
1 - Princípio do esboço do resultado:

1 - cf. RT 245/586, 281/171, 582/307 e 605/298.
- - "Competência Penal em La República Argentina", 1945, pág. 70.
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Competência penal: prindpio do esboço do
resultado e crimes qualificados pelo evehto

Como se sabe, e a respeito é expJícito o artigo 70 do diploma penal adjetivo, o
lugar onde se verificou o momento consumativo do delito determina a competência
para sua persecutio criminis (critério ratione Iocí).

Se o crime é de mera atividade formal, verbi gratia cle se consuma onde foi
realizada a ação, vulto algum denotando para esta finalidade e para a fixaçao da
compctcncia persecutória que se quísesse produzir o efcito almejado com o compor
tamento em outro local ou que em outro lugar ele se produzisse, uma vez que sua
verificação efetiva é alheia ao tipo e, pois, meramente casual e acidental, indiferente,
portanto, à configuração jurídica do delito.

Dessa forma, se funcionário público, exemplificativamente, exige em Taubaté
vantagem indevida (art. 316), a ser paga ou efetivamente paga na cidade de Jacareí,
curial é que o delito, por ser formal, consumou-se na Ccomarca de Taubaté, foro
dessarre ratione loei competente para a instauração de persecução penal.

Igual: consuma~se o falso testemunho (art. 342) no local em que foi prestado o
depoimento apócrifo e mendaz, pouco importando que o tenha sido em juízo
deprecado e que se destinasse a produzir efeitos no foro do juízo deprecante. (1\

Outrossim, segundo Clara Olmedo, a falsificação em si mesma é um delito fonnal e
se comete no momento e lugar em que se consumou, sem ser levado em conta o local
onde se usou ou devia usar~se o documento falsificado para defraudar (2).

Nos crimes lTlateriais, o local de produção do evento é que fixa sua consumação
e a competência para a perseeutio eriminis in judicio.
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Questão delicada, entretanto, desponta quando o delito m.aterial se desdobra
em lugares diferentes, fazendo~se plurilocai pela diversidade de lugares entre ação e
resultado.

Em princípio, mesmo na hipótese de um crime 111aterial consumar~se em local
diverso daquele onde foi efetivada a sua execução, determinará a competência o
lugar do resultado.

De regra, portanto, o princípio inscrito no artigo 70 do CPP aplica-se também
aos casos em que haja diversidade de locais na perpetração do ilícito penal, havendo
de preponderar, na determinação da competência, o lugar da consumação.

ExcITlplo: Acúrcio, para pagamento de mercadorias adquiridas, emite dolosa~

mente, na cidade de ltuverava (SP), cheque sem suficiente provisão de fundos (art.
171, § 2.°, n. o IV), situando~se a agência bancária sacada, onde tem sua conta
corrente, na cidade de Ribeirão Preto (SP); O crime, como é cediço c irrcfragávcl,
enverga índole material, consumando~se no local do prejuízo efetivo. Desse modo,
embora verificada num lugar a ação criminosa (Ituverava) e em outro o resultado
(Ribeirão Preto), competente para a persecutio criminis in judicio do delito será o
foro do local em que houve a recusa do pagamento;idest, no exemplo figurado,
Ribeiráo Preto UI.

Todavia, quando o evento do crime material sobrevier em local diferente
daquele onde sua ação ou execução foi efetivada, a norma enunciada no aludido
artigo 70 não há de ser tida e encarada, em casos excepcionais, com rigor absoluto ,
instando que se lhe introduzam temperanças e flexibilidade,daI1do~se ensejo a
critério racional e a possíveis exceções,

O que releva, na espécie, não é a exegese graméitical do texto de lei cpigrafado,
mas a interpretação tcleológica ou finalística que se lhe dê.

