observava: "Um preceito como o que estamos examinando
importa, sem obstáculo, sancionar uma exceção tácita aos princípios comuns da participação, pois
resulta submeter à regra geral punitiva da instigação somente uma classe de fatos instigantes, os
que consistem em suborno. Ao não criar um regime especial mais severo para estes fatos, exclui as
demais formas de instigação e, a fortiori, as de participação secundária". E concluía: "pode-se dizer
que em matéria de falso testemunho não é possível nenhuma forma de participação, a não ser a de
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suborno" (Derecho Penal Argentino, cit., 1970, 5/239-40).

Não seria por outro motivo que Nelson Hungria, ao abordar o delito de "corrupção ativa de
testemunha" (art. 343), em comparação com o delito de falso testemunho, dizia não constituir "crime
o emprego de simples súplicas ou suasões" ( Comentários, cit., 1958, 9/487, n. 186)". (......).

COMENTÁRIOS

De primeiro, registre-se que é merecedor do mais significativo encômio b voto - amplamente
fundamentado -, que deu lugar ao acórdão, objeto desses breves comentos, da lavra do eminente
penalista e Min. Luiz Vicente Cernicchiaro. Não é comum trabalhos dessa natureza.

Nada obstante, apesar das ilustrativas razões apresentadas, não se pode com elas concordar ex
integro. A argumentação, que em um exame superficial pode impressionar, está, na verdade,
calcada em teorias já superadas no contexto evolutivo da moderna ciência penal. Concessa venia,
expõem-se premissas que conduzem a ilações equivocadas. Não convence, pois, o arsenal
argumentativo trazido à baila.

Antes, porém, de passar a tratar da questão específica da participação no delito de falso testemunho
e falsa perícia, indispensável se faz uma pequena digressão no campo da doutrina da
autoria/participação, isto é, na própria teoria do injusto.

O Código Penal (LGL\1940\2) brasileiro adotou em matéria de concurso de pessoas (art. 29, CP
(LGL\1940\2)) a teoria monista - ainda que temperada -, com lastro na teoria da equivalência das
condições ou da conditio sine qua non (art. 13, CP (LGL\1940\2)) aplicada ao conceito de autor,
dando lugar, assim, a um conceito unitário de autor. Este vem a ser todo aquele que contribui de
modo causal para a realização do tipo. Não faz distinção entre autor e partícipe: todos que
concorrem para o delito são autores dele. O que importa aqui é a causalidade, sendo que o
significado do papel de cada um - a apreciação diferencial - só será levado em conta por ocasião da
aplicação da pena. N a verdade, a expressão na medida de sua culpabilidade (art. 29, caput, CP
(LGL\1940\2)) tem o sentido de fortalecer/ratificar o princípio da culpabilidade - nullum crimen sine
culpa. A Reforma de 1984 deixou de avançar ao não dar guarida ao sistema dualista ou pluralista em
sede de concurso de agentes (cf. v.g., arts. 25, 26 e 27, do CP (LGL\1940\2) alemão, e arts. 12, 14 e
16, CP (LGL\1940\2) espanhol). Aliás, a concepção aqui acolhida tem sido, ao longo dos anos, fonte
de constantes desacertos e confusões no tratamento do tema.

O conceito extensivo de autor como o unitário - baseia-se na teoria da equivalência das condições. A
teoria objetivo-formal - à qual adere o autor do r. voto - vincula-se, em suas origens, ao conceito
restritivo de autor. No entanto, conceituando autor como aquele que executa o "verbo reitor do tipo"
ou "quem realiza o ato de execução", acaba, em realidade, por assumir um conceito extensivo de
autor. Isto porque, a linguagem (execução física) utilizada é totalmente inadequada para operar uma
diferenciação entre autor, co-autor e partícipe, já que todos eles participam da execução ou tomam
parte nela. Ademais, a citada teoria é insuficiente para explicar as hipóteses de autoria mediata.

Não é bastante ainda o conceito restrito de autoria como contribuição de ordem causal - ao fato
descrito no tipo legal, de mero sentido objetivo-formal. Não serve, pois, ao propósito fundamental de
delimitar autoria e participação, doutrina que tem em vista apenas a execução formal da conduta
típica. Há que buscar precisões maiores.

