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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem por escopo esmiuçar a discussão sobre a aplicação do 
dolo eventual ou culpa consciente nos crimes de trânsito, em especial, os 
relacionados ao homicídio, lesão corporal e embriaguez.  Mostrar regular aplicação 
dos conceitos de dolo eventual e culpa consciente frente ao crime de homicídio 
conseqüente de acidente de trânsito em que se faz presente a embriaguez 
comprovada pelos níveis mínimos de alcoolemia exigidos por lei. Ao serem 
buscadas maiores bases para uma razoável análise da questão, especialmente em 
fonte bibliográfica, constatou-se a exigência de indícios reais de consentimento no 
resultado para que se possa caracterizar existente o dolo eventual na conduta do 
motorista embriagado, não sendo viável entendê-lo presente tão-somente pela 
ingestão de álcool. Ademais, em análise às definições clínicas de embriaguez, foi 
possível averiguar a existência de diversos efeitos, níveis de resistência e 
comportamentos diferenciados, os quais dependem de fatores inerentes ao sujeito. 
Dessa forma, concluiu-se que a lei atualmente em vigor desvirtua conceitos básicos 
de direito penal, merecendo adequação aos mesmos, sob pena de tais casos 
acabarem na vala comum do crime de homicídio, sendo dado injusto tratamento ao 
condutor que apresente níveis de alcoolemia acima dos permitidos por lei, ainda que 
clinicamente não esteja embriagado. Para o trabalho utilizou-se como método de 
abordagem o dedutivo e de procedimento o monográfico. 
 
 
Palavra Chave: Dolo eventual; Culpa consciente; Embriaguez; Homicídio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

ABSTRACT 

 

 

This research has the purpose to scrutinize the discussion on the implementation of 
any malice or conscious guilt in the crimes of transit, in particular those related to 
homicide, injury and drunkenness. Show regular application of the concepts of intent 
and any conscious guilt before the crime of murder resulting from a traffic accident in 
which drunkenness is present as evidenced by minimal levels of alcohol required by 
law. When they sought higher ground for a reasonable analysis of the issue, 
especially bibliographical source, there was clear evidence of the requirement of 
consent in the outcome to be able to characterize any existing deceit in the conduct 
of the drunk driver, it is not possible to understand it present only by the intake of 
alcohol. Moreover, in analyzing the clinical definitions of intoxication, it was possible 
to ascertain the existence of different effects, resistance levels and behaviors, which 
depend on factors inherent to the subject. Thus, it was concluded that the law 
currently in effect undermines the basic concepts of criminal law, deserving the same 
fitness, on pain of such cases end up in the mass grave of murder, unjust treatment 
being given to the driver who had BAC above those allowed by law, although not 
clinically intoxicated. For the work was used as a method of approach and the 
deductive procedure the monograph. 
 
Keyword: Deceit possible; Guilty conscious; Drunkenness; Homicide 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Trataremos de um tema que há algum tempo vem atormentando a sociedade 

e o Direito Penal. O tema escolhido reúne dois grandes problemas: a morte no 

trânsito, cujas estatísticas assombram a sociedade e a discussão sobre a definição 

do conceito de dolo eventual que, inquestionavelmente, acutila os dogmáticos do 

Direito Penal. 

É notória a influência que a mídia tem em nossa sociedade, pois são 

formadores de opiniões, diante disso, como se a sociedade lhe houvesse outorgado 

uma procuração, clama pelo aumento de penas e pelo fim da dita impunidade. 

Assim, existe uma tentativa de se levar os casos de homicídios ocorridos no trânsito 

ao júri popular, acreditando-se que tais agentes agiriam com manifesto dolo 

eventual. 

Cabe, antes de adentrar na discussão, ponto central, alguns conceitos 

importantes relativos à questão trabalhada, crime de trânsito e aspectos gerais do 

dolo e da culpa. 

Dessa forma, a presente pesquisa procura confrontar as teorias da culpa 

consciente e do dolo eventual, a fim de verificar qual desses matizes é aplicada, 

majoritariamente, em crimes de trânsito envolvendo ingestão de bebida alcoólica.  
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2 DOLO E CULPA 

 

 

O dolo pode-se dizer que, é a vontade e consciência de realizar os elementos 

contidos no tipo legal, isto é, a vontade do indivíduo de praticar a conduta. Sendo 

assim, os elementos do dolo são a consciência do autor e a vontade. A primeira o 

autor deve abranger todos os elementos do tipo, prevendo os dados importantes dos 

elementos típicos e futuros, especialmente o resultado e processo causal. Já o 

segundo significa tomar a atitude da ação típica, estendendo-se a todos os 

elementos objetivos sabidos pelo autor que servem de base à sua decisão em 

praticá-la. 

Já a culpa é o elemento normativo da conduta. Para que possa ser 

comprovada é preciso um juízo prévio de valor, necessário para saber se a culpa 

está realmente presente ou não. Os crimes considerados culposos são abertos, não 

trazem a definição de culpa, apenas a sua pena. Para a verificação da culpa, há que 

se comparar a conduta do agente no caso concreto com a conduta que uma pessoa 

prudente teria na mesma situação. Assim os elementos do fato típico culposo são a 

conduta (sempre voluntária), o resultado involuntário, o nexo causal, a tipicidade, a 

previsibilidade objetiva, a ausência de previsão (culpa consciente não há esse 

elemento), e a quebrado dever objetivo de cuidado. 

Assim, Cezar Roberto Bitencourt que, citando Welzel.(2003, p.156) defende: 

 

A vontade é a espinha dorsal da ação final, considerando que a finalidade 
baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de certos limites, as 
conseqüências de sua intervenção no curso causal e dirigi-lo, por 
conseguinte, conforme a um plano, à consecução de um fim. Sem a 
vontade, que dirige o suceder causal externo, convertendo-o em uma ação 
dirigida finalisticamente, a ação ficaria destruída em sua estrutura e seria 
rebaixada a um processo causal cego. A vontade final, sustentava Welzel, 
como fator que configura objetivamente o acontecer real, pertence, por isso, 
à ação. 

 

 

 

 

 

 



10 

2.1 TEORIAS DO DOLO 

 

 

A teoria da vontade ou clássica diz que o dolo estará sempre presente 

quando o agente tiver vontade de praticar a ação, e que o resultado desta seja por 

ele desejado, isto é, define o dolo como a direção da vontade ao resultado.   

Em sua obra Bitencourt (2003, p. 211) diz que: 

 

A essência do dolo deve estar na vontade, não de violar a lei, mas de 
realizar a ação e obter o resultado. Essa teoria não Bega a existência da 
representação (consciência) do fato, que é indispensável, mas destaca, 
sobretudo, a importância da vontade de causar o resultado. 

 

 

Essa teoria não se mostra suficiente, mostrando a conduta do autor somente 

em atitude de desprezo. Preconiza que para o Dolo existir não basta a previsão do 

resultado, é necessário ainda o desejo de realizá-lo. Nessa doutrina o Dolo pode ser 

definido como a vontade consciente de realizar o fato criminoso. A consciência 

exprime a idéia de previsão do resultado, à vontade, o desejo de concretiza-lo. 

A teoria do assentimento ou assunção acontece quando o agente prevendo 

um possível resultado danoso proveniente da sua conduta, se mantém indiferente e 

executa-a, admitindo assim o risco de produzi-lo. O resultado danoso não é o que se 

busca, mas o agente aceita com indiferença o risco de vir a produzi-lo. Ela apenas 

complementa a teoria da vontade, acolhe suas idéias e acrescenta que existe Dolo 

quando o agente não quer propriamente o resultado, mas efetua a conduta prevendo 

e aceitando que ele ocorra, assumindo o risco de produzi-lo. 