Como aduz 11agalhães Noronha, flÉ o lugar da infração o mais indicado para o
processo por vários motivos, dentre os quais sobressaem dois. O primeiro diz
respeito a prevenção geral. A pena, dentre· suas diversas finalidades, tem a de
prevenir o crime. O castigo do delinqüente é exemplo para os demais criminosos
em potência, E a conjugação do punitur quia peccatum est com punitur ut ne
peccetur. A outra razão é que aí existem, em regra, as provas do delito, podendo,
pois, mais facilmente, ser coligadas: atende~se, dessarte, à econom.ia e eficácia
probatórias. Justifica~sel conseqüentemente, o brocardo ubi facinus perpetravit ibi
poena reddita" ,l';;

De seu turno, e para efeito da determinaçao da competência e aplicação da
pena, :Manfredo Pínto usou de uma fórmula, que se reputou uma das mais felizes:
"onde e quando a ordem externa é comprometida e a tranqüilidade püblica tolhida
ou dimínuída, de modo a que daí derive dano social 11 P

Nessa conjuntura, nos casos em que a ação do crime exauriu~se em um lugar, já
csbocando o seu resultado, e encontrando~se aí, em sua maior parte, as provas do
ilícit~ penal e aí aflorando, com maior veemência, a pre\rençáo geral do crime, pelo
exemplo descortinado através do processo e inflição da pena, não há porque

3 - cf., nem senüdü, RT 311/651, 331/605, 335/'f25. 359/490, 397/337, 412/350, 512/416, 516/373. 540,301, 552/lf7,
555/343, M'i/).;l, RTl 62/33"1 e Slímub n.o 521 do STE

4 - "Curso de Direito Processual Penal", Saraiva, 5." edição, 1972, piig. 45.
5 - apud ESP1NOLA FiLHO, "Código de Proces5o Penal Brasileiro Anotado", Ed. Freitas Bastos, 2." cdiç80, 1945,

lI/75

deslocar~se a competência para o local da consumação, quando o resultado sobre~

veio, por Ulera casualidade e acidente, em local diverso do da ação ou execução.

Assim, verbi gratia, se em um acidente de trânsito ocorrido em determinada
comarca, por conduta culposa do motorista no volante do veículo, sobrevêm em
outrem lesões corporais (esboço do resultado), que determinam sua morte (evento),
ocorrida, posteriormente, em nosocâmio de outro território, competente para a
persecutio criminis há de ser o foro da primeira comarca, onde o acidente ocorreu
e onde as lesões corporais produzídas esboçaram e prenunciaram a produção do
resultado nl0rte da vítima, verificado} apenas porcasualid~de, em outro local.

Igual solução há de se adotar em hipótese de homicídio doloso, no qual,
desfechados os tiros (ação) e produzidas as lesões corporais (esboço do evento) e11"l
Uln local, ocorra a morte (resultado) em lugar diverso , por mera casualidade
(exemplificativamente, remoção de um para outro hospital, por falta de recursos
médicos para o atendimento na pequena cidade onde os tiros foram desfechados
contra a vítima),

Desta sorte, adquirem vulto, na espécie que se examina, para que soluça0
diversa da apregoada no artigo 70 do CPP seja adotada, a interpretaçao teleológica
que se lhe ernpreste e o fato de, exaurida a ação do crime em um lugar e aí já se
prenunciando ou esboçando a produção do resultado, ocorrer este, por mero
acidente ou casualidade, em local diverso daquele onde, pelo encaminhamento
natural dos fatos, deveria verificar~se.

A essa nossa posiçáo chamamos princípio do esboço do resultado, que se
adequa à disposição inscrita no artigo 6. ° do Código Penal, embora este cuide dos
crimes à distãncia (crimes que se desenrolam em territórios de países diversos),lt

2 - Circunstâncias acidentais do tipo

Apresenta o crime elementos que se agregam e reunem para outorgar-lhe a
configuraçao jurídica,

De tal arte, tem o delito a sua composição, realizada através de aspectos de faro
ou normativos que se verificam no contexto do episódio.

Há circunstâncias, portanto, que estruturam e constroem o crime, projetando
sobre o comportamento humano a s0111bra delituosa e emprestando-lhe conotação
ilícita nos domínios penais.

Circunstâncias constitutivas, também denominadas elementares ou essen
ciais são aquelas que expressam os elementos necessários à existência e caracteriza~

ção jurídica do crime. Vale dizer: são as círcunstâncias que definem< o delito e lhe
possibilitam a tipicidade; são os elementos descritos no tipo,

Denominam-se constitutivas, porque constituem o crime; elementares, porque
representam os elementos necessários do delito; essenciais, porque denotam a
essencia do ilícito penal.