De semelhante, faz-se mister compreender a realização do tipo de injusto em sentido
material-objetivo, vale dizer, como domínio final de seu curso. O princípio do domínio do fato (
Tatherrschaft) decompõe-se em domínio da vontade/ação - autor direto e mediato - e domínio
funcional do fato (funktionelle Tatherrschaft) - co-autor. O domínio do fato exprime o "doloso tomar
em suas mãos o curso do acontecimento típico" - das vom Vorsatz umfasste In-den-Händen-Halten
des tatbestandsmässigen Geschehensablaufs (cf. Maurach, Deutsches Strafrecht, AT, Munchen,
Verlag, 1971, § 49, II, C, pp 627-28).

O domínio do fato é, portanto, critério essencial para a caracterização do autor (elemento geral da
autoria). Considera-se autor aquele que domina finalmente a realização do tipo de injusto. As
espécies de autoria são: autoria direta, mediata e co-autoria. Todo co-autor é autor ( Täter ist jeder
Mittäter), vale dizer, tem as qualidades pessoais - objetivas e subjetivas - de autor. A particularidade
da co-autoria reside em que o domínio do fato é comum a diversas pessoas. Assim, todo co-autor
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deve possuir o co-domínio do fato. A co-autoria é a realização conjunta do fato punível por várias
pessoas que o co-dominam. Há uma decisão conjunta realizada em comum, com base no princípio
da divisão de trabalho ou função. Melhor explicando. Entende-se, logo, por co-autores aqueles que,
de acordo com o plano delitivo, prestam contribuição independente, essencial à prática do crime -
não obrigatoriamente em sua execução. Têm eles, em conjunto, o domínio funcional do fato e suas
contribuições estão interligadas conforme o princípio da divisão de funções. Convém advertir que o
co-autor não é simplesmente co-executor, seu trabalho é parte integrante do fato delituoso.

Resta ainda, nesse contexto, examinar a participação stricto sensu (instigação e cumplicidade), para
se lindar com clareza as noções díspares de autoria e participação, que têm propiciado inúmeros e
graves equívocos na abordagem da matéria. E a doutrina do domínio do fato constitui o ponto
nodular para a consecução de tal desiderato.

A participação é a colaboração dolosa em um fato alheio. Assim, partícipe é aquele que, sem realizar
de forma direta ou mediata o tipo de injusto, contribui para que seja realizado pelo autor. Isto quer
dizer que apenas favorece a prática do fato punível pelo autor (teoria da participação no ilícito). Não
possui o domínio do fato - próprio do autor -, sendo uma figura lateral ( Randfigur). Daí, o caráter
acessório ou dependente de um fato principal (típico e ilícito) da participação, fundado na teoria da
acessoriedade limitada (limitierten Akzssorietät). Como se vê, a participação só tem relevância
quando relacionada com a conduta do autor, de que é necessariamente tributária ou acessória. O
conteúdo de desvalor da participação pressupõe a existência de um fato punível praticado pelo autor.
Trata-se de um conceito de referência ou derivado.

As disposições do Código Penal (LGL\1940\2), Parte Especial, não abarcam em suas descrições o
comportamento do partícipe. Os tipos de injusto são concebidos como tipos de autor. Então, a regra
legal prevista na Parte Geral (art. 29, CP (LGL\1940\2)) implica uma ampliação da punibilidade.