Segundo Jesus (2009, p.284) a teoria, vem estabelecer que “requer a 

previsão ou representação do resultado como certo, provável ou possível, não 

exigindo que o sujeito, queira produzi-lo, sendo suficiente o seu assentimento”. 

Na teoria da representação o dolo existirá quando o agente tiver mera 

previsão da possibilidade de ocorrência do fato danoso, e mesmo assim dê 

continuidade a seu procedimento. É de suma importância que o agente faça um 

juízo subjetivo para que a teoria da representação seja aplicada, vez que, bastará 

que o resultado danoso seja previsível à época da execução da ação. 
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A teoria da probabilidade a analise da possibilidade de ocorrência do evento 

danoso é baseada na probabilidade, tendo seus fundamentos em levantamentos 

estatísticos. Portanto se estatisticamente for comprovado que determinada conduta 

tende a ocasionar um resultado danoso, sempre que alguém a praticar e obtiver 

aquele mesmo resultado, terá agido com dolo.  

Assim, pode-se afirmar que todo indivíduo que conduzir veículo automotor 

alcoolizado e se envolver em acidente agirá com dolo, pois é comprovado que 

estatisticamente grande parte dos acidentes de trânsito são ocasionados por 

pessoas em estado de embriaguez.  

O Código Penal brasileiro adotou a teoria Finalista da Ação, tendo este como 

fundamento principal o preceito o comportamento humano tem uma finalidade, isto 

é, todo comportamento é dirigido a um fim. A conduta é manifestada mediante a 

vontade dirigida a um fim. O dolo neste caso subsistirá quando o agente tiver a 

intenção de realizar efetivamente a conduta. 

A vontade do agente é um elemento que caracteriza a conduta típica penal.  

Para que o dolo seja caracterizado, será necessário que se faça um análise tanto do 

elemento cognitivo quanto do volitivo que envolvia o agente no momento em que 

cometeu a ação. 

Elemento cognitivo é a consciência do ato que é praticado e suas 

conseqüências. Já o volitivo é a vontade do agente em realizar o tipo penal, a 

indiferença em relação à produção do resultado danoso, quando executa um 

comportamento que importe em risco a outrem. 

No artigo 18, inciso I, o Código Penal brasileiro, adotou as teorias da vontade 

e do assentimento, por levarem em consideração tanto a representação quanto a 

vontade do agente. Assim o dolo direto é delineado pela teoria da vontade, enquanto 

o dolo eventual pela teoria do assentimento. 

Já as teorias da previsão e da probabilidade não foram recepcionadas por 

nosso ordenamento jurídico em face de exclusão da apreciação do elemento volitivo, 

isto é, não é feita a análise da vontade do agente ao percorrer a conduta. 
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2.2 ESPÉCIES DE DOLO 

 

 

O conceito de dolo se divide em duas espécies, dolo direto ou imediato e dolo 

indireto que é subdividido em dolo alternativo e dolo eventual. Surge essa 

classificação em face da necessidade da vontade abranger o objetivo desejado pelo 

agente, assim como o meio utilizado, a relação de causalidade e o resultado.  

É importante ressaltar que esta classificação é somente doutrinária, não 

causando, portanto, nenhum efeito prático direto, já que o Código Penal brasileiro 

não recepcionou as diversas hipóteses de dolo, enquadrando todo em seu artigo 18, 

inciso I. 

 

 

2.2.1 Dolo direto ou imediato 

 

 

Está previsto no artigo 18, inciso I, primeira parte do Código Penal: “diz-se o 

crime doloso, quando o agente quis o resultado (...)”. Seguindo esta linha, o agente 

almeja o resultado danoso e usa dos meios necessários para atingi-lo. O indivíduo 

conduzindo seu veículo avista seu desafeto transitando a pé sobre o passeio e 

projeta propositalmente o veículo em direção a este, causando-lhe a morte.  

No dolo direto, o sujeito visa a certo e determinado resultado, ex: o agente 

desfere golpes de faca na vítima com intenção de matá-la; se projeta de forma direta 

no resultado morte; há dolo indireto quando a vontade do sujeito não se dirige a 

certo e determinado resultado. 

Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (2004, p.473 - 474) 

ensinam: 

Chama-se de dolo direto aquele em que o autor quer diretamente a 
produção do resultado típico, seja como o fim diretamente proposto ou 
como um dos meios para obter este fim. Quando se trata do fim diretamente 
querido, chama-se dolo direto de primeiro grau, e quando o resultado é 
querido como conseqüência necessária do meio escolhido para a obtenção 
do fim, chama-se dolo direto de segundo grau ou dolo de conseqüências 
necessárias. 

[...] 
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Quando um sujeito quer matar outro e contra ele desfere cinco tiros, quer 
diretamente o resultado como fim proposto (dolo direto de primeiro grau). Ao 
contrário, quando um sujeito quer matar outro e aproveita uma viagem de 
avião para introduzir um artefato explosivo na bagagem e provocar uma 
catástrofe aérea, como conseqüência necessária do meio escolhido, 
quererá diretamente a morte dos outros passageiros da aeronave (dolo 
direto de segundo grau). As duas categorias do dolo direto (de primeiro e 
segundo grau) estão abrangidas pelo disposto pela primeira parte do art. 18, 
I, do CP: “quando o agente quis o resultado”. 

 

Nesta mesma linha o conceito doutrinário de Eugênio Raúl Zaffaroni e José 
Henrique Pierangeli, que dividem dolo direto em primeiro e segundo grau, Luiz Regis 
Prado (2008, p. 322 - 323) da mesma forma expõe:  

Dolo direto: o agente quer o resultado como fim de sua ação e o considera 
unido a esta última, isto é, o resultado produz-se como conseqüência de 
sua ação (vontade de realização). A vontade se dirige ao perfazimento do 
fato típico principal (tipo objetivo) querido pelo autor. Engloba também, em 
certas hipóteses, as conseqüências secundárias necessariamente 
vinculadas à prática da ação (dolo mediato ou de conseqüências 
necessárias). A vontade reitora – finalidade – abrange, além do resultado 
diretamente visado como fim principal do agente, outras conseqüências 
derivadas de modo necessário da execução da conduta típica. 

[...] 

No dolo direto imediato (dolo de primeiro grau, dolo de propósito ou de 
intenção), o agente busca diretamente a realização do tipo legal, a prática 
do delito. O resultado delitivo era seu fim principal. De outro lado, no dolo 
direto mediato (dolo de segundo grau, dolo indireto, dolo de conseqüências 
necessárias), o agente considera que a produção do resultado está 
necessariamente unida à consecução do fim almejado. Isso significa “o 
efeito intencionalmente perseguido era para o autor (...) ainda mais 
desejado que a evitação da conseqüência necessariamente a ele unida, e, 
por isso, se lhe imputa como querida a conseqüência necessária”. 

 

Neste caso fica evidenciado que o objetivo do agente era efetivamente causar 

a morte de seu desafeto, usando para concretizar seu veículo que conduzia, assim o 

dolo é direto. 