Como escrevemos alhureso' , a definição em lei dos crimes dá origem ao tipo (o
Tatbestand do Direito alemao ou a fattispecie do Direito italiano), que é. a fórmula

l' em abono do nosso ;.lemar, cf. RT '136/298, 536/298, 565/380, 574/357, 599/371, 613/365, 616/344.
628/296,631/28(,632/275,667/338, JTACrimSP Contra: FERNANDO DA COSTA TOURINH.o
F1LHO, Saraiva, s." ed., ]986, JU79.

7 - nosso "Processo Penal - O Direito de Déesa: Repercussão, /I.mplitude e Lilllites", Forense, 1986, plÍgó• 260-262.
now lO." 486.
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descritiva dos faros proibidos implicitamente de serem realizados c que lhes serve de
forma ou molde abstrato. Cometido um fato que se ajuste, integralmente, à
definiçao legal de um delito, tcm~se por realizada a sua adequação ou cnquadramen~

to típico.

A tipicidade de um fato, dessartc, rcaliza~se com fulcro nos elementos descriti
vos de sua definição legal, posto que dão eles existência e corpo abstratos ao crime.
Tais elementos, chamados circunstâncias elementares ou constitutivas (essentialia),
formam o preceito primário do tipo, neste encontrando~se inseridos.

Circunstância elementar ou constitutiva de üm fato, portanto, é aquela que,
inserida em o tipo legal delitivo abstrato, compõe-lhe a descrição e conseqüente
definição. E a adequação típica ocorre com a perfeita correspondência ou enquadra~

mento do fato concreto (a ocorrência da vida no plano fenomênico ou naturalísüco)
à sua imagem legal ou definição abstrata. As circunstâncias elementares ou constitu
tivas da definição legal do crime (tipo) é que irão, conseqüentemente, conferir
tipicidade ao fato concreto, reproduzindo este a hipótese abstrata, quando com ela
cotejado, assim como um espelho reflete a imagem.

Todavia, ao contrário do que sucede com as circunstâncias elementares ou
constitutivas do tipo (que são inerentes e concernentes à própria tipicidade do fato),
podem ocorrer ainda circunstâncias acidentais, que, em nada influindo para efeito
da tipicidade, alteram, unicamente, a sanctio juris cominàda ao delito.

Ora, o crime, como lesão a um bem jurídico, pontifica Frederico Marques, não
desenha sempre a mesma estrutura e gravidade, nem m:esmo quando o interesse
penalmente tutelado se apresenta idêntico. (SI

Mesmo cunhados os fatos em uma mesma figura dditiva, podem eles apresentar
variaçôes e matizes nas gradações de sua gravidade;

Para se aquilatar e dessumir do nível de gravidade do delito, há mister que se
recorra às chamadas circunstâncias acidentais, que servem de termômetro da
temperatura do crime.

É preciso fornlUlar-se, conseqüentemente, um juízo de valor sobre a conduta
humana explicitada no tipo, para medida da pena a ser infligida.

As circunstâncias acidentais, por conseguinte, não denotam qualquer efeito
atinente à adequação típica do fato, podendo ou não existirem, indiferentemente,
sem 'que o fato deixe de obter sua tipicidade (por isso são acidentais, em contraposi
ção às essenciais),

A órbita de influência da circunstância acidental circunscreve-se, portanto, ao
preceito secundário do tipo (sanctio juris), não ao seu preceito primário,

Essa a razão pela qual se pontifica em doutrina que circunstâncias acidentais
são aquelas que, estranhas e alheias ao tipo, dão ao crime não um elemento de
existência, mas um modificador de sua reprovabilidade, alterando, conseqüentemen~
te, a quantidade, nunca a qualidade do delito.

Nessa conjuntura, as circunstâncias acidentais gravitam e vivem ao redor do
crime, existindo em função dele. Porém, o delito não existe em funçao delas,

S-"Tratado de Direito Penal", Sar<liva, 2u. cd., 1965, H/2SS.

alcançando composição e configuração jurídica independentemente da verificação
das mesmas''J).

