
1. Composição típica: elementares normativa e subjetiva do tipo

A composição dos tipos penais nem sempre se apresenta segundo um modelo
homogêneo. Expressiva predominância de fatos típicos se exprime, em sua composi~

ção, de forma heterogênea, caracterizando, tecnicamente, o que a doutrina domi
nante designa por tipos anormais.

Por tipos anormais, devidamente descritos em normas penais incriminadoras,
definem-se aqueles em cuja complexa constituição ingressam, além de dados mate
riais, objetivos, que prescindem de um juízo de valoração, inerentes à ação, modo de
execução, tempo e lugar da infração etc., elementares outras, de natureza normativa
e subjetiva (o dolo e demais elementos subjetivos do tipo).

Conceituando-se o delito, sob a ótica da teoria finalista da açao, hoje pacífica
no âmbito da doutrina nacional e estrangeira, além de recente consagração legislati,
va (arts. 20, 59, etc. da Lei n.o 7.209) carece de propriedade falar-se em tipo normal,
informado exclusivamente de conteúdo objetivo, material, tipo meramente descriti
vo, visto que o dolo, realidade essencialmente psicológica, por seus componentes
intelectual e volitivo, assume caráter de absoluta imprescindibilidade à configuração
dos tipos penais. Não integra essa componente subjetiva do crime a estrutura da
culpabilidade, categoria jurídica, que se forma em função de um juízo de valor, dado
seu caráter essencialmente normativo. A culpabilidade, segundo os alemães, está na
cabeça do juiz, enquanto o dolo fica na cabeça do réu.

O modelo penal Prevaricaçao figura, muito oportunamente, como um dos
exemplos mais ilustrativos de tipos anormais, eis que em sua estruturação abundam
aspectos normativos e subjetivos, indispensáveis ao seu aperfeiçoamento típico.

(I) DAMÃSIO EVANGEliSTA DE JESUS - Direito Penal - 11138 - 10. a edição.
(2) JULIO FABBRINI MIRABETE - Manual de Direito Penal - 31310
(3) JULIO FABBRINI MIRABETE - ob. cit. pâg. 311.

3. Tipo subjetivo e outros elementos subjetivos do tipo

Como os demais tipos, a Prevaricação é modelo doloso. O dolo se consubstan
cia na consciência, representação e vontade de realizar as características objetivas do
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O tipo, em epígrafe, classifica-se como um dos modelos penais de ação múltipla
ou de conteúdo variado, segundo a terminologia doutrinária, pois se expressa
através de concurso de três verbos nucleares: retardar, deixar de praticar e praticar
ato de ofício, segundo características normativas e subjetivas bem nítidas, bem
definidas.

2. Tipo normativo

Lembra Damásio E. de Jesus que a par dos elementos objetivos, o legislador
insere, na figura típica, outros componentes que exigem para sua ocorrência, um
juízo de valor dentro do campo próprio datipicidade (l).É insuficiente o simples
juízo de cognição, bastante, porém, na valoraçãO dos elementos objetivos. As
elementares normativas, que preenchem parcela do tipo penal, segundo os autores,
caracterizam o tipo normativo puro, se definem pela referência ao injusto, através
do emprego das expressões indevidamente, sem justa causa ou por meio de termos
jurídicos, como documento, funcionário, ato de ofício, disposiçãO expressa de lei e,
finalmente, dados extrajurídicos, de conotação cultural, que se inserem nas figuras
típicas através de expressões como mulher honesta, ato obsceno, reputação, inexpe
riência etc.

Julio Fabbrini Mirabete em seu Manual de Direito Penal fala, com a propriedade
de sempre, na exigência legal do elemento normativo indevidamente, relacionando-o
com as duas primeiras figuras do art. 319 do CPB: retardar ou deixar de praticar,
como condição de integralização do tipo Prevaricação (2). A última figura, comissiva)
praticar, é completada pela base normativa disposição expressa de lei.