 

 

2.2.2 Dolo indireto 

 

 

O dolo indireto é quando a vontade do agente não está clara, não tem a 

intenção clara de praticar tal crime.  No dolo indireto ou indeterminado, a vontade do 
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agente não se fixa num só sentido ou direção. Não há vontade exclusiva de produzir 

determinado evento. Dividindo-se em dolo alternativo e dolo eventual.  

Conceituando o dolo eventual, tem-se a doutrina Cezar Roberto Bitencourt 
(2010, p. 320): 

 

Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização 
do tipo, mas a aceitar como possível ou até provável, assumindo o risco da 
produção do resultado (art. 18, I, in fine, do CP). No dolo eventual o agente 
prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível, mas, apesar 
de prevê-lo, age aceitando o risco de produzi-lo. 

[...] 

A consciência e a vontade, que representam a essência do dolo direto, 
como seus elementos constitutivos, também devem estar presentes no dolo 
eventual. 

 

Caracteriza-se o dolo alternativo quando o agente visa produzir com igual 

intensidade, um ou outro resultado. Um exemplo é quando o agente atira para ferir 

ou para matar. Devendo o agente ser imputado pelo crime mais grave, pois sua 

vontade projetou- se para esse sentido. É caracterizado quando o agente não 

direciona a produção de um resultado determinado, subdividindo em alternativo e 

eventual. 

 

 

2.2.2.1 Dolo alternativo 

 

 

Existe por parte do agente a vontade de causar o dano a outro indivíduo, 

sendo este dano orientado alternativamente em virtude do resultado ou em face à 

pessoa. 

Exemplificando o dolo indireto alternativo em face do resultado do indivíduo 

que efetua disparo de arma de fogo contra seu desafeto, satisfazendo-se tanto com 

a morte quanto com a mera lesão, já em relação à pessoa ocorre quando o agente 

efetua o disparo de arma de fogo contra aglomeração de pessoas, ficando satisfeito 

com a morte de qualquer um dos indivíduos envolvidos. 
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2.2.2.2 Dolo eventual 

 

No dolo eventual, o agente, antevendo o resultado, age com indiferença, 

assumindo os riscos de produzi-lo. O agente prevê a possibilidade de o ato ser 

danoso, e ainda sim demonstra indiferença à sua possível produção. 

O que diferencia o dolo eventual do dolo direto, é o fato de no dolo direto o 

agente além de prevê ele quer o resultado, enquanto que no dolo eventual o agente 

ele prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo, ou seja, o dolo eventual é 

extraído das circunstâncias que o cercam e não da mente do autor. 

Assim, no dolo eventual, seria como se o condutor tivesse no pensamento 

“vou dirigir correndo mesmo, se alguém aparecer azar”, ou seja, não pensou em 

matar, mas sabia que poderia fazê-lo e não deu a mínima para esse detalhe. 

Se o agente, embora não querendo diretamente a realização do tipo, o aceita 

como possível ou mesmo como provável, assumindo o risco da produção do 

resultado. Não se requer que a previsão da causalidade ou da forma em que se 

produza o resultado seja detalhada, é necessário somente que o resultado seja 

possível ou provável. 

O agente prevê o resultado como possível ou provável e, mesmo assim, 

resolve agir de qualquer forma. A previsão da probabilidade do resultado não 

demove o agente de atuar, de forma que, assim procedendo, passa a aceitar a sua 

eventual ocorrência: a superveniência do resultado se lhe torna indiferente. No dolo 

eventual, portanto, o agente conta seriamente com a possibilidade de produzir o 

resultado típico, porém, apesar disso, quer agir para alcançar o fim perseguido e se 

resigna com a eventual produção do resultado. Exemplos: roleta russa, racha, etc. 

Agir com dolo significa: jogar com a sorte. Para aquele que se comporta com 

dolo eventual, o acaso constitui a única garantia contra a materialização do sinistro; 

o agente tem consciência da sua incapacidade para impedir o resultado, mas 

mesmo assim fica insensível ao que se apresentou diante da sua psique. 

Portanto ocorre o dolo eventual quando o agente assume o risco de produzir 

um resultado que por ele foi previsto, sendo assim, ocorreu a visualização da 

possibilidade da ocorrência do ato ilícito e, mesmo assim, o agente não interrompeu 

sua ação, admitindo, anuindo, aceitando, concordando com o resultado. 
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2.3 MODALIDADES E ESPECIES DE CULPA 

 

 

Formas de manifestação da falta de cuidado objetivo, ou seja, culpa, está 

descrito no artigo 18, inciso II do Código Penal, a saber: imprudência, negligência e 

imperícia. 

A imprudência se refere a precipitação, falta de cautela na pratica de 

determinada ação, um exemplo clássico, é quando o indivíduo ao conduzir um 

automóvel através de um cruzamento desrespeitando as normas de preferência ou 

de sinalização de parada obrigatória. 

No que diz respeito a negligência, pode se dizer que é a prática de uma ação 

com falta de precauções por displicência, indiligência, ou seja, é a culpa na sua 

forma omissiva. 

A imperícia é a falta de aptidão técnica para exercer determinada atividade ou 

profissão, ou seja, prática de uma determinada conduta com a falta de 

conhecimentos técnicos para sua segura e correta execução. 

A culpa possui várias espécies assim como o dolo. Considera-se culpa 

inconsciente quando o agente não prevê oi que era previsível, culpa sem previsão.  

Oliveira (1997, p.33) diz que na culpa inconsciente, “(...) o agente não prevê o 

resultado negativo para a sua ação ou omissão, porque incompetente para tanto, 

muito embora tal resultado seja absolutamente previsível”. 

Para exemplificar, é possível citar o caso de indivíduo que abandona arma de 

fogo displicentemente em local com fácil acesso a crianças. Muito embora este 

indivíduo não deseje patrocinar um homicídio, a sua conduta neste caso torna este 

resultado possível por puro desleixo. 

Na culpa consciente o agente prevê o resultado, mas não o quer, isto é, prevê 

a possibilidade de produzir o resultado ilícito, no entanto, acredita que este não 

venha acontecer. Repare que neste caso não basta apenas a previsibilidade do 

resultado para que se configure a culpa consciente, mas há a necessidade que o 

agente não o almeje e se esforce para que este não ocorra.  

Segundo Damásio Evangelista de Jesus (2006, p.79):  
 

Na culpa consciente, também denominada „negligente‟ e „culpa ex lascívia’, 
o resultado é previsto pelo sujeito, que confia levianamente que não ocorra, 
que haja uma circunstância impeditiva ou que possa evitá-lo. Por isso, é 
também chamada de culpa com previsão. Esta é elemento do dolo, mas, 
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excepcionalmente, pode integrar a culpa. A exceção está exatamente na 
culpa consciente. (grifo no original) 
  

Seguindo com a definição de culpa consciente, Luiz Régis Prado (2008, 
p.331) ensina: 

 
Culpa consciente ou com previsão – o autor prevê o resultado como 
possível, mas espera que não ocorra. Há efetiva previsão do resultado, sem 
a aceitação do risco de sua produção (confia que o evento não sobrevirá). 
Por sem dúvida, há uma consciente violação do cuidado objetivo. A 
previsibilidade no delito de ação culposa se acha na culpabilidade e não no 
tipo de injusto. (grifo no original) 

 

Sendo assim, pode-se dizer que a culpa (em sentido estrito) é a forma mais 

branda de culpabilidade, isto é, menos grave do que o dolo. Na culpa o resultado 

ilícito de dano ou perigo não é previsto, mas previsível, e se for previsto de algum 

modo, não é aceito pelo agente que acredita que tal não ocorra. 

