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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico oferece uma análise a respeito da aplicação do dolo eventual 

nos crimes de trânsito, diante do aumento da criminalidade em virtude da impunidade 

dos agentes. Estes estão sendo enquadrados pelos delitos previstos no Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB/1997), que prevê apenas a modalidade culposa. A pesquisa 

objetiva verificar quais os requisitos utilizados à tipificação dos crimes ocorridos no 

trânsito, logo, qual legislação deverá ser aplicada, o CTB/1997 ou Código Penal 

(CP/1940), e, por conseguinte, quais as modalidades aceitas pelos ordenamentos, dolosa 

ou/e culposa.  Serão apresentados também, o entendimento jurisprudencial, do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e o doutrinário pertinente à análise de casos, e os 

conceitos defendidos pelos operadores do Direito no sentido de aplicar o dolo eventual 

nos crimes de trânsito. Urge esclarecer que serão estudados os crimes de homicídio e 

lesão corporal na direção de veículo automotor, buscando evidenciar as divergências 

existentes entre o dolo eventual e a culpa consciente e que legislação deve ser aplicada. 

Em suma, o trabalho busca esclarecer a sociedade e os acadêmicos de Direito que a 

legislação específica vigente poderá ser substituída pelo ao CP/1940, no entanto nestes 

casos deverá prevalecer o CTB/1997, por ser lei especifica. Porque diante da celeuma 

social do agravamento da pena destes agentes, clama-se pelo júri popular, no entanto 

não é o entendimento do Poder Judiciário de Santa Catarina a aplicação do dolo 

eventual, tampouco do legislador, assim, se conclui, que a melhor alternativa é a 

alteração do CTB/1997 no título, crimes em espécies. 

 

Palavras-chave: Trânsito. Direito Penal. Direção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia, condição para a conclusão e aprovação no curso de 

Graduação em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, trata do 

estudo acerca da tipificação e do ordenamento jurídico aplicado aos crimes de trânsito, a 

Lei nº 9.503/97 (CTB/1997) ou a Lei 2848/40 (CP/1940). 

 Diante da alteração legislativa trazida pela Lei nº 9.503/97, que tinha o 

intuito de tornar as penalizações mais rigorosas e cuidar especificamente dos delitos 

cometidos no trânsito, na direção de veículo automotor, o legislador elaborou um 

capítulo exclusivo para alguns delitos. Desta maneira, a pesquisa objetiva analisar as 

modalidades dos elementos do tipo penal, dolo e culpa, e as alterações operadas na 

doutrina e jurisprudência quanto aos requisitos utilizados para enquadrar o agente em 

cada caso concreto. 

Em virtude do fato ocorrido no dia 3 de agosto de 2008, na rodovia SC-402, 

Km 3,6, na cidade de Florianópolis, que resultou na morte de um ciclista e lesões 

corporais no outro, pela ação de um jovem que dirigia alcoolizado e em velocidade 

incompatível com o local dos fatos, buscou-se investigar a divergência existente entre a 

aplicação do dolo (dolo eventual) e da culpa (culpa consciente) nos crimes de homicídio 

na direção de veículo automotor.  

Atualmente, portanto, os crimes no trânsito têm causado grande repercussão 

na sociedade, pois se o crime for consumado mediante o uso de veículo automotor, o 

agente será enquadrado em um dos delitos previstos no CTB/1997, sendo irrelevante o 

dano de perigo causado concretamente.  Ressalta-se, entretanto, que o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial vem sendo alterado, após a celeuma da impunidade dos 

crimes no trânsito.  

Este trabalho versará sobre os efeitos dessa alteração, especificamente no 

tocante aos requisitos utilizados à tipificação do delito e qual ordenamento jurídico a ser 

aplicado. 

Compreende-se, deste modo, que o presente estudo aborda um tema atual e 

de grande importância para a comunidade jurídica. De modo que faz-se necessária uma 

abordagem dos elementos do crime, dolo e culpa, seus conceitos, espécies e seus 

conseguintes na aplicação do Direito. 