O crime, para se consumar, requer realização das condutas retardar, deixar de
praticar e praticar, tendo por objeto, ato de ofício, como ensina Mirabete (3), As
primeiras figuras definem o tipo na forma omissiva, enquanto pela última tem-se o
tipo comissivo.

Dentro da variada tipologia da Prevaricação evidenciam-se crimes _permanentes
(retardar, deixar de praticar) e tipo instantâneo (praticar). A possibilidade de
tentativa é excluída na forma permanente e omissiva.

O momento consumativo da infração dá-se a partir do instante em que à ação
ou omissão, tantas vezes mencionadas, se associem as elementares normativas
indevidamente, expressa disposição de lei e as componentes subjetivas para satisfazer
interesse pessoal. Não é imprescindível, entretanto, que os dad?s subjetivos do tipo,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal se concretizem. E suficiente que o ato
de ofício que deveria realizar-se seja alcançado por uma das ações descritas no tipo.
Se resulta da conduta do agente a satisfação de interesse ou sentimento pessoal
tem-se a fase de exaurimento, etapa típica encontradiça em alguns tipos penais.
Indispensável é sua descrição na peça acusatória, sob pena de inépcia, conforme
veremos.
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4. Denúncia: viabilidade da ação penal

Crime de ação penal pública a Prevaricação, a denúncia surge como seu
instrumento formal. O ato acusatório, segundo tipificado no art. 41 do CPP, deve
descrever a totalidade dos componentes do tipo. O elemento descritivo da imputa~

ção deve abranger o tipo na sua integralidade objetiva, normativa e subjetiva.

Dissertando sobre a necessidade impositiva da descrição· do elemento subjetivo,
no tipo Prevaricação, escrevemos: "Um último exemplo com o tipo Prevaricação
(art. 319, CPB). Não é rara a inépcia, aqui. Contenta~secoma descrição, a narraçao
dos aspectos normativos do fato típico, olvidandÓ~se, entretanto, de que a tipicidade
só se perfaz .se integrado o elemento subjetivo para satisfazer interesse ou sentimento

tipo, isto é, retardar, deixar de praticar e praticar. O dolo, na lição sempre lembrada
de Mirabete, é a vontade de retardar, omitir ou praticar ilegalmente o ato de
ofício(4).

O dolo, que é elemento subjetivo geral, constante em todos os tipos, não basta
para definir a composição do tipo Prevaricação.

Presentes se fazem, ao lado do elemento subjetivo comum - o dolo - certos
componentes especiais, requisitos anímicos informaciores da antijuridicidade, refe
rente a determinadas finalidades, motivos e outras circunstâncias, escreve James
T ubenchlak a respeito dos elementos subjetivos do tipOIS). São os elementos subjeti
vos, diversos do dolo, sem os quais não se perfaz a tipicidade do fato, que se queira
imputar a alguém. O enriquecimento do tipo de elementares subjetivas, transcen~

dentes do dolo, resulta, segundo a linguagem de Damásio, da impaciência do
legislador, que é levado a inserir no tipo elementos referentes ao estado anímico do
sujeito, como para o fim de, com o intuito de, para satisfazer interesse ou sentimen~

to pessoal (art. 319 do CPBr"..

Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, aspecto que assinala a irlcon~

gruência do tipo Prevaricação, esse fim especial, mas somente o fim, sem sua
realização, é requerido no momento consumativo da figura penal em estudo, sob
pena de não caracterizar~se o ilícito penal.

A omissão de dados subjetivos vem acarretando o insucesso de expressivo
número de peças acusatórias. Irrelevante é a simultaneidade dos dados objetivos
(retardar etc.) e normativos (indevidamente etc.) desde que carente, porém,dos
elementos subjetivos, para proporcionar a configuração do juízo de tipicidade.