A culpa imprópria diz que por erro inescusável o agente frente a uma causa 

que ache justificável, acredita quer esta lhe dá o direito de praticar, licitamente, um 

fato típico. Por sua vez, a culpa presumida, pode ser uma forma de responsabilidade 

objetiva, que não é mais prevista pela legislação penal. Por fim, quando o agente 

produz indiretamente um resultado a título de culpa, sendo necessário para 

verificação desta se o resultado está na linha de desdobramento causal da conduta 

e se pode ser atribuída ao autor mediante culpa, diz que é culpa mediata ou indireta. 

Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (2004, p.492), definiram 

culpa inconsciente e frisou a diferença entre esta espécie de culpa com a culpa 

consciente e dolo eventual: 

 
Na culpa inconsciente, ou culpa sem representação, não há um 
conhecimento efetivo do perigo que, com a conduta, se acarreta aos bens 
jurídicos, porque, se trata da hipótese em que o sujeito podia e devia 
representar-se a possibilidade de produção do resultado e, no entanto, não 
o fez, Nestes casos há apenas um conhecimento “potencial” do perigo aos 
bens jurídicos alheios. Se tomarmos como exemplo a conduta de que 
conduz um veículo automotor em excesso de velocidade, por uma rua 
percorrida por crianças que saem da escola, ele pode não representar-se a 
possibilidade de atropelar alguma criança, caso em que haverá culpa 
inconsciente ou sem representação; pode representar-se a possibilidade 
lesiva, mas confiar em que a evitará, contando com os freios potentes de 
seu veículo e sua perícia ao volante, caso em que haverá culpa consciente 
ou culpa com representação. Por outro lado, se, ao representar para si a 
possibilidade de produção do resultado, aceita a sua ocorrência (“pouco me 
importa”), o caso seria de dolo eventual.  
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É importante ressaltar que um crime só poderá ser punido na modalidade 

culposo, quando houver previsão legal, assim quando não houver será punido na 

modalidade doloso. 
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3 CRIMES DE TRÂNSITO 

 

 

Nos crimes de trânsito a previsão legal está no Código de Trânsito Brasileiro 

(Lei 9.503/97), no artigo 302 ao 312, onde estão relacionadas diversas condutas 

típicas, como por exemplo, homicídio culposo e a lesão corporal culposa à direção 

de veículo automotor, a condução de veículo sobre a influência de álcool, a 

participação em competição não autorizava em via pública, assim como outras. 

A incidência do dolo eventual nos tipos previstos nos artigos 302 (homicídio 

culposo) e 303 (lesão corporal), por se tratarem de crimes contra a vida, causam um 

sentimento de repulsa e desaprovação pela sociedade. Estes dispositivos merecem 

uma atenção especial por se tratarem de previsão de modalidade culposa, levando 

ao ensejo sobre a discussão da incidência da culpa consciente ou do dolo eventual. 

 

 

3.1 HOMICÍDIO 

 

 

O Código de Trânsito Brasileiro os crimes de trânsito estão enumerados em 

espécies. Existem dois tipos penais que se destacam, no caso de serem cometidos 

na direção de veículo automotor, quais sejam, homicídio culposo e lesão corporal. 

Assim homicídio praticado no trânsito, através de veículos automotores, no 

Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe: Artigo 302. Praticar homicídio 

culposo na direção de veículo automotor. Penas - detenção, de dois a quatro anos, e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

Seguindo estes pressupostos a que se acrescentar a possibilidades da 

incidência do dolo eventual nos crimes de trânsito. O CTB, embora tenha inovado ao 

enumerar os crimes de trânsito, fixando-lhes penas severas, não reconheceu as 

figuras típicas de homicídio e lesão corporal culposo praticado com dolo eventual. 

Assim existe uma imprecisão quando se descreve os tipos penais. O objetivo 

central do crime de homicídio é matar alguém e não praticar homicídio. A imprecisão 

terminológica, na referência ao nomen juris decorre de não estar no fato as 

qualificadoras contidas no mesmo dispositivo do tipo principal. 
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O crime cometido na direção de um veículo automotor é considerado de maior 

potencial ofensivo do que qualquer outro culposo. Assim o artigo 298 do Código de 

Trânsito Brasileiro ressalta algumas circunstâncias que podem agravar 

genericamente quando o agente comete crimes de trânsito quais sejam: a) com 

dano potencial para duas ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano 

patrimonial a terceiros; b) utilizando veículo sem placas, com placas falsas ou 

adulteradas; c) sem possuir permissão ou habilitação para dirigir; d) com permissão 

ou habilitação de categoria diversa da necessária para conduzir o veículo; e) no 

exercício de profissão ou atividade que exija cuidados especiais com o transporte de 

passageiros ou de carga; f) utilizando veículo em que tenham sido adulterados 

equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu 

funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações 

do fabricante; ou g) sobre faixa de pedestres. 

 

 

3.2 EMBRIAGUEZ 

 

 

Uma droga cujo abuso debilita, fere e mata, diretamente pela dependência ou 

indiretamente, nos espancamentos domésticos, brigas de lar e acidentes de trânsito, 

é o álcool.  

Não é tarefa fácil verificar a existência do dolo eventual pela simples 

embriaguez. O condutor é considerado embriagado, quando mediante teste de 

bafômetro, indicar seis ou mais decigramas de álcool por litro de sangue, este 

resultado é definido com exatidão informando se há ou não capacidade de 

desempenhar as funções exigidas de um motorista. 

O impacto do álcool causado no organismo humano depende além da 

quantidade da substância que foi ingerida e do nível de tolerância do indivíduo. 

Assim pessoas que ingerem o álcool com maior freqüência tendem a tolerar 

quantidades maiores antes que clinicamente estejam no estado de embriaguez. 

Os fatores que determinam a embriaguez são diversos: a) quanto maior o 

peso, mais diluído ficará o álcool, pelo fato do corpo humano ser constituído de dois 

terços de água. A concentração é mais elevada nos indivíduos de menor peso; b) o 

sistema digestivo absorve o álcool, que passa para o sangue num fenômeno 
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bastante rápido, e varia de acordo com a concentração alcoólica da bebida, o ritmo 

da ingestão; c) o hábito de beber deverá ser levado em conta, pois o abstêmio, o 

bebedor moderado e o grande bebedor toleram o álcool em graus diferentes; d) os 

estados emotivos, a estafa, o sono, a temperatura, o fumo, as doenças e estados de 

convalescença são causas que alteram a sensibilidade às bebidas alcoólicas. 

Em muitos casos indivíduos com de alcoolemia acima das permitidas 

conseguem conduzirem seus veículos de forma correta, apresentam-se com 

comportamento educado, sem nenhum tipo de infração, apenas são abordados por 

questão dita preventiva.  Assim como o inverso também pode acontecer, pois o 

indivíduo pode estar abaixo das taxas permitidas e apresentar manifestamente 

sinais de embriaguez e ter cometido infrações. 