Para Cigna, a acidental é um preceito co-primário que regula a sanção· em suas
diversas contingências. (ll')

Em suma: circunstâncias acidentais são as que não contém novos elementos,
Inas que apenas particularizam, para medida da sanctio juris, os elementos já
existentes no tipo,

Exemplo: rrlvlatar alguém" é a descrição típkado crime de homicídio (art. 121).
O alguém, empregado na definição legal desse delito, como é crível, refere~se ao ser
hurnano, como denotam não somente a significação do vocábulo, como ainda as
objetividades jurídicas genérica e especificamente tuteladas (pessoa e vida, respectiva
mente). Dessarte, a morte dada a qualquer ser humano encontrará tipicidade no
artigo 121 do Código Penal, pouco importando a condição da vítima. Contudo, se
aquele a que se mata for criança, velho ou enfermo (circunstâncias não essenciais à
tipicidade do fato), a pena deverá ser agravada, com fulcro no artigo 61, lI, I'h", de
nosso diploma penal (as circunstâncias criança, velho ou enfermo são, portanto,
merarnente acidentais).

Igual: no homicídio, o tipo (art. 121) não exige uma particular maneira de
execução, de sorte que, por qualquer meio que se produza o exício da vítima, terá o
fato adequação típica ~ tiros, facadas ... No entanto, se a ocisão for realizada com
emprego de veneno, fogo, explosivo ou asfixia (circunstâncias não essenciais à
tipicidade), a sanctio juris do delito será exasperada, ex vi do n. o IH, do § 2. 0 do
artigo 121 do CP (tais circunstâncias, por isso, são simplesmente acidentais).

Da mesma forma, é da essência do crime de aborto (arts. 124 a 126) que haja
um processo de gestação em curso e que se provoque a interrupção do estado
gravídico da mulher, com a conseqüente morte do produto da concepção. A
interrupção provocada da gravidez e a morte do nascituro ressumbram, conseqüen
temente, como elementos indissociáveis do aborto criminoso. A morte da própria
gestante ou lesão grave que nela persista como seque1a do aborto ou manobras
abortivas não se erigem, porém, como aspectos indeclináveis e ontológicos da figura
criminosa. Pode-se cogitar juridicamente de aborto independentemente da morte ou
lesão grave da mulher grávida, dados esses, pois, absolutamente prescindíveis para 8.

configuração do crime. No entanto, se houver a morte da gestante ou se nela se
produzir lesão grave, teremos circunstâncias que influirão somente na dosimctria e
quantidade da pena do aborto consensual (art. 126) ou sofrido (art. 125), circunstân
cias, por conseguinte, meramente acidentais (art. 127).

9 - H;; quem profligue e censure il iltribuição designativa de cin:unstândas 8S ciementmes ou constitutivao.
rescn'andO·8 unicamente às acidentai,. Isso porque. derivilndo de circum stare, circunstimdas, etlmologica~

mente, expressam a idéia de algo que se encontra ao redor de alguma coi58. No caso, cuidar-sda de fato ou
dado que se encontra ao redor do crime. Dado eventual, podendo ou não existir, sem que o delito perca SUH
confígumção. Assim pensa, exemplificati"nmente, ülba l'v1unido, que frisH constituir blta de exatidão c
impreci<lO técnic,] rotular as elementares ou essenciais como circunstâncius, eis que imegrum o delito
(flEstructura de La lnfraccion Pend en El Codigo Espanhol Vigente, Ariel, 1971, pág. lOS\. Por isoo.
circunstfmcias scriam simplesmente as acidentais, sendo as inerentes uo crime designadao apen,\s de elemema·
res, con",tirutiv;,s ou essenciais, sem a colocação designativa precedeme de circunstâncias. Trata-se, entreIumo,
de qucotãü meramente leTminológica, scm qualquer implicação juridica de vulro. Preferimos, contudo,. adotnr c
cmpregar ~ denOtnlnaç~ocircunstâncias elementares ou consritutlvas para melhor diferenciá-Ias das acidentulo.
não de,conhecenào, portilnto, I] existência de penalisras que 5e insurgem e rcbelam no que atine cOm boa
denominação.