Importa destacar, outrossim, que os fundamentos da teoria do injusto, à qual pertence a doutrina da
autoria e participação, são decisivos para a conceituação de autor. Isto porque acolhida uma
concepção pessoal do injusto, aquele que possui o domínio do fato aparece como centro pessoal do
injusto (cf., sobre o discorrido ut supra, Welzel, Derecho Penal Alemán, Parte General, Santiago, Ed.
Jurídica de Chile, 1970, pp. 142 e ss.; Jescheck, Tratado de Derecho Penal, Parte General, II,
Barcelona, Bosch, 1981, pp 887 e ss.; Dreher & Trondle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze,
Munchen, Verlag, 1985, pp. 141 e ss.; Wessels, Direito Penal, Parte Geral, Porto Alegre, Fabris, Ed.,
1976, trad. Juarez Tavares, pp. 115 e ss.; Roxin, "Sobre la Autoria y Participación en el Derecho
Penal" in Problemas Actuales de las Ciencias Penales y la Filosofia del Derecho, Buenos Aires,
Pannedille, 1970, pp 55 e ss.; Cerezo Mir, Autoria y "Participación en el Código Penal (LGL\1940\2)
vigente y en el futuro Código Penal (LGL\1940\2)", in Problemas Fundamentales del Derecho Penal,
Madrid, Tecnos, 1982, pp. 333 e ss.; Muñoz Conde, Teoria Geral do Delito, Porto Alegre, Fabris Ed.,
1988, trad. Juarez Tavares e Luiz Regis Prado, pp. 193 e ss, entre outros).

Ipso facto, não se vislumbra qualquer óbice em nosso Direito a tal orientação, mormente quando o
próprio legislador gizou na Lei Penal postulados de ordem finalista (v.g., arts. 20 e 21, CP
(LGL\1940\2)).

O falso testemunho (art. 342, CP (LGL\1940\2)) é um delito próprio - especial próprio ( echt
SonderDelikt) - e de mão própria (eingehändig Delikt). No primeiro exige-se do agente uma particular
condição ou qualidade pessoal (física ou jurídica) - cinge-se a determinada categoria de pessoas
(intranei). Esta capacidade especial do sujeito ativo pertence à estrutura essencial do tipo de injusto.
O círculo de autor é limitado pela lei. Os delitos próprios são infrações de autoria qualificada, por
oposição aos delitos comuns que podem ser cometidos por qualquer pessoa. De outro lado, por
delito de mão própria entende-se aquele que só pode ser praticado pelo autor em pessoa, há uma
limitação necessária do círculo de autor. Neste delito só pode ser agente, em razão do conteúdo do
injusto, quem esteja em situação de executar direta e corporalmente a conduta proibida. Como crime
de mera atividade, importa sobretudo o desvalor da ação. O que se põe em destaque,
fundamentalmente, é a propriedade da realização do fato quem não realiza a ação típica não pode
ser autor, apenas partícipe. Trata-se, em suma, de delito em que o tipo penal só admite comissão
pessoal e imediata pelo autor.

Em assim sendo, dessume-se que o falso testemunho é um delito próprio, porque só pode ser sujeito
ativo quem tenha qualidade de testemunha, perito, tradutor ou intérprete. Além disso, é também um
delito de mão própria, visto que a tipicidade exige um ato corporal da testemunha, do perito, do
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tradutor ou do intérprete. Nesses delitos - próprios e de mão própria -, somente podem ser autores
ou co-autores aqueles portadores de uma qualidade especial e que realizem o fato punível
pessoalmente. Todavia, a participação secundária (instigação e cumplicidade) não sofre restrição
alguma. Os estranhos podem intervir como partícipes, jamais como autores (co-autor ou autor
mediato).

Fora dos casos em que a conduta participativa é elevada ex lege ao estado de infração
independente, pode haver ainda instigação e cumplicidade técnica (física) ou intelectual (psíquica). O
cúmplice presta auxílio (material ou moral) ao autor. Na primeira modalidade, o agente coopera
materialmente na execução por meio de atos não essenciais. Na outra, o agente dá ao autor
conselhos ou instruções sobre o modo de realização do delito, ou o apóia espiritualmente em sua
resolução de praticar o crime. Tem-se como exemplo freqüente desta última o advogado que
"aconselha ou instrui" a testemunha sobre como falsear a verdade, por ocasião de seu depoimento
(cf. Luiz Regis Prado, Falso Testemunho e Falsa Perícia, SP, Ed. Saraiva, 1984, pp. 90 e ss., com
ampla referência bibliográfica).

Por último, na trilha ainda dessa linha, cumpre lembrar outras objeções levantadas pelo r. voto.
Invocam-se, para sustentá-las, argumentos de excessivo formalismo que impedem a real avaliação
do necessário delineamento entre a participação secundária e o tipo legal.