Segundo a visão constitucional e processual penal brasileira demonstra 

claramente as limitações que surgiriam em função de eventual constrangimento 

imposto ao condutor para que produzisse prova contra si mesmo. É inadmissível a 

configuração de crime de desobediência em razão de o condutor negar a sua 

colaboração para a realização dos testes de embriaguez. Uma incursão na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à aplicação do direito à não-

auto-incriminação, revela de igual forma a aversão aos meios de prova os quais 

violem tal garantia: 

 

Ementa: Comissão Parlamentar de Inquérito – privilégio contra a auto-
incriminação – direito que assiste a qualquer indiciado ou testemunha – 
impossibilidade de o poder público impor medidas restritivas a quem exerce, 
regularmente, essa prerrogativa – pedido de habeas corpus deferido. O 
privilégio contra a auto-incriminação – que é plenamente invocável perante 
as Comissões Parlamentares de Inquérito – traduz direito público subjetivo 
assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de 
indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder 
Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. O exercício do 
direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a 
dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica 
daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. 
Precedentes. O direito ao silêncio – enquanto poder jurídico reconhecido a 
qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam 
incriminá-la (nemo tenetur se detegere) – impede, quando concretamente 
exercido, que quem o invocou venha, por essa específica razão, a ser 
preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do 
Estado. Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a 
natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que 
exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. 
O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, 
consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de 
se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao 
réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por 
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sentença do Poder Judiciário. Precedentes (STF, HC n. 79.812/SP, rel. Min. 
Celso de Mello, j. em 8.11.2000, DJU de 16.2.2001, p. 21.) 
 
Ementa: I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao silêncio. Se, conforme 
o art. 58, § 3.º, da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, 
detêm o poder instrutório das autoridades judiciais – e não maior que o 
dessas – a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais 
oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias 
constitucionais contra a auto-incriminação, que tem sua manifestação mais 
eloqüente no direito ao silêncio dos acusados. Não importa que, na CPI – a 
qual tem poderes de instrução, mas nenhum poder de processar nem de 
julgar – a rigor não haja acusados: a garantia contra a auto-incriminação se 
estende a qualquer indagação por autoridade pública de cuja resposta 
possa advir à imputação ao declarante da prática de crime, ainda que em 
procedimento e foro diversos. Se o objeto da CPI é mais amplo do que os 
fatos em relação aos quais o cidadão intimado a depor tem sido objeto de 
suspeitas, do direito ao silêncio não decorre o de recusar-se de logo a 
depor, mas sim o de não responder às perguntas cujas repostas entenda 
possam vir a incriminá-lo: liminar deferida para que, comparecendo à CPI, 
nesses termos, possa o paciente exercê-lo, sem novamente ser preso ou 
ameaçado de prisão. II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada a 
liminar na volta do paciente à CPI e já encerrados os trabalhos dessa (STF, 
HC n. 79.244/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 23.2.2000, DJU de 
24.3.2000, p. 38) 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR 
SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E RESISTÊNCIA. - CONCURSO 
MATERIAL. - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. - ESTADO 
DE EMBRIAGUEZ SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELOS 
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. - INEXISTÊNCIA DE EXAME DE 
DOSAGEM ALCOOLICA. - IRRELEVÂNCIA. - SENTENÇA MANTIDA. - 
RECURSO NÃO PROVIDO. I. A materialidade e autoria do delito restaram 
caracterizadas, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06 e 10); Interrogatório (fls. 
08); Laudo de Exame Bafométrico (fls. 11/12); Croqui de Ocorrência de 
Acidente de Trânsito (fls. 29); Termo de Declaração (fls. 30); Declarações 
de Testemunhas de Acusação (fls. 49/50 e 52). II. 215804 - CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO - ART. 306 DA LEI Nº. 9.503/97 - SIMPLES 
DIREÇÃO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ 
- CONFIGURAÇÃO - Para a configuração do delito previsto no art. 306 da 
Lei nº. 9.503/97, basta a comprovação de estar o agente dirigindo veículo 
automotor em via pública em estado de embriaguez e que desta conduta 
decorra exposição a dano potencial a incolumidade pública, prescindindo-se 
de perigo concreto. (TACRIMSP - ACr 1271451/3 - 14ª C. - Rel. Juiz França 
Carvalho - DJSP 27.02.2002 - p. 135)JCTB.306 III. "APELAÇÃO CRIMINAL 
- DELITOS DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - 
CARACTERIZAÇÃO - AGENTE QUE DIRIGIA DE MANEIRA ANORMAL 
SEU VEÍCULO EM VIA PÚBLICA POR INFLUÊNCIA DA INGESTÃO DE 
SUBSTÂNCIA ALCOÓLICA - FATO QUE, POR SI SÓ, PÕE EM RISCO A 
INCOLUMIDADE PÚBLICA, PRESCINDINDO DO PERIGO CONCRETO - 
AUSÊNCIA DE EXAME DE DOSAGEM ALCOÓLICA - IRRELEVÂNCIA - 
POSSIBILIDADE DE A EBRIEDADE SER DIAGNOSTICADA PELA 
OBSERVAÇÃO COMUM E POR PROVAS ORAIS - RECURSO 
DESPROVIDO Em delitos de trânsito, a ebriedade do motorista não se 
comprova tão-somente pelo exame de dosagem alcoólica, mas também 
pode ser diagnosticada pela observação comum, isto é, por intermédio da 
prova testemunhal." (TJSC - ACr 2005.006139-5 - Rel. Desembargador 
Solon d'Eça Neves - Julgado em 30/08/2005) 
 
EMENTA: EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - 
ARTIGO 306 DA LEI N° 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) 
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- CONDENAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
EXAME BAFOMÉTRICO DEMONSTROU A EXCESSIVA 
CONCENTRAÇÃO DE ALCOOL NO SANGUE DO RÉU - 
CONCENTRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA DE 0,3 mg/l (BAFÔMETRO). 
DEPOIMENTO DE MILITARES EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS 
DOS AUTOS. DECISÃO ESCORREITA. PENA CORRETAMENTE 
FIXADA. RECURSO IMPROVIDO. 1) Existência somente de depoimento de 
militares presentes quando da Prisão em Flagrante, mostra-se suficiente à 
comprovação da prática do delito pelo réu, tendo em vista que estes se 
coadunam com as provas materiais dos autos (Laudo Bafométrico), e, com 
o fato de que não havendo qualquer contradição ou indício desta nas 
alegações daqueles, há de se aceitar como prova suplementar tais 
depoimentos. 2) "Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais, prestados 
em Juízo, são válidos como meio de prova, posto que, além de coerentes e 
harmônicos com as demais provas carreadas aos autos, foram colhidos sob 
o crivo do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido já decidiu esse 
Egrégio Tribunal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores 
policiais, reveste-se de eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo 
simplesmente pelo fato de emanar de agentes estatais, especialmente 
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório." (TAPR - Ap. 
Crim. nº 227.452-2, Rel. Juiz Conv. Rubens Oliveira Fontoura, 3ª Câm. 
Crim., julg: 26/06/2003). (ACÓRDÃO N. 906 - 4ª CÂMARA CRIMINAL. Rel. 
Conv. LAERTES FERREIRA GOMES) 3) Delito previsto no artigo 306 do 
Código de Trânsito Brasileiro prevê basicamente três requisitos a 
configuração do tipo: 1- condução de veículo automotor em via pública; 2- 
influência de álcool ou substância análoga; 3 - exposição a dano potencial a 
incolumidade de outrem. 4) Proibição de dirigir veículo após a ingestão de 
bebida alcoólica tem fundamento na comprovação inquestionável de que o 
motorista, em razão desse fato, tem seus reflexos alterados. As reações são 
mais lentas e a avaliação de profundidade, visão das distâncias e relação 
de velocidade entre o veículo que conduz e os demais em circulação, sofre 
alteração na avaliação do motorista embriagado. Ocorre que estas 
distorções não são percebidas por quem bebeu, daí a convicção de que 
estava em condições de dirigir. (Acórdão: 1949, da 4ª Câmara Criminal, 
Comarca: Cornélio Procópio, Apelação Crime nº 0315466-7, Relator: Miguel 
Pessoa, Revisor: Rogério Coelho, julgado em 20/04/2006, Dados da 
Publicação: DJ 7112) 

 

A possibilidade de aferição da embriaguez ao volante a partir da prova 

testemunhal já vem há muito sendo reconhecida pelos Tribunais pátrios: 

 

Desnecessário o exame de sangue para verificação da dosagem alcoólica 
ou o teste realizado com bafômetro para demonstrar que o estado ebrioso 
do condutor é tal que o impossibilite de dirigir veículo automotor. Basta a 
simples constatação física da alcoolização, visto que os efeitos são 
característicos e facilmente observados por qualquer pessoa leiga. (TJRS. 
Apelação Crime N° 70003424355, Sétima Câmara Criminal, Relator: Agathe 
Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 09/05/2002). 