O tema escolhido para esta pesquisa também motivou-se a partir de 

experiência profissional, vivenciada, primeiramente, no Poder Judiciário de Santa 
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Catarina e, posteriormente, no Ministério Público de Santa Catarina, onde foi possível 

acompanhar demandas criminais nesse sentido, o que incentivou o aprofundamento no 

estudo da matéria que abordará apenas as decisões do TJSC.   

A pesquisa partiu de problematização representada pela seguinte pergunta: 

quais os requisitos utilizados para tipificação do crime de trânsito e qual a razão de estes 

serem denunciados ora por dolo (dolo eventual) e ora por culpa (culpa consciente)? 

Partindo-se para o estudo da diferença existente quanto ao rito processual pelo qual o 

crime será processado, bem como a diferença das penas a serem aplicadas, pois 

dependerá do enquadramento do agente no momento da denúncia.  

Assim sendo, os objetivos deste trabalho é avaliar a diferença entre delitos 

dolosos e culposos consumados no trânsito; identificar os elementos que compõem estes 

delitos; analisar a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente, bem como 

priorizar o estudo daqueles previstos no CTB/1997, apontando qual a correta tipificação 

penal para os crimes ocorridos na direção de veículo automotor. 

Para o desenvolvimento da análise, organizou-se a pesquisa em cinco títulos 

distintos, iniciando-se pela introdução, prosseguindo com o desenvolvimento da 

abordagem e findando-se com a conclusão. Após a introdução, o segundo título trata do 

elemento doloso; na sequência, o terceiro título ilustra a culpa, de modo que, em ambos 

são destacados conceitos, elementos, espécies e teorias. 

Por fim, o quarto título focaliza os artigos 302, 303 do Código de Trânsito 

Brasileiro e as divergências quanto ao ordenamento jurídico a ser aplicado nos crimes 

consumados por agente na direção de veículo automotor. E a posição jurisprudencial 

tocante a cada delito do nosso Tribunal. 

Para o desenvolvimento da abordagem, utilizou-se o método dedutivo, 

partindo-se da análise do elemento dolo e culpa e consequentemente para a análise 

direta do tema particularmente, o dolo eventual nos crimes de trânsito. 

A técnica utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com o uso de doutrina, 

jurisprudência, bem como o estudo da Lei Constitucional e leis infraconstitucionais. 
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2 DOLO 

 

O primeiro capítulo versará sobre o elemento subjetivo do crime, o dolo, seu 

conceito, seus elementos, bem como suas teorias e espécies. O capítulo seguinte trata 

dos componentes e elementos referentes à culpa.  

A análise será centrada sobre os delitos de trânsito, mais especificamente 

sobre os delitos de homicídio e lesão corporal decorrentes de acidentes de trânsito e, 

para melhor compreensão do tema proposto, seu conceito, previsão legal e as 

penalidades legalmente aplicáveis.  

 

2.1 CONCEITO E ELEMENTOS 

 

O dolo é definido no artigo 18, inciso I, do Código Penal (CP/1940).  Para o 

legislador todo agente que comete um ilícito penal esta agindo dolosamente, esta é a 

regra, ou seja, o agente age consciente e com o intuito de produzir o resultado.  

 

Art. 18 Diz-se o crime: 

I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-

lo. 

 

Greco (2008, p.183), assim conceitua o dolo:  

 

Dolo é a vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo 

penal incriminador. Conforme preleciona Welzel, “toda ação consciente é 

conduzida pela decisão da ação, quer dizer, pela consciência do que se quer – 

o momento intelectual – e pela decisão a respeito de querer realizá-lo – o 

momento volitivo. Ambos os momentos, conjuntamente, como fatores 

configuradores de uma ação típica real, formam o dolo (= dolo do tipo)”, ou 

ainda, na lição de Zaffaroni, “o dolo é uma vontade determinada que, como 

qualquer vontade, pressupõe um conhecimento determinado”. Assim, 

podemos perceber que o dolo é formado por um elemento intelectual e um 

elemento volitivo. 