Como já se destacou, não há dúvida de que o conceito de autor deve ser deduzido de cada tipo
penal, uma vez que as descrições da Parte Especial do Código Penal (LGL\1940\2) não versam as
condutas dos partícipes.

Os arts. 342 e 343 do CP (LGL\1940\2) são tipos de injusto autônomos e distintos, apesar dos
aspectos de semelhança existentes, vistos que ambos tutelam o mesmo bem jurídico (Administração
da Justiça). Bem assim, o problema da identidade das sanções abstratamente cominadas para
ambas espécies delitivas, que se liga a considerações de Política Criminal e de Dogmática, sujeitas
aos fluxos históricos. A propósito, o Projeto de Código Penal (LGL\1940\2) francês de 1810 rezava o
seguinte: "O suborno será punido com a mesma pena do falso testemunho" (cf., a respeito das
vicissitudes legislativas do assunto, Garraud, Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Français,
Paris, Sirey, 1935, VI/23 e ss.; Babboni, Trattato di Diritto Penale, Milano, Vallardi Ed., V/186 e ss.). A
pena do partícipe no delito de falso testemunho (art. 342, CP (LGL\1940\2)) deve exprimir o conteúdo
de injusto e de culpabilidade da ação, segundo os ditames dos arts. 29 e 59 do CP (LGL\1940\2).
Nada mais.

O legislador, por razões várias ( v.g., conduta de maior gravidade), erige determinados
comportamentos - eventuais formas de participação - à condição de delito sui generis ou
independente. Tem-se, dessa maneira, uma autoria sui generis e não mais uma forma de
participação secundária. O fato de o próprio Código Penal (LGL\1940\2) romper a unidade jurídica,
própria do conceito unitário de autor, ao contrário do veiculado, nada significa à luz da concepção
adotada, além de demonstrar sua impropriedade.

No art. 343 (sem nomen iuris) pune a lei criminal o denominado suborno ou corrupção ativa de
testemunha, perito, tradutor ou intérprete, que nada mais é que uma forma especial de participação,
elevada à categoria de delito autônomo. Esse artigo não constitui obstáculo lógico-jurídico para que
se aplique ao delito de falso testemunho (art. 342, CP (LGL\1940\2)) o disposto na Parte Geral sobre
a participação stricto sensu (art. 29, CP (LGL\1940\2)). Não há falar-se em princípio da
especialidade, quando a regra especial não abrange hipótese diversa da prevista.

Ao que parece o legislador pátrio buscou inspiração, para elaborar o art. 343 do CP (LGL\1940\2), no
art. 377 do CP (LGL\1940\2) italiano de 1930, que pune, sob o título de suborno, aquele que oferece
ou promete dinheiro ou outra utilidade a uma testemunha, perito, ou intérprete, para induzi-lo a
prestar falso testemunho, perícia ou interpretação falsas, sem que seja aceita essa oferta ou
promessa, ou sendo aceita, não se pratique a falsidade (cf. Maggiore, Derecho Penal, Bogotá,
Temis, 1955, III/358).

É preciso algo mais, é dizer, é preciso, desde logo, reconhecer que o tipo legal do art. 343 não é um
simples delictum in itinere, mas sim um verdadeiro delictum sui generis, vale dizer, uma conduta
expressamente tipificada, que possui caracteres especiais e próprios, em relação à definição
genérica do tipo de falso testemunho (art. 342, CP (LGL\1940\2)). É evidente que o tipo penal do art.
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343 não abarca, por exemplo, simples rogos ou súplicas.

Aliás, a tendência dominante no direito comparado vai no sentido da punição de tais atos como delito
independente (cf. arts. 159 e 160, CP (LGL\1940\2) alemão; art. 365, CP (LGL\1940\2) francês; art.
377, CP (LGL\1940\2) italiano).

Demais disso, frise-se, as disposições da Parte Geral do Código Penal (LGL\1940\2) encontram
aplicação em todas as figuras da Parte Especial, salvo motivo especialíssimo, de fundo, que tenha o
condão de excluí-Ia. O que não é o caso.

De conseguinte, infere-se do exposto que a participação secundária no delito de falso testemunho
(art. 342, CP (LGL\1940\2)) não sofre a limitação que se lhe impôs no r. acórdão.
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