 

O embriagado pode se comportar de diferentes formas, a depender do seu 

estado de embriaguez. Levando em consideração o fato de estar alcoolizado não se 

pode afirmar que o motorista agiu com dolo eventual no momento do sinistro fatal. 

Adotando esta linha de pensamento não se pode negar a existência das diferentes 



24 

fases da embriaguez, vez que se pode haver enorme diferença entre a primeira e a 

última fase. 

Nesta linha Fabiano Augusto Valente (2007, p. 04), diz que: 

 

De qualquer forma, não há que se olvidar que o teste do bafômetro serve 
apenas para comprovar a quantidade de bebida alcóolica ingerida pelo 
condutor do veículo, não comprovando de fato se aquela pessoa está ou 
não embriagada, pois, "o álcool ingerido por uma pessoa que não é 
acostumada a beber tem seus efeitos rapidamente demonstrados, já para 
outras pessoas que consomem bebida alcóolica freqüentemente, os efeitos 
do álcool demoram a aparecer, quando efetivamente aparecem. Contudo, o 
bafômetro, no processo penal, no que se refere ao crime de embriaguez do 
artigo 306 do Código de Trânsito, é inservível, pois, pouco importa a 
quantidade de bebida alcóolica ingerida pelo condutor de veículo automotor, 
mas, sim, se este efetivamente ingeriu bebida alcóolica, vez que, o crime 
exige diversas condutas do agente, entre elas, estar dirigindo veículo 
automotor, causar dano a incolumidade pública e estar sob a influência de 
álcool, na falta de qualquer um destes requisitos inexistirá o crime.  

 

A doutrina diz que não se caracteriza o dolo eventual pela simples ingestão 

de álcool, mas também tem relação direta com a intenção do agente na prática do 

ato ilícito. 

Assim, mesmo embriagado o sujeito pode se portar de diferentes maneiras, a 

depender do seu estágio de embriaguez. Não se pode afirmar que, pelo simples fato 

de estar alcoolizado, o agente age com dolo eventual no momento do sinistro fatal. 

 Sendo adotada essa linha de pensamento se está negando a existência das 

diferentes fases da embriaguez, uma vez que se sabe haver enorme diferença entre 

a primeira e a última fase. 

Desta forma estando o sujeito embriagado na fase de excitação, sua conduta 

tende a levá-lo à supervalorização de suas próprias capacidades, de modo, então, a 

não tomar conhecimento dos riscos a que está sujeito. 

Não se pode olvidar, de igual forma, que a conduta do agente anterior à 

ingestão de álcool deve ser levada em consideração. Alcântara explica que a 

embriaguez etílica pode ser enquadrada em sete diferentes categorias: voluntária, 

preterdolosa, culposa, por força maior, fortuita, acidental e habitual. Vejamos: 

 Embriaguez voluntária – é aquela procurada, deliberadamente, pelo 

agente para ficar em condições de praticar o crime, vencendo o temor 

e reprimindo a autocensura. a decisão de se embriagar tem fim 

definido. 
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 Embriaguez preterdolosa – o agente, sem querer um resultado definido, 

mas conhecendo as suas reações, assume o risco de produzi-lo. 

 Embriaguez culposa – o agente não conhece suas reações ou delas não se 

recorda quando embriagado e, imprudentemente, bebe demais. 

 Embriaguez de força maior – o agente é levado ao estado por se encontrar 

num ambiente em que todos se dão às libações alcoólicas e sua resistência é 

vencida. 

 Embriaguez fortuita – o agente, não sendo forçado, sem imprudência e 

predeterminação, chega ao estado, em ocasiões especiais, como: aniversário, 

formatura ou outras comemorações especiais. 

 Embriaguez acidental – surge diante do engano da ingestão de bebida de 

forte teor alcoólico, quando achava exatamente o contrário. 

 Embriaguez habitual – surge sobre o agente já dependente do álcool, que 

necessita dele para se desinibir e tomar iniciativas. 

Em breve análise, percebe-se que não há que se falar em embriaguez 

voluntária, visto que tal classificação remete de pronto ao dolo direto. De igual forma, 

com exceção das classificações preterdolosa, culposa e fortuita, as demais não 

interessam ao presente estudo. 

Vê-se na figura da embriaguez preterdolosa a única possibilidade de 

interpretar como presente o dolo eventual na conduta do motorista embriagado. 

Todavia, há que se ressaltar que não se pode encarar como regra tal 

comportamento, uma vez que não é de se esperar que uma pessoa, em sã 

consciência, possa ao mesmo tempo prever uma má conduta quando embriagada e 

desejar mesmo assim dar continuidade. É possível – e ocorre – tal situação, mas 

está longe de se tornar regra geral. 

Por outro lado, tem-se na embriaguez culposa e na embriaguez fortuita as 

duas maiores fontes de motoristas bêbados – ou, ao menos, com seis ou mais 

decigramas de álcool por litro de sangue. 

Finalmente, ao contrário do que seria na hipótese de actio libera in causa, a 

conduta praticada pelo ébrio será considerada dolosa ou culposa, não pela natureza 

da embriaguez – voluntária ou culposa – pertencente à fase de imputabilidade real, 

mas segundo o elemento subjetivo do momento em que a ação é praticada. Em 
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outros termos, isso significa que de uma embriaguez dolosa pode resultar um crime 

culposo, assim como de uma embriaguez culposa pode resultar um crime doloso. [18] 

Logo, verifica-se que a posição doutrinária é clara sobre a inviabilidade de se 

ter caracterizado o dolo – eventual – pela simples ingestão de álcool, quando na 

verdade tal caracterização tem relação direta com a intenção do agente na prática 

do ilícito, o que, na verdade, vai ao encontro da linha atualmente seguida pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 
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4 DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE  NO HOMICÍDIO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR ESTANDO O CONDUTOR EMBRIGADO 

 

 

Os delitos de trânsito, em especial os homicídios, são cometidos por 

condutores que agem com culpa, consciente ou inconsciente. A grande questão 

reside no fato de que existem algumas situações sui generis, em que a presença de 

algumas circunstâncias acidentais deixam dúvidas a respeito de qual o elemento 

subjetivo dos homicídios de trânsito. 

Nos acidentes de trânsitos, há uma enorme discussão a respeito da culpa e 

dolo, ainda mais quando os citados acidentes atingem fatalmente o maior bem 

tutelado pelo nosso ordenamento jurídico a vida. Assim o homicídio na direção 

veículo automotor só está tipificado no Código de Trânsito Brasileiro como culposo. 