 

Para Prado (2005, p 374), “[...]. ‘Dolo é saber e querer a realização do tipo 

objetivo de um delito’. Não exige a consciência da ilicitude, que é elemento da 

culpabilidade”.  

No dizer de Dias (2007, p.349, grifo do autor), “A doutrina hoje dominante 

contextualiza-o, na sua formulação mais geral, como conhecimento e vontade de 

realização do tipo objetivo de ilícito”. 

No dizer de Greco (2008, p. 183):  
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A consciência, ou seja, o momento intelectual do dolo, basicamente, diz 

respeito à situação fática em que se encontra o agente. O agente deve ter 

consciência, isto é, deve saber exatamente aquilo que faz, para que se lhe 

possa atribuir o resultado lesivo a título de dolo. [...]  

  

Logo que, “para agir dolosamente, o sujeito ativo deve saber o que faz e 

conhecer os elementos que caracterizam sua ação como ação típica”. (MUÑOZ 

CONDE, 1988, p.57 apud GRECO, 2008, p. 184).  

Enfim, restará configurado o dolo quando o agente agir de modo livre, 

consciente e dirigido ao fim de realizar a conduta descrita no tipo penal. 

De acordo com a doutrina, a consciência e a vontade do agente são os 

elementos do dolo, pois, conforme citado, o agente terá conhecimento do fato que 

compõe a ação e deseja realizá-la.   

Para E. Jesus (2005, p. 289), o dolo possui três elementos, “a consciência da 

conduta e do resultado, a consciência da relação causal objetiva entre a conduta e o 

resultado, e a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado”.  

O referido autor prossegue, afirmando que: 

 

É necessário que o agente tenha consciência do comportamento positivo ou 

negativo que está realizando e do resultado típico. Em segundo lugar, é 

preciso que sua mente perceba que da conduta pode derivar o resultado, que 

há ligação da causa e efeito entre eles.  

 

Bitencourt (2003, p. 213, grifo do autor) também insiste que no elemento 

intelectual “[...] essa previsão constitui somente a consciência dos elementos 

integradores do tipo penal, ficando fora dela à consciência da ilicitude que hoje está 

deslocada para o interior da culpabilidade.”.  

Diante dos elementos expostos, Prado (2004, p. 374, grifo do autor) elucida 

que o componente intelectual do dolo consiste na “consciência atual da realização dos 

elementos objetivos do tipo (conhecimento da ação típica) [...]”. E “o componente 

volitivo do dolo define-se como querer realizar o tipo objetivo de um crime.” 

(SANTOS, 2007, p. 133, grifo do autor). 

Nesse sentido, para o reconhecimento do crime doloso, é necessário que na 

conduta do agente estejam presentes os elementos,   “consciência e vontade”. A seguir, 

serão apresentadas as principais teorias a respeito do dolo. 
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2.3 TEORIAS 

 

Do ponto de vista de alguns penalistas, o dolo tem como base três teorias 

que buscam esclarecer a natureza do tipo doloso, quais sejam, teoria da vontade, teoria 

da representação e teoria do assentimento. 

No dizer dos autores, aplica-se à teoria da vontade quando “age 

dolosamente quem pratica a ação consciente e voluntariamente. É necessário para sua 

existência, portanto, a consciência da conduta e do resultado e que o agente a pratique 

voluntariamente”. (MIRABETE; FABBRINI, 2007, p. 129).  

Como descrito na obra de Carrara: “Dolo é a intenção mais ou menos 

perfeita de praticar um fato que se conhece contrário à lei”. Do ponto de vista de outros 

autores que corroboram essa teoria, o dolo impõe duas condições, o agente que cometer 

o ilícito deve ter conhecimento do que faz e seu significado, bem como tem que querer 

produzir o resultado. (CARRARA, 1885, p. 293, apud, E. JESUS, 2005, p. 287).  