Exige~se, além do dolo, o elemento subjetivo do tipo, consistente no intuito de
satisfazer interesse ou sentimento pessoal, requisito indispensável à caracterização. do
ilícito (RTJ - 71/835; 4971367; 4991390; 507/339; 5371209; 5441347; 5631348 e RTJ
- 111/288).

Convém, finalmente, lembrar que os elementos subjetivos do tipo ou do
injusto j como preferem alguns, é o que, na doutrina tradicional, se chamava de dolo
específico, terminologia tão ao gosto do saudoso Nelson Hungriam.
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pessoal. Porém, a satisfaçao desse interesse ou sentimento pessoal, integrante do tipo
não é para ficar na repetição do texto legal, mas deverá ser traduzida através de
menção a fatos, constantes das peças informativas. A imputação, em qualquer
hipótese, não poderá ser dada c:omo completa, salvo se obscurecida a necessidade de
eficácia do direito de defesa\~I.

Helena Fragoso, de saudosa memória, em sua Jurisprudência Criminal, conclui,
com base em acórdão do Supremo Tribunal Federal, que é inepta a denúl1<:ia,
quando não se descreve em que consiste o sentimento oU interesse pessoal "'1

O interesse ou sentimento pessoal é essencial àtipificação do fato, razão porque
a denúncia deve indicar qual a omissao e suai1atureZ3, se a conduta deveu~se a
interesse ou sentimento pessoal, pois são elementos necessários à configuração do
delito do art. 319 iJ0I.

Inepta é a denúncia na qual se omite a descrição do elemento subjetivo especial,
pois imprescindível a mcnçao aos fatos representativos da satisfaçao de interesse
pessoal do acusado, ensejando o despacho liminar negativo, com respaldo no art.
43, I. do CPP.

Em meados da década passada um advogado e um Juiz de Direito foram alvos
de fartos elogios, em razão de absolvição de ex~prefeitos aos quais fora dirigida a
imputação por Prevaricação. O objeto da imputação, no referido processo, ressentia
se da ausência das elementares "para satisfazer interesse ou sentimento pessoal" o
que maculava a denúncia do vício de inépcia material, inviabilizando, assim, o juízo
de admissibilidade da acusação, Mas a inviabilização deveria operar~se no nascedou~

ro da instância, pela impossibilidade do pleito, frente à evidência de carência de
crime, pelo menos na descrição da denúncia, dada a inocorrência dos requisitos
subjetivos, tudo de acordo com o art. 43, I, do CPP,

Competia ao magistrado ao apreciar a denúncia oferecida, no juízo de preliba
ção, proferir despacho de rejeição, sob o fundamento de que o fato, a toda
evidência, não constituia crime. E ao advogado, brilhante causídico, não se podia
desculpar a inércia, responsável pelo sofrimento do réu, um ônus desnecessário, em
processo manifestamente nulo, pois tinha à disposição o remédio heróico do habeas
corpus que, certamente como resultado da prestação jurisdicional invocada viria o
trancamento do processo

j
por faltar~lhe o embasamento indispensável da justa causa

para o normal exercício da ação penal (art. 648, IJ CPP),

A Revista Trimestral de Jurisprudência publica acórdao, assim ementado:
"Processo Penal ~ Denúncia. No crime de prevaricação, inepta é a denúncia que
não especifica o sentimento pessoal que anima a atitude do autor. (RTJ 111/288).
Foi impetrante o Prof. Hélio Tornaghi.

5. Sucumbência do réu e interesse recursal

Pressuposto fundamental de todo recurso é a sucumbência, diz José Frederico
Marques, E prossegue: Não se admite recurso ~ diz o art. 577, parágrafo único do
Cód. de Proc. Penal da parte que não tem interesse na reforma ou modificação da
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decisão". E arremata o mestre paulista, trazendo à colação lição de :Marco T ullio
Zanzucchi. HQ interesse de recorrer nasce da sucumbência", daí se segue que sem a
sucumbência não há interesse de recorrer l pelo que será inadmissível o recurso
Tourinho Fílho, em sua magistral obra, "Processo Penal, je'i na 8. a edição, assinala
que pressuposto lógico de qualquer recurso é a existência de despacho ou decisão.
Por outro lado, prossegue o emérito professor, há o pressuposto fundamental, de
todo e qualquer recurso, que é a sucumbência c esta se traduz em lesividade de
interesse, gravame, prejuízo, vale dizer: a sucumbência nada m~,is é senáo aquela
desconformidade entre o que foi pedido c o que foi decidido l

--
I
.