Essa discussão parte justamente da existência do dolo eventual, nos casos, por 

exemplo, de acidentes com vítimas fatais provocados em decorrência do “racha”, da 

embriaguez,  do uso de entorpecente pelo motorista e da velocidade excessiva. 

Damásio E. Jesus (1997, p. 6) diz que no dolo eventual:  

 

 [...] o agente não busca o resultado, pois se assim fosse haveria dolo 
direto. Antevê o resultado e age. A vontade não se dirige diretamente ao fim 
(o agente não quer o evento), mas sim à conduta, prevendo que esta pode 
produzir aquele (vontade relacionada indiretamente ao evento). Percebe 
que é possível causar o resultado e, não obstante, realiza o comportamento. 
Entre desistir da conduta e causar o resultado, este se lhe mostra 
indiferente.  

 

Não há como confundir dolo eventual com culpa consciente, vez que naquele 

o agente tolera o resultado, mesmo não querendo o evento. Já neste o resultado é 

previsto pelo agente mesmo não acreditando que não acontecerá, pois confia em 

sua perícia. É papel discricionário de o judiciário estabelecer se a ação do agente foi 

com dolo eventual ou culpa. O juiz pode contar com alguns fatores frente ao caso 

concreto que podem ajudar no diagnóstico de qual tipo de conduta do agente em um 

crime de trânsito. Assim, se o condutor que ocasionou a morte de outrem estivesse 

embriagado, sob efeito de entorpecentes, em alta velocidade ou participante de 

competições não autorizadas, ao conduzir o veículo automotor já estaria agindo com 

dolo eventual, levando-se em consideração que não se preocupou com a 
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probabilidade da ocorrência ou não de evento danoso a outrem. Nestes casos não 

se preocupou em causar um acidente fatal. 

O conceito dado por Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli 
(2004, p. 492), distinguindo a culpa consciente e o dolo eventual: 

 

Chama-se culpa com representação, ou culpa consciente, aquela em que o 
sujeito ativo representou para si a possibilidade da produção do resultado, 
embora a tenha rejeitado, na crença de que, chegado o momento, poderá 
evitá-lo ou simplesmente ele não ocorrerá. Este é o limite entre culpa 
consciente e o dolo (dolo eventual). Aqui há um conhecimento efetivo do 
perigo que correm os bens jurídicos, que não se de confundir com a 
aceitação da possibilidade de produção do resultado, que é uma questão 
relacionada ao aspecto volitivo e não ao cognoscitivo, e que caracteriza o 
dolo eventual. Na culpa com representação, a única coisa que se conhece 
efetivamente é o perigo. (grifo no original) 

 

Em seus ensinamentos Cezar Roberto Bitencourt (2003, p. 85) diferencia dolo 

eventual e culpa consciente dizendo: 

 

Os limites fronteiriços entre o dolo eventual e a culpa consciente constituem 
um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos 
um traço em comum: a previsão do resultado proibido. Mas, enquanto no 
dolo eventual o agente anui ao advento desse resultado, assumindo o risco 
de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na culpa consciente, ao 
contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, na esperança 
convicta de que este não ocorrerá. 

 

Outra corrente o caso concreto levaria o juiz a analisar de forma diversa. Todo 

condutor ao assumir a direção de um veículo automotor, tem a confiança de que 

nada irá acontecer e de que irá chegar com segurança em seu destino. Acredita-se 

que ninguém tem a intenção de produzir um efeito danoso a outras pessoas ao 

conduzir seu veículo. 

Contemplando com os demais doutrinadores, Guilherme de Souza Nucci 

(2010, p. 223), discorre sobre a diferença entre dolo eventual e culpa consciente:  

 

É tênue a linha divisória entre a culpa consciente e o dolo eventual. Em 
ambos o agente prevê a ocorrência do resultado, mas somente no dolo 
eventual o agente admite a possibilidade do evento ocorrer. Na culpa 
consciente, ele acredita sinceramente que conseguirá evitar o resultado, 
ainda que o tenha previsto. 

 

Para se configurar o dolo indireto do tipo eventual, não se esgota a 

possibilidade de previsão da ocorrência do resultado, mas sim, a indiferença  a esse 
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resultado por parte do condutor. Se o condutor mantiver no pensamento que se ele 

continuar a dirigir daquela forma poderá ocasionar um acidente e levar a morte de 

alguém, mas confia em sua habilidade e por isso continua, estará presente a culpa 

consciente. Ao contrário que se mantiver o pensamento que continuar a dirigir 

daquela forma poderá matar alguém, mas não importa o que pode vir a acontecer e 

continua, estará presente o elemento volitivo, e consequentemente o dolo eventual. 

O dolo eventual é acontece quando o condutor, voluntariamente, coloca em 

perigo a segurança do trânsito. Assim por exemplo ao se embriagar e dirigir, o 

motorista deve assumir a responsabilidade dos danos passíveis de ocorrer em seu 

percurso. Decisões nesse sentido são, constantemente, encontradas nos Tribunais 

pátrios. Observa-se que, na maioria das vezes em que o dolo eventual é adotado, o 

crime cometido possui conseqüências mais graves: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO. 
CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. DOLO EVENTUAL. AFERIÇÃO 
AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em delitos 
de trânsito, não é possível a conclusão automática de ocorrência de dolo 
eventual apenas com base em embriaguez do agente. Sendo os crimes de 
trânsito em regra culposos, impõe-se a indicação de elementos concretos 
dos autos que indiquem o oposto, demonstrando que o agente tenha 
assumido o risco do advento do dano, em flagrante indiferença ao bem 
jurídico tutelado 2. Ordem concedida para, reformando o acórdão 
impugnado, manter a decisão do magistrado de origem, que desclassificou 
o delito para homicídio culposo e determinou a remessa dos autos para o 
juízo comum. (HC 58826/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 29/06/2009, DJe 08/09/2009) 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. DENÚNCIA 
POR HOMICÍDIO TENTADO COM DOLO EVENTUAL. DECISÃO 
PRONUNCIATÓRIA. NECESSIDADE DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE 
LÓGICA DE ADMITIR-SE A TENTATIVA NO DOLO EVENTUAL. 
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. Recurso provido. (Recurso em Sentido 
Estrito Nº 70028712321, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 19/06/2009)” 
 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. 1º FATO. 
HOMICÍDIO DOLOSO (DOLO EVENTUAL) PRATICADO NA DIREÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. Uma linha muito tênue 
separa o dolo eventual da culpa consciente, pois em ambos os casos o 
possível resultado é conhecido e não é desejado pelo agente. A diferença 
reside no fato de que, na culpa consciente o agente sequer cogita a 
hipótese de tal resultado realmente vir a ocorrer, enquanto no dolo eventual 
aceita a possibilidade, simplesmente aceitando o risco que corre de produzir 
o resultado. Diante de tão sutil diferença, seria mesmo imprudente privar os 
jurados da apreciação do fato, que consiste em um acidente de trânsito 
causado por motorista embriagado. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO 
ACUSADO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DESDE LOGO 
DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA QUANTO AO 
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DOLO DE MATAR. A desclassificação do delito importa em apreciação do 
animus necandi, matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri, só 
podendo ser operada nesta fase processual quando há certeza absoluta da 
inexistência do dolo de matar. 2º FATO. DESCLASSIFICAÇÃO, EM 
SEGUNDO GRAU. DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. 
INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA 
CRIMINAL. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. 
(Recurso em Sentido Estrito Nº 70036085082, Primeira Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcel Esquivel Hoppe, Julgado em 
09/06/2010) 
 