10 - apud]. FREDERICO \<fARQUES. ob. cir. n.o 8, !l/I5S
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No crlme de incêndio (art. 250), verbi gratia, indiferente é à sua confiauracão
jurídica o local em que se deite o fogo. Contudo, se se puser fogo em casa h:bitada,
em embarcação ou lavoura (art. 250, § 1.0, n.o II, alfneas lia, /le"e "h"), circunstân~

eias nao essenciais c, assim, unicamente acidentais do delito, sofrerá a pena a devida
majoração.

No dano (art. 163), irrelevante desponta a maneira como se destrua, inutilize ou
deteriore a coisa alheia. Porém, se se fizer uma das ações incriminadas com emprego
de substância inflamável ou explosiva (art. 163, parágrafo único, n. o II), a sanctio
juris cominada deverá ser exasperada.

De outra parte, pouco importa o motivo que, como antecedente anímico, tenha
impulsionado alguém à perpetração de um homicídio.. Todavia, se o crime foi
cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de
violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima {art. 121, § 1.0), azo há à
diminuição da pena.

Outrossim: havendo imputabilidade, a lei penal não distingue a idade do sujeito
ativo, para efeito de enquadramento típico do fato. Dessa· maneira, quer tenha o
agente do crime vinte e cinco, quarenta, cinqüenta ou oitenta anos, esbarrará o fato
que cometer em a tipicidade. Entretanto, se o sujeito ativo possuir idade superior a
setenta anos ou inferior a vinte e um (até dezoito), sua pena sCi-áatenuada (art. 65,
n, ° I), transluzindo~se, desse modo, uma circunstãncia acidental do delito,

A acidental, por conseguinte, enfeita e adorna o crime, mas não o estrutura
nem lhe dá a configuraçao jurídica.

Em colocação figurada: se tirarmos a cabeça de um homem, nao subsiste ele
como pessoa humana, uma vez que lhe subtraímos elemento essenciaL Se, porém,
retirarmos sua vestimenta e indumentária, persiste o ser humano. Logo, a vestimen
ta é mera circunstância da pessoa, em nada comprometendo ou alterando sua
essência{IJ).

Verinca-se das explanações suso expendidas que;· na· expressa0 de Esmeraldino
Bandeira, as elementares apresentam o crime despido e as acidentais o mostram
vestiddl2\ , denotando, portanto, estas últimas, sua acessoriedade, id est, peculiari~

dades que conferem ao episódio delituoso outra feição, produzindo efeitos e consec
tários relevantes em sua apreciaçao.

COlno escreve Pannain, os elementos constitutivos imprimem ao crime sua
configuraçao peculiar, a qualidade e o titulo, enquanto as acidentais valem para
caracterizá-lo em sua quantidade criminosa e punitivao3l refletindo unicamente sobre
a consideração de sua gravidade. Acidentais, dessarte, na exata ponderação de
]imenez de Asua, sao as circunstâncias que modificam as conseqüências da responsa
bilidade, sem alterá-la ou suprimi-la(H). Vêm de fora da figura típica, como alguma
coisa que se acrescenta ao crime já configurado, para impor~lhe a marca de maior ou
menor reprovabilidadeils1•

- DAiviÁSIO ]::_ DE JESUS, "Direito Penal", Saraiva, z.a cd.• 1977, l/487.
apud DAMASI0 E. DE JESUS, pago 487.

- apud )viAGALHÃES NORONHA, "Direito Penal", Saraiva, 1978, lInD.
- apud ]. FREDERICO i\.fARQUES, !I!2SS.
- ANlBAL BRUNO, Direito Pena!, Forense, 1967, lU/107.

3 - Preterdolo ou preterintenção

Não constitui o preterdolo (ou preterintençao) modaHdade autônoma e distinta
de manifestação do nexo subjetivo, mas composição híbrida derivada da fusão do
dolo com a culpa, constÍtuÍl1do, no dizer de ]uan Del Rosal, uma forma impura de
culpabilidadé6J •

Diz~se haver preterdolo quando agir o sujeito ativo com dolo na produção de
um resultado antecedente e com culpa na verificaçaodo resultado conseqüente ou
subseqüente.