Discutiu~se bastante acerca da possibilidade recursal do Ministério Público
j

postulando favoravelmente ao yéu, em sentido contrário, portanto, ao que ele
deduzira em juízo inicialmente. E assunto superado, pacífico) hoje) principalmente a
partir de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal: "O lvilnistério Público)
embora parte em sentido formal) tem interesse e está legitimado para recorrer em
benefício do acusado, posto que a sucumbência para a instituiçao assume aspectos
diversos da sucumbência do réu, aspectos que se çonsubstaciam sempre no interesse
da exata aplicação da lei; como ensinava o preclaro Manzini, citado por Tourinho
Filho"".

É pacífica e ampla a possibilidade recursal do réu ao termo da prestação
jurisdicional apresentada? Recorrível, por interesse do réu, seria apenas o juízo
condenatório? O acusado, vencedor do pleito judicial l dado que o Juiz -concluíra
pela improcedência da pretensão punitiva) poderia argüir sucumbência) daí resultan~

do o interesse para recorrer? Em suma) ao réu absolvido sobraria interesse para
reforma do ofício jurisdicional baixado?

É a questão, cuja discussão está nas razoes do presente trabalho, apreciada,
entretanto, sob aspectos inéditos, conforme veremos.

Negou~se no campo da doutrina e da jurisprudência, durante algum tempo)
interesse recursal ao réu absolvido) ainda que o provimento jurisdicional não
correspondesse ao seu pedido absolutório. Entendiam que se o interesse do Promo~

tor de Justiça era a condenação) do réu seria a absolvição, pólos opostos que eram
na relação processual penal.

Consoante lição de Tourinho Filho, em obra e página citadas, a sucumbência
resulta da desconformidade entre o que foi pedido e o que foi decidido\HJ

Na esteira de oportuna colocação doutrinária procede o reconhecimento da
sucumbência) pressuposto básico autorizador do recurso) desde que caracterizada a
incongruência entre a postulação e o ato decisório.

O sempre lembrado Tourinho Filho dá, a respeito do tema, sua preciosa
colaboração. Um réu) explana o mestre) absolvido segundo a eximente da legítima
defesa putativa teria perfeito, defensável interesse em modificar os fundamentos da
decisão absolutória , perseguindo uma decisão favorável) mas sob o ângulo da
excludente da legítima defesa. Por quê? Porque alterado o título penal cuja eficácia
impugna o réu se veria livre da açao civil de indenização por parte da vítima ou de
seu representante legal, nos termos do art. 1.540 do Código Civil. Absolvido o réu

com base no art. 24 do CPB a actio civiles nao poderá ser proposta em face do que
dispoe o art. 160 do Código Civil Brasileiro(l5J.

Da mesma opinião é Hélio Tornaghi, em sua mais recente obra: pode apelar o
réu absolvido com fundamento em qualquer dos inciso II a VI do art. 386 do
Códiao de Processo Penal. E conclui o autor com a argumentação) segundo a qual a
sente~ça penal absolutória) em todos esses casosj não impede a açao civil para
ressarcimento de dano. Se o réu entende que a absolvição deve decorrer da
inexistência do fato (art. 386 I) e não de qualquer das outras causas previstas no art.
386) é inegável o seu inter~sse na reforma da seIltença061

;

5.1. - Suculubência especial

Até agora nossas hipóteses de estudo firmam--sc em bases normativas diversas ,
variados incisos, elencados no art. 386, do Código de Processo Penal. Trazemos à
reflexão hipótese de sucumbência, argüida por réu absolvido, com amparo na
previsão do art. 386, ine. III do CPP: o fato, objeto da impu.tação, nã? constituir_ia
infração penal, ou seja, fato típico, segundo a exegese aplIcável) a mterpretaçao
restritiva do conteúdo do vocábulo infração penal, em cotejo com o inciso V do art.
386.