APELAÇÃO-CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOIS HOMICÍDIOS 
TENTADOS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
Afastada a hipótese da tentativa de homicídio, inviável o questionamento se 
a ação foi praticada mediante dolo eventual. Precedente do STJ. Incabível o 
questionamento aos jurados sobre a suficiência da prova dos autos, já que 
a estes é garantido o sigilo das votações, ex vi do artigo 5º, inciso XXXVIII, 
alínea b, da Constituição Federal. DECISÃO MANIFESTAMENTE 
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCONGRUÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DOS JURADOS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. Segundo 
noticiam os autos, a vítima Adriana, que resultou com lesões corporais, 
estava sendo perseguida pelo acusado que dirigia um automóvel 
Ford/Escort, enquanto a vítima conduzia seu veículo GM/Corsa. Durante a 
perseguição os veículos emparelharam e colidiram, fazendo com que o 
automóvel da vítima se chocasse com o veículo tripulado pelas vítimas 
Flávio(que faleceu no local) e José Eduardo, que restou lesionado. Os 
jurados entenderam que o réu assumiu o risco de matar a vítima Flávio e, 
de outro lado, que o acusado lesionou culposamente Adriana e José 
Eduardo. Assim, a decisão do Conselho de Sentença se mostra absurda, 
cumprindo a renovação do julgamento. Não se pode conceber que mediante 
uma única ação, tenha o acusado agido mediante dolo e, também, com 
culpa, mormente quando considerado que a vítima fatal se encontrava no 
mesmo automóvel de José Eduardo. Além disso, Adriana, que era 
perseguida, pelo acusado foi tida como vítima de crime de lesão corporal 
culposa, enquanto que o ofendido Flávio, que sequer era perseguido foi tido 
como vítima de homicídio doloso. Flagrante a contrariedade à prova dos 
autos. Afastadas as prefacias. Apelo do Ministério Público parcialmente 
provido. Prejudicadas as demais inconformidades dos apelantes. (Apelação 
Crime Nº 70020046348, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 25/05/2010). 

 

Na culpa consciente, o sujeito é capaz de prever o resultado, o prevê, porém 

crê piamente em sua não-produção; ele confia que sua ação conduzirá tão-somente 

ao resultado que pretende, o que só não ocorre por erro no cálculo ou erro na 

execução. 

A simples previsão do resultado, por si só, não caracteriza que o agente agiu 

com culpa consciente; faz-se necessário que ele tenha possuído também, ao 

momento da ação, a consciência acerca da infração ao dever de cuidado.  

A principal característica é a confiança que o agente possui quanto à 

inexistência do resultado desfavorável, não se devendo confundi-la com uma mera 

esperança em fatores aleatórios. O agente, mesmo prevendo o resultado, não o 
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aceita, não assume o risco de produzi-lo, nem permanece indiferente a ele. Apesar 

de prevê-lo, confia o agente em sua não-produção. 

 O limite entre a culpa consciente e o dolo eventual reside no fato de que, na 

culpa com representação, a única coisa que se conhece efetivamente é o perigo de 

que o resultado danoso ocorra, perigo este que o agente rejeita, por crer que, 

chegado o momento, ou ele evitará o resultado, ou este simplesmente não ocorrerá. 

Há apenas um conhecimento efetivo do perigo que os bens jurídicos correm; 

relaciona-se ao aspecto cognoscitivo do tipo subjetivo; Já o dolo eventual 

corresponde à aceitação da possibilidade de que o resultado danoso venha a 

ocorrer, ele relaciona-se ao aspecto volitivo.  

Observa-se que o limite entre dolo eventual e culpa consciente é que no 

primeiro está à previsão e à aceitação do resultado; o agente sabe do risco e do 

resultado que poderá provocar, não quer que ocorra, mas mesmo assim assume o 

risco e não deixa de agir. Já no segundo, o agente sabe do resultado que sua 

conduta poderá gerar, também não quer que ocorra, mas confiante em sua astúcia 

não deixa de agir devido acreditar que nada ocorrerá, e caso aconteça, deixará de 

fazer. 

Na culpa consciente, o agente não aceita o resultado danoso, apesar de 

prevê-lo; não assume o risco de produzi-lo; o resultado não é, para ele, indiferente 

nem tolerável. Já no dolo eventual, o agente tolera, aceita, a produção do resultado; 

assume o risco de produzi-lo; o resultado danoso é, para ele, indiferente. 

O sujeito que age com culpa consciente confia nas suas qualidades pessoais 

e nas possibilidades de impedir o resultado previsto; ele confia sinceramente na não-

produção do evento. Se ele estivesse realmente convicto de que o evento poderia 

ocorrer, desistiria da ação. Não estando convencido dessa possibilidade, calcula mal 

e age. O agente que pratica a ação com dolo eventual crê apenas no acaso; ele tem 

consciência de que é incapaz para evitar o resultado danoso, porém age mesmo 

assim. 

Se ao final do processo, o juiz não estiver convencido entre aplicar a teoria do 

dolo eventual ou da culpa consciente ao agente, deve aplicar esta última, vez que, in 

dubio pro reo, ao contrário do que vêm decidindo alguns juristas no sentido in dubio 

pro societate, ou seja, é, na dúvida, o juiz deve procurar beneficiar o réu, e não agir 

de acordo com a vontade da sociedade, qual seja a de punir, de maneira mais 

grave, o agente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Mediante a discussão exposta nesse trabalho conclui-se que nossos 

representantes políticos devem olhar com bastante atenção para essa situação 

caótica que vivemos dia a dia nem nosso trânsito. 

Muito tem se discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito, 

os jornais e tele-jornais estão sempre mostrando o quão é necessária uma lei mais 

ríspida para os condutores de veículos automotores, pois certos da impunidade, 

todos os dias vemos reportagens de motoristas embriagados e dirigindo em alta 

velocidade e em virtude disso provocam resultados lastimáveis, deixando quase 

sempre pessoas com seqüelas permanentes e na maioria das vezes causando 

mortes.  

Com isso de certa forma a mídia na cobrança de punições mais rígidas sobre 

esse assunto, fez com que, em vários Estados da Federação juízes e promotores 

passassem a enxergar o delito de trânsito causado nessas circunstâncias, ou seja, a 

união de alta velocidade e embriaguez do motorista atropelador, como de dolo 

eventual, pela lacuna que deixou o art. 18 no inciso I, que diz ser dolosa a conduta 

quando o agente assume o risco de produzir o resultado. 

O clamor social no sentido de que os motoristas que dirigem embriagados 

e/ou em velocidade excessiva devem ser punidos severamente, principalmente 

quando tiram vidas de pessoas inocentes, mas também tem que ter bastante 

atenção para não punir um motorista por dolo eventual, quando na verdade deveria 

ser punido por culpa,  

Concordando com GRECO (2007, p. 210) quando ele expressa seu 

entendimento sobre esse determinado assunto, ou seja, se ao final do processo pelo 

qual o motorista estava sendo processado por um crime doloso (dolo eventual) 

houver duvida com relação a este elemento, subjetivo, deverá ser a infração penal 

desclassificada para aquela de natureza culposa, pois que in dubio pro reo, e não, 

como querem alguns, in dubio pro societate. 
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