Dessume-se do exposto> portanto, que a pretedntençao se prende ao desdobra~

mento ou sucessão de resultados no mundo fenomênico, conseqüentes ao comporta~

mento do agente.
Essa sucessão de eventos pode caracterizar o concurso de delitos, havendo

tantos crimes quantos tenham sido os resultados produzidos, como pode corporifi
car uma unidade jurfdica criminosa.

No primeiro caso, correspondendo a cada evento a configuração dê um crime,
sua soluça0 jurídica emerge pela aplicaçãO das regras pertinentes ao concurso de
delitos, refugindo o tema, conseqüentemente, à égide do preto-dolo, que somente
poderá, nessa hipótese, despontar como elemento subjetivo informativo de Um ou
alguns dos crimes dentro do contexto ou conjunto concursal.

Interessa-nos, dessarte, o desdobramento de resultados que não leve à perda da
individualidade ou unidade jurídica do crime, pois, aqui, é que deita raízes a
preterintenção.

A sucessão de eventos, que não rompe com a singularidade ou autonomia do
delito> acontece apenas nos crimes qualificados pelo resultado, sede única e exclusiva
do preterdolo.

Por isso, cumpre que a preterintençao seja examinada e analisada juntamente
com os delitos qualificados pelo evento, objeto de nosso estudo no tópico que se
segue.

4 - Crimes qualificados pelo resultado

Vimos em outro trecho do presente trabalho, que há circunstâncias que se
agregam e incorporam ao crime, já constituído, e que não interferem na sua
existência. Por essa razão, indiferentemente, estas circunstâncias podem ou não
existir, sem que sua presença ou ausência afete a configuraçao jurídica do delito. Por
isso, são elas chamadas circunstâncias acidentais, cm contraposição às essenciais
ou constitutivas, possuindo campo de incidência ou atuação limitado unicamente à
esfera da gradaçãO e dosimetria da sanctio juris.

Não ra1'O acontecc, entretanto, de tomar em consideração a lei penal) como
circunstância m_cramente acidental do crime, na funçao de qualificadora, um efeito
da ação típica estranho à essência estrutural do delito e que desempenha o papel de
elemento dc sua maior reprovabilidade.

Surge, assim, o crime qualificado pelo resultado.

16 _" "Dereeho Pena! Espanol", Madrid - l\1ClvlLX. 3. d ed., ]959, li'i39.
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Em duas situaçôes há azo à criação e surgimento da espécie em apreço.

Na primeira, um outro evento, diverso do necessário c indispensável à tonaliza~

çao do delito, mas acidentalmente (sob o prisma da prescindibilidade) produzido, é
considerado pela lei como motivo de majoração da pena. Vale dizer: outro resulta
do, de conotação casual e acidental (por isso desnecessário ~ na essência - à
caracterização do crime) se acresce e agrega ao evento anterior (este de fundamental
importância na formação estrutural do ilícito), sendo ambos causados pelo compor
tamento delituoso. Há, portanto, heterogeneidade conseqüencial em vista do que
pretendia o agente.

É o que sucede, verbi gratia, na hipótese do aborto qualificado (art. 127).

Como se sabe, a ação típica de provocar aborto hão pode ser dissociada da
produção de um efeito exterior necessário, que a complementa no plano fático. O
delito pertence à categoria e grupo dos crimes materiais, eis que requesta seu
elemento nuçlear a projeção e exteriorização de uma modificaçao ou transformação
no mundo rcalístico, objetivamente constatável. Por conseguinte, pela própria
índole da ação incriminada ("provocar abortoll), não há comocompreendê~lasem
que se lhe siga, como consectário lógico e forçoso, a morte do produto da
concepção, conseqüente à intcrrupçao da gravidez. Esse o resultado típico, essencial
configuração jurídica plena do crime de aborto.

Nessa conjuntura, percebe~se que o aborto não necessita, para sua compreensão
e verificação, da morte da própria gestante. O perecimento>do Ilascituro é seu
evento indeclinável, assumindo~se a morte da mulher grávida. como ocorrência
meramente casual e circunstancial, sem a qual o aborto encontra ensanchas, da
mesma forma, para adquirir existência jurídica. Cabe falar~se, conseqüentemente,
em aborto sem a morte da mulher que a ele se submetera.