Como poderia alguém, acusado de um crime mas absolvido (art. 386, lII, CPP)
sob o fundamento de que o fato, que o corporificaria, não encontraria subsunção
em qualquer modelo penal) alegar sucumbência, com o objetivo posterior de
interpor apelação) sendo que a decisão absolutória negara a ocorrência, a verificação
das características da tipicidade no objeto da imputação?

Em princípio se afiguraria problemático o exercício da atividade recursal, em
conseqüência do fundamento jurídico, que amparara o juízo absolutório, proferido
em favor do réu. A sentença encerrando a relação processual, para solucionar a lide
pela improcedência da pretensao punitiva) reconhecera que o fato impu~ado ao
agente não se revestia dos atributos necessários à configuração de uma mfração
penal) mas em processo inútil, que bem poderia ter sido evitado, no momento
processual próprio e oportuno, no despacho liminar) que seria negativo, segundo 3

previsao do art. 43, I, do CPP. A esse processo, para constituil'~se validamente,
faltaria a primeira condição genérica da açao, possibilidade jurídica do pedido)
embora a essa posição doutrinária não dê sua adesão a professora Ada Pellegrini
Grinover{l71 , para quem a carência de tipo é matéria pertinente ao juízo de mérito e
não mero juízo de admissibilidade da acusação.

Um exemplo, objeto de apreciação judicial) em crime de Prevaricação (art. 319
do CPB) ilustra bem a hipótese sobre a qual se pretende refletir.

).C.P. foi denunciado (art. 319 do CPB). Na peça acusatória, recebida pelo
douto magistrado) desatento, no juízo de viabilidade da açao penal, ao fato de que a
denúncia não se apresentava material ou formalmente apta à instauração da
instância, por ressentir o tipo penal, objeto da imputação, contido na denúncia) de
algumas de suas elementares, elementares materializadas, segundo dados subjetivos
do tipo, diversos do dolo, os fins especiais do acusado: "para satisfazer interesse ou
sentimento pessoar'. A peça vestibular descrevera, suficientemente, os componentes
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do tipo, dando até certa ênfase, embora necessária, à segura caracterizaçao do
elemento descritivo da imputação, bem como à base normativa, com a seguinte
redação: que o agente praticou ato de ofício (descreveu o ato, a conduta) contra
disposição expressa de lei (mencionou c bem tais dispositivos legais).

Narração perfeita para satisfazer as exigências das bases normativas do tipo
penal em estudo. Ocorrera, porém, que a denúncia omitira a descrição dos clcmen~

tos subjetivos essenciais ao tipo Prevaricação: "para satisfazer interesse ou sentimen
to pessoal. Nenhuma passagem, na inicial, assinalava a realização, pelo denunciado,
de fatos idôneos a traduzír interesse ou sentimento pessoal, como fim do comporta~

menta do agente ao praticar ato de ofício contra disposição expressa de lei.

O ato acusatório examinado não se mostrava apto a lograr aprovação no juízo
de admissibilidade da acusação, pois não veiculava qualquer fato típico. O tipo
Prevaricação, em virtude de sua complexa estrutura, só se perfaz mediante o
concurso de componentes subjetivas, já mencionadas, a despeito de complementar~

se, quanto às exigências das demais elementares, contidas no fato descrito. Só
aparentemente tinha~se o aperfeiçoamento da tipicidade, circunstância responsável
pelos constantes equívocos daqueles que minimizam a importância do estudo do
tipo penal.