E. Jesus (2005, p. 288) alega que “[...] para a teoria da vontade, é preciso 

que o agente tenha a representação do fato (consciência do fato) e a vontade de causar o 

resultado”.  

Ressalte-se que, “segundo a teoria da vontade, dolo seria tão-somente a 

vontade livre e consciente de querer praticar a infração penal, isto é, de querer levar a 

efeito a conduta prevista no tipo incriminador”. (GRECO, 2008, p. 186). 

Entretanto, a teoria da representação defende que o “[...] dolo é a vontade de 

realizar a conduta, prevendo a possibilidade de o resultado ocorrer, sem, contudo, 

desejá-lo. [...]”. Aplica-se essa teoria nos casos em que o agente pressagie como 

possível o resultado, logo, sua conduta será enquadrada como dolosa. (CAPEZ, 2005, p. 

200).   

Por sua vez, Greco (2008, p. 186) adverte que “[...] para a teoria da 

representação, não há distinção entre dolo eventual e culpa consciente, pois que a 

antevisão do resultado leva à responsabilização do agente a título de dolo”.  

Nesse sentido os autores abordam que, “para teoria da representação, o dolo 

é a simples previsão do resultado. Embora não se negue a existência da vontade na ação, 

o que importa para essa posição é a consciência de que a conduta provocará o resultado 

[...]”. (MIRABETE; FABBRINI, 2007, p. 129). 

Os autores prosseguem:  
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Argumenta-se, contudo, que a simples previsão do resultado, sem a vontade 

efetivamente exercida na ação, nada representa e que, além disso, quem tem 

vontade de causar o resultado evidentemente tem a representação deste. 

Nesses termos, a representação já está prevista na teoria da vontade. (2007, p. 

129).   

 

Ao passo que a teoria do assentimento expõe que, “[...], também é dolo a 

vontade que, embora não dirigida diretamente ao resultado previsto como provável ou 

possível, consente na sua ocorrência ou, o que dá no mesmo, assume o risco de 

produzi-lo. [...]”. (BITENCOURT, 2003, p. 211-212, grifo do autor). 

Na opinião de Greco, segundo esta teoria, (2008, p. 186): 

 

[...] atua com dolo aquele que, antevendo como possível o resultado lesivo 

com a prática de sua conduta, mesmo não o querendo de forma direta não se 

importa com a sua ocorrência, assumindo o risco de vir a produzi-lo. Aqui o 

agente não quer o resultado diretamente, mas o entende como possível e o 

aceita.  

 

De acordo com Bitencourt (2003, p. 212, grifo do autor) “o nosso Código 

Penal, ao contrário do que alguns autores afirmam, adotou duas teorias: a teoria da 

vontade, em relação ao dolo direto, e a teoria do consentimento, em relação ao dolo 

eventual”. 

Neste contexto, Greco (2008. p. 187) esclarece que o CP/1940 adotou a 

teoria da vontade e do assentimento “[...], portanto, age dolosamente aquele que, 

diretamente, quer a produção do resultado, bem como aquele que, mesmo não o 

desejando de forma direta assume o risco de produzi-lo”.  

Ainda observa Bitencourt (2003, p. 212):  

 

Alguns autores ainda relacionam a teoria da probabilidade, segundo a qual o 

autor deve entender ‘o fato como provável e não somente como possível’. 

Essa teoria parte da valoração do elemento intelectivo do dolo, ignorando o 

elemento volitivo, que é fundamental. O próprio dolo eventual não pode 

prescindir do elemento volitivo, como veremos.” 