Ressurte inconcusso, porém, que a manobra abortiva empreendida pelo agente
pode levar aos dois resultados, produzindo o essencial ao delito (morte do produto
da concepção, em decorrência da interrupção do estado gravídico) e o simplesmente
circunstancial, e por isso descartável na aferiçao jurídica dó crime (morte da
gestante, proveniente de qualquer outro fator: perfuração do útero, falta de assep~

sia... ).

Morra ou não a mulher grávida, há aborto criminoso se lhe é interrompida a
gestação e sobrevém a morte do nascituro. Todavia, se também a gestante perece em
conseqüência do aborto ou das manobras abortivas) acresce~se ao primeiro e
imprescindível resultado outro evento, de característica casual na economia do
delito, tomadq, em consideração pela lei como motivo para a exasperação da pena
(art. 127). Há) pois uma circunstância acidental qualificadora, corporificada pela
produçao de resultado estranho à essência do crime. Surge, dessa maneira, o delito
qualificado pelo evento.

Na segunda e derradeira situação, desponta qualificado o crime pelo seu próprio
e peculiar resultado naturalístico ou tipológico (homogeneidade conseqüeneial),
considerado porém, na função acidental ou circunstancial, com intensidade e
proporções maiores do que as necessárias para que o delito se perfizesse tipicaniente.

No crime inscrito e insculpido no artigo 129 do diploma penal, por exemplo, de
índole material, constitui seu resultado a própria 1csão corporal em outrem produzi
da. Um simples ferimento, dessarte, já é suficiente para encerrar o SUffiluatum opus
do delito (um corte, hematoma, contusão l escoriação,~"equimosel luxação ... ). Não se
faz necessário) conseqüentemente) que o dano à integridade física e corporal alheia

atinja e alcance o extremo de uma deformidade permanente por lesão estética ou de
uma mutilação de membro, da perda de sentido, órgao ou função, de uma
incapacidade permanente para o trabalho. No entanto, se essas conseqüências 
acrisoladas ao próprio evento do crime, constitutivas de seu próprio resultado 
advierem, teremos uma caLisapara que se agrave a sanctio juris,posto que conside
radas pela lei, na proporçao excedente ao resultado necessário, como eventos
qualificadores do crime (cf. art. 129, § 2.°). Não existe, aqui, outro ou diverso
evento, mas o próprio resultado do delito, encarado pela norma penal em sua
produção mais acentuada e intensa do que a necessária.

Como suso expusemos, determina a competênCia pata a persecutio crin1.inis
dos delitos, de regra, o critério ratione loei.

Em sede de crimes qualificados pelo evento, no entanto, quando se consume
um ano no território de determinada comarca e outro em jurisdiçãO diversa,
presta~se o tema a tertúlias e acendrada polêmica, na determinação do juízo
competente para o processo e julgamento da espécie.

Digamos, verbi gratia, que em Pindamonhangaba fossem realizadas manobras
abortivas na mulher grávida) interrompendo-se seu estado gestacional e causando~se

a morte do nascituro l c que em Taubaté, em virtude de complicações surgidas,
viesse a ex-gestante - em conseqüência das manobras abortivas - a perecer.

Ou: que em Jacarcí tivesse cometimento um assalto) com a subtração de valores
da vítima, que morre em nosocâmio na cidade de São Paulo, em conseqüência do
disparo recebido na ocasião.

Outrossim, em São Bento do Sapucaí ocorrem maus~tratos, peJa. privação de
cuidados indispensáveis, vindo a vítima a falecer, quando transportada para atcndi~

mento médico, em hospital da comarca de Taubaté (Proe. n. O 1.825, 2.° Cartório,
São Bento do Sapucaí - SP - fato ocorrido em janeiro de 19(9).

lvlais: eITI lv1iguelópolis sofre a vítima lesão dolosa do membro superior, que é
amputado em Ituverava em razão de gangrena ocorrida.

Em todas as hipóteses figuradas (arts. 127, 157, § 3.°,136, § 2.° e 129, § 2. 0
, n. o

UI), verifica~se ter ocorrido numa comarca o evento do crime e, noutra, diversa, o
resultado que lhe empresta maior gravidade.

Cumpre, em conjuntura tal, fixar~se, entre as comarcas e foros diversos envolvi
dos, o competente para a persecução penal.