Encerrado o procedimento instrutório, o processo foi com vista ao representan
te do lv1inistério Público, o qual, no prazo legal, requereu, nas alegações finais (art.
385, CPP), a absolvição do acusado, arrimando como fundamento de sua postula
ção, a tese da não configuração típica, resultado da carência dos elementos subjeti
vos, exigidos no tipo Prevaricação, "para satisfazer interesse ou sentimento pessoal",
requisitos colocados na finalidade especial do agente, quando praticou ou teria
praticado ato de ofício contra disposição expressa de lei.

O acusado, na oportunidade de sua manifestação, alega ser Bacharel em
Direito, além de portador de outros titulos, para rejeitar sua absolvição nos termos
da colocação do 11inistério Público, mesmo que de tal solUÇãO não resultasse
resíduos civis, retromencionados. O fundamento do Juízo absolutório invocado
tinha a respaldá~lo o disposto no art. 386, IH do CPP, fundamento que encerrava a
questão na instância penal.

Da absolvição, porque o fato imputado ao acusado não constituiria infração
penal (art. 386, IH, CPP), poderia resultar algum gravame ao acusado? Esse gravame,
lesividade, acaso ocorrente, decorreria da desconformidade entre o pedido (a partir
da defesa prévia) e o decidido? Em suma, ocorrera a sucumbência, pressuposto
essencial, básico de qualquer atividade recursal?

A resposta, sem dúvida, deveria ser afirmativa, apesar das aparências em
contrário. Configurada se apresentaria, na hipótese, a sucumbência, eis que em
conflito os fundamentos da defesa e a absolviçãO, que viria segundo a postulação do
órgão da acusação.

O argumento da defesa, desde a fase inicial, norteara-se no sentido de que
jamais o acusado praticara ato de ofício contra disposição expressa de lei.

Aliás, já no ato de interrogatório fora negada tal imputação, resposta que não
impediu, porém, que o magistrado determinasse o registro da resposta como
confissão, equívoco judicial devido à circunstância de que o interrogando reconhe
cera sua responsabilidade pela prática de determinados atos, aos quais, entretanto,
ele recusava qualquer conteúdo típico.

Procedente a pretensão absolutória, mas nos limites da manifestação do Minis~

tério Público, olvidada a postulação do réu, a sentença conseqüente ensejaria a
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sucumbência necessária à caracterização do interesse recursal do réu? Sem dúvida
que sim. A decisão prolatada, embora reconhecendo o jus libertatis do acusado não
constituiria infração penal, veio em desacordo com o pedido, Iüarcando o gravame,
segundo a narrativa da circunstância de que a um Bacharel em Direito uma decisão
absolutória que o salvasse pela constataçâo da ausência dos elementos subjetivos do
tipo, o deixaria mal conceituado dentro de seu grupo social e profissional.

6. Conclusões:

1. 0) É possível a atividade recursal do acusado absolvido, porque não praticara
infração penal (art. 386, 111, CPP) para postular novo juízo absolutório na instância
superior, sob o fundamento de inocorrência de inftação penal na conduta realizada,
visto a pretensão dirigi1-~se a substancial alteração notítulopcnal,segundo a tese de
que a atipicidade aceita, excludente da infração penal, operar~se~iapela carência de
elemento normativo necessário ao tipo Prevaricação "praticar ato de ofício contra
expressa disposição de lei" e não pela ausência do elemento subjetivo "para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal", que não lhe interessava discutir.

2.°) Embora a absolvição não \-'arie de sede legal, a pretensão recursal atende
aos pressupostos de admissibilidade, visto que a norma impugna a configuração de
aspectos diversos do tipo penal Prevaricação, com repercussão diferente para o
acusado, a incidir sobre sua reputação moral, profissional e intelectual, define, com
nitidez, a sucumbência para o acusado, daí nascendo seu interesse recursal,
legitimando~lhe o caminho para a instauração das vias recursais, ampliando-se a
relação processual."
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