 

Em sentido contrário, E. Jesus (2005, p. 288) argumenta que o nosso 

ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da vontade, pois o art. 18, I, do CP/1940 

determina que o crime seja classificado como doloso quando o agente quis o resultado 

ou assumiu o risco de produzi-lo, afirmando que não se satisfaz apenas com a 

representação do resultado, já que a legislação exige a vontade de realizar a conduta e 

de produzir o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo.  
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Nessa quadra, percebe-se a necessidade de enfocar as espécie de dolo, até 

porque, uma vez identificado o dolo na ação do agente, será possível assegurar qual a 

teoria está sendo empregada. 

  

2.3 ESPÉCIES  

 

As espécies de dolo existentes estão de acordo com as teorias supracitadas, 

por esta razão serão analisadas algumas destas. 

  

2.3.1 Dolo direto 

 

Conforme está previsto na primeira parte do art. 18, I, CP/1940, o crime será 

doloso quando o agente quis o resultado, ou seja, neste caso está configurado o dolo 

direto, quando o agente, por exemplo, tem a intenção de ceifar a vida da vítima usando 

os meios necessários para consumação do fato, conforme elucida a teoria da vontade já 

mencionada.  

Greco (2008, p. 187) esclarece que “costuma-se distinguir o dolo em direto 

e indireto”. 

 

Diz-se direto o dolo quando o agente quer, efetivamente, cometer a conduta 

descrita no tipo, conforme preceitua a primeira parte do art. 18, I, do Código 

Penal. O agente, nesta espécie de dolo pratica sua conduta dirigindo-a 

finalisticamente à produção do resultado por ele pretendido inicialmente 

[...]”. (p. 188). 

 

Assim sendo, é o dolo por excelência pois, conforme citado, o agente quer 

preencher os elementos descritos no tipo penal. “[...]. Assim, João, almejando causar a 

morte de Paulo, seu desafeto, saca seu revólver e dispara contra este último, vindo a 

matá-lo. A conduta de João, como se percebe, foi direta e finalisticamente dirigida a 

causar a morte de Paulo.” (GRECO, 2008, p. 188). 

Capez (2005, p. 202) classifica também o dolo direto como determinado, 

pois, “[...] é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado (teoria da vontade). 

Ocorre quando o agente quer diretamente o resultado”.  

 

Diz-se direto o dolo quando o resultado no mundo exterior corresponde 

perfeitamente à intenção e à vontade do agente. O objetivo por ele 

representado e a direção da vontade se coadunam com o resultado do fato 
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praticado”. No dolo direito o sujeito diz: “eu quero” (MARQUES, 1991, p. 

198 apud CAPEZ, 2005, p. 202). 

 

 Nesse sentido “o objeto do dolo direto é o fim proposto, os meios escolhidos e 

os efeitos colaterais representados como necessários à realização do fim pretendido.” 

(BITENCOURT, 2003, p. 214, grifo do autor). 

Acrescenta Greco (2008, p. 188, grifo do autor) que: 

 

Tomando por base as mencionadas fases de realização da conduta, preleciona 

Cezar Roberto Bitencourt que o dolo direto pode ser classificado em: a) dolo 

direto de primeiro grau e b) dolo direto de segundo grau. De acordo com o 

renomado autor, ‘o dolo direto em relação ao fim proposto e aos meios 

escolhidos é classificado como de primeiro grau, e em relação aos efeitos 

colaterais, representados como necessários, é classificado como de segundo 

grau’.  

 

Dessa forma, para elucidar a diferença entre a classificação do dolo direto, 

Greco utiliza exemplos:  

 

I – Suponhamos que A queira matar B. Para tanto, adquire uma pistola, meio 

tido como necessário e suficiente para o sucesso do plano criminoso. Quando 

B passa pelo local onde A havia se colocado de emboscada, este efetua o 

disparo, que causa a morte da vítima. Assim, concluímos que o dolo de A era 

direto, pois que dirigido imediatamente a produzir o resultado morte, previsto 

pelo tipo do art. 121 do Código Penal. Além de ser direto, poderá também ser 

entendido como de primeiro grau, uma vez que, em razão do meio por ele 

selecionado, não havia possibilidade de ocorrência de qualquer efeito 

colateral ou concomitante, qual seja, a morte de outras pessoas, que não a 

vítima por ele escolhida. II – Agora, imagine-se que o agente, terrorista 

internacional, queira causar a morte de uma importante autoridade pública, 

sabendo, antecipadamente, que a vítima faria uma viagem de cunho político, 

coloca um explosivo no avião no qual esta seria transportada, a fim de que 

fosse detonado quando a aeronave já tivesse decolado, o que vem a 

acontecer. Nesse caso, não somente ocorre a morte da autoridade pública, 

como também de todas as outras pessoas que como ela se encontravam no 

referido vôo. O dolo referente à autoridade pública poderá ser considerado 

direto de primeiro grau, pois que a conduta do terrorista foi dirigida 

finalisticamente a causar-lhe a morte. Com relação a todas as outras pessoas 

que estavam a bordo do avião, o terrorista sequer as conhecia, como também 

sequer sabia o numero exato de passageiros. Contudo, em razão do meio por 

ele selecionado a fim de causar a morte da autoridade pública, ou seja, o 

explosivo colocado na aeronave, o resultado morte com relação a todas as 

outras pessoas passou a ser considerado como certo. Ou seja, a certeza com 

relação aos efeitos concomitantes ou colaterais faz com que o dolo do agente 

seja tido como direto. Contudo será classificado como de segundo grau, pois 

que a finalidade primeira não era a de causar a morte dos demais passageiros, 

que ele sequer conhecia. (GREGO, 2008, p. 188-189, grifo do autor). 

 

Greco ressalta o último exemplo citado por Zaffaroni, que “o resultado 

típico é uma consequência necessária dos meios eleitos, que devem ser abrangidos pela 
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vontade tanto como o fim mesmo. Daí porque também é reconhecido como dolo de 

consequências necessárias.” (ZAFFARONI, 2000, p. 499 apud GRECO, 2008, p. 189). 

Em consonância com o exposto, Gomes (2007, p. 377-378) afirma: 

 

O dolo direto de primeiro grau, em suma, expressa a finalidade ou o 

propósito ou a intenção direta e imediata do agente. [...]. No dolo direto de 

segundo grau o agente tem consciência e vontade de concretizar os requisitos 

objetivos do tipo que conduzem a (que geram) um efeito colateral típico (um 

resultado colateral) decorrente do meio escolhido.  

 

Nesse sentido, no dolo direto o agente propende ao resultado certo e 

determinado, ele planeja, por exemplo, esfaquear a esposa com o intuito de matá-la e 

utiliza dos meios necessários para atingir o resultado por ele almejado, neste caso seria 

uma “faca”.  

 

2.3.2 Dolo indireto 

 

Esta espécie é dividida em duas modalidades, quais sejam, dolo alternativo e 

dolo eventual. Estes tratam do dolo que não estão relacionados à vontade do agente para 

tal fato.  

Na visão de Magalhães Noronha: o dolo é indireto “quando, apesar de 

querer o resultado, a vontade não se manifesta de modo único e seguro em direção a ele, 

ao contrário do que sucede como o dolo direto”. Urge esclarecer que alguns autores 

corroboram a divisão desta espécie em alternativo e eventual. (NORONHA, 1991, p. 

198 apud CAPEZ, 2005, p. 202). 

O dolo indireto alternativo, na visão de Rocha, “apresenta-se quando o 

aspecto volitivo do agente se encontra direcionado, de maneira alternativa, seja em 

relação ao resultado ou em relação à pessoa contra a qual o crime é cometido”. 

(ROCHA, 1993, p. 23 apud GRECO, 2008, p. 189-190).    

Portanto, ficará configurado o dolo alternativo “quando a vontade do sujeito 

se dirige a um ou outro resultado. Ex.: o agente desfere golpes de faca na vítima com 

intenção alternativa: ferir ou matar”. (E. JESUS, 2005, p. 290).  Logo, embora seja 

independente o resultado da ação praticada pelo agente, este quer o resultado, porém sua 

vontade não é determinada.  

Por conseguinte, “fala-se em dolo eventual quando o agente, embora não 

querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com isso, 
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assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito [...]”. 

(GRECO, 2008, p. 190).   

Hungria (1979, p. 289 apud CAPEZ, 2005, p. 203) comenta que a “fórmula 

de Frank para explicar o dolo eventual: ‘seja como for, dê no que der, em qualquer caso 

não deixo de agir’”.  

Na visão de Capez (2005, p. 202), "[...] o sujeito prevê o resultado e, embora 

não o queira propriamente atingi-lo, pouco se importa com a sua ocorrência.”. 

No dolo eventual o agente não quer diretamente o resultado típico, mas 

aceita que sua consumação seja possível, conforme descrito pelo doutrinador: 

 

[...] ocorre quando o agente representa o resultado como possível, assume o 

risco de produzir esse resultado e ainda atua com total indiferença frente ao 

bem jurídico (representação + aceitação + indiferença). No dolo eventual o 

agente representa o resultado como possível e assume o risco da sua 

produção. (GOMES, 2007, p. 378). 

   

Dessa maneira, “o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, 

como possível, mas apesar de prevê-lo age aceitando o risco de produzi-lo.” 

(BITENCOURT, 2003, p. 213-214, grifo do autor). 

Logo, por mais que o conceito do dolo indireto seja plausível, é diferente do 

dolo direto e, na prática, é muito complexo e difícil o seu enquadramento no caso 

concreto. Por esta razão deve ser analisado de acordo com a narrativa dos fatos 

apresentados. 

Todavia, existem alguns crimes que não admitem o dolo eventual, porque a 

descrição do tipo exige que o autor tenha conhecimento específico do caso, por 

exemplo, “ser a coisa produto de crime, no delito de receptação (CP, art. 180)”. 

(CAPEZ, 2005, p.203).  

Nessa espécie de dolo, o agente avalia conscientemente como possível a 

consumação do tipo penal e aceita. Em consonância com o exposto, ensina Muñoz 

Conde: 

 

No dolo eventual, o sujeito representa o resultado como de produção 

provável e, embora não queira produzi-lo, continua agindo e admitindo a sua 

eventual produção. O sujeito não quer o resultado, mas conta com ele, admite 

sua produção, assume o risco etc. (MUÑOZ CONDE, 1988, p. 60 apud 

GRECO, 2008, p. 190). 
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Conforme se percebe, nesta espécie de dolo indireto o agente dá 

assentimento e sua anuência ao resultado lesivo, bem como apresenta traço comum com 

a culpa consciente, que será estudada no próximo capítulo, na qual não há adesão da 

consumação do fato. 

 

2.3.3   Dolo geral  

 

Esta espécie de dolo não foi aceita pelo CP/1940 ainda que tenha sido a 

teoria discutida na Alemanha, que defendia os casos em que o crime seria consumado 

em virtude de duas ações, e por isso, o agente responde por cada uma separadamente. 

Em contraposição a essa teoria, Welzel defende que, nesses casos, o agente 

seria enquadrado no dolo geral, ou seja, todas as suas ações eram consideradas em todos 

os instantes, até o fim pretendido pelo autor. (WELZEL, 1987, p. 89 apud GRECO, 

2008, p. 191). 

No entendimento de Gomes (2007, p. 380), “dolo geral ou erro sucessivo 

ocorre quando a conduta do agente se desenvolve em dois atos e o dolo do agente 

estaria presente em ambos os momentos (seria geral nesse sentido)”, pois em todos os 

atos o agente quis o resultado.   

Assim, o dolo geral ocorre quando o agente só irá parar de agir, no 

momento em que atingir a consumação do fato. No entanto, a intenção do autor não se 

consuma com a primeira ação, pois só será consumado com o segundo ato do agente.  

 

2.3.4    Dolo genérico 

 

O dolo genérico compreende os delitos cometidos sem finalidade, ou seja, 

um grupo de jovens decide, no meio da balada, agredir um jovem que estava sozinho no 

seu canto, no entanto, acabaram ceifando a vida desse pelo excesso de golpes deferidos 

pelo grupo. Então por atos sem escopo praticam um ilícito penal.  

No entendimento de Capez (2005, p. 203), é suficiente para caracterizar o 

dolo genérico, a ação do agente que cobiça alcançar um resultado sem finalidade 

específica, como o mero desejo de cometer o verbo do tipo, sem um propósito especial.  

Dessa forma, “é o requisito subjetivo geral exigido em todos os crimes 

dolosos (consciência e vontade de concretizar os requisitos objetivos do tipo). O dolo, 
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de qualquer modo, está intimamente coligado com o conceito de tipo penal. [...]”. 

(GOMES, 2007, p. 379). 

E, conforme argumentam alguns doutrinadores, esse dolo é a vontade de 

realizar o fato descrito na norma penal, diferentemente do dolo específico que será 

analisado a seguir. (E. JESUS, 2005, p. 293). 

 Contudo, o agente busca praticar a conduta descrita no verbo nuclear do 

tipo diferentemente do dolo geral, quando o agente tem a intenção de matar. Entretanto, 

a consumação do crime se dá apenas com a segunda ação do agente; quanto ao dolo 

genérico, este decide praticar algo ilícito, algum crime, sem finalidade premeditada 

nesta espécie analisada. 

No dolo genérico, não se trabalha com a vontade de praticar uma ação com 

um fim específico, mas sim, de cometer uma infração que não há indicativo algum de 

foco na conduta do autor. 

  

2.3.5 Dolo específico 

 

Ao contrário do dolo genérico, nesta espécie verifica-se que a conduta do 

autor possui um alvo específico. O agente, ao praticar a ação, tem sua vontade 

delimitada e busca a consumação por intermédio de seus atos.  

Greco (2008, p. 192) utiliza a seguinte argumentação para esclarecer o dolo 

específico: 

 

[...] aquele em que no tipo penal podia ser identificado, o que denominamos 

de especial fim de agir. No tipo do art. 121 do Código Penal, por exemplo, 

não há, segundo os adeptos dessa distinção, indicação alguma da finalidade 

do agente, razão pela qual vislumbravam, ali, o dolo genérico.  

 

Na opinião de Gomes (2007, p. 379) “é a intenção especial exigida por 

alguns tipos penais. Ocorre, portanto, quando o tipo penal exige, além do dolo, uma 

especial intenção do agente.” 

O autor também menciona que “os penalistas clássicos (Hungria, Noronha 

etc.) assim como a doutrina italiana (mesmo na atualidade) chamam essa intenção 

especial do agente de dolo específico. A doutrina alemã a denomina de ‘elemento 

subjetivo do injusto’.”  
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Atualmente, diz-se que o requisito exigido em alguns crimes é considerado 

elemento subjetivo especial, podendo ser exemplificado pelo artigo 155 do Código 

Penal: subtrair para si ou para outrem. (GOMES, 2007, p. 379). 

No entanto, existe objeção na divisão do dolo genérico e específico, pois, 

seguindo a orientação de Asúa, Damásio de Jesus (2005, p. 294) explica que não há 

diferença entre os dolos supracitados, existindo apenas um dolo, que varia de acordo 

com a figura típica. 

 Do ponto de vista de E. JESUS (2005, p. 294): 

 

A distinção que os autores fazem a respeito deve ser apreciada em face do 

“fato material” (conduta, resultado e