Nos chamados crimes qualificados pelo resultado, afiguram~se~nos sem razão os
doutrinadores que sufragam o entendimento segundo o qual se consuma o delito
onde se verificou o evento que lhe outorga maior reprovabilidade, em detrimento do
foro onde o fato efetivamente se consumou.

De outro turno, também sem razão concessa venia estão os que propugnarn
pela competência exclusiva do local do fato consumado, em prejuízo daquele onde
sobreveio o resultado qualificador.

A primeira posição não resiste à análise da tipologia e da consumação dos
ilícitos penais.

A tipicidade de um fato e sua consumaçao (ressalvada a hipótese de tentativa e
co~autoria, em que a adequação típica opera-se indiretamente, pelas normas de
cxtensao dos arts. 14, n. o II, e 29) respectivamente) são conceitos que expressam
sinonímia. A tipicidade de um fato (e portanto também a sua consumação) se realiza
com fulcro nos elementos descritivos e normativos de sua definição legal. Tais

 

 



elementos, chamados circunstâncias elementares ou constitutivas, formam o precei~

to primário do tipo, neste encontrando~se inseridos. E a adequação típica e a
consumaç.ão ocorrem com a perfeita correspondência ou enquadramento do fato
concreto à sua imagem legal ou definição abstrata~ A tipicidade e a consumação de
um fato operam~se, dessarte, com vistas aos elementos que compõem sua .. definição
legal. Entretanto, ao contrário do quc sucede com as circunstâncias elementares ou
constítutivas do tipo, pode apresentar o fato,aindaj circunstâncias acidentais,quc,
em nada influindo para efeito da tipicidadeouconsumaçãojalteram,apenas, a
sanctio juris. As circunstâncias acidentais,dcssarte,·não denotam efeito· no atinente
a tipicidade ou consumação de um crime,pod~Ild()assirn,indiferentemeIlte, cxistir
ou não (por isso sao acidentais, em contraposição às essenciais), sem queo fato
deixe de obter adequação típica. Ocorrendo,cont~cI0'.. 1Jrna .circunstântia·acidental,
atuará ela em função apenas da sanctio jtlrisdo?elito.Sua órbita de influência
circunscreve~se ao preceito secundário do tipo; não ao primário. Essa a razão pela
qual se pontifica em doutrina que circuhstândasacidél1t:a:issãoaquelasquc, alheias
e estranhas ao tipo, dão ao crime naouIllClemérú:()deexistêilcia, mas um
modificador de sua reprovabilidade,altera.üdo,consCqüentemente, a quantidade, e
não a qualidade do delito. Ora; se oeventoqualific:àdótdeumcrimc, como
circunstância acidental. que .. é, .. não ... tem·· conotaçãotípica,nãoimpedindo.·· sua
inocorrência o descortino típico ou tipicidade do fato;cómofalar-'se que é ele o
elemento diante do qual o delito se consuma? O. fatoesbarraráe1l1 tipicidade e na
consumação independentemente. da ocorrência. da .. circunstânc:iaac:idental;:sendo
esta, apenas I um elemento de aferição de sua maior .011. meI1orreprovabilidade.
Desta sorte I Q que denota vulto, para efeito de se aquilatardacoI1s11ITlação e
tipicidade de um fato, é ter ou não ele reunido as circunstânciaseIementar~sdesua

definição legal, e não as acidentais, que· alterarão, somente,' a sanctio juris. Assim,
se o delito encontra tipicidade e consumação 'em um local, ocorrendo seu evento
qualificador em lugar diverso, naquele há que se determinar acompetência,:enao
neste.

Todavia , quando o evento'lu8.lificador constituir crimedeperse, quealltól1o~

mamente seria mais severamente apenado que a forma simples do deliro 'cuja
sanctio juris exaspera (exemplo: a morte nos crime~ de latrocínio e extorsão
mediante seqüestro), não se há de retirar a competência.· do foro de sUa ocorrência
para se determinar a competência, de forma exclusiva, pelo localdaconsumação
do fato típico , qualificado. Em hipótese tal, concorrentes serao as cómpetências,
devendo uma ser prorrogada, em detrimento da outra, pelo princípio daprevenção.

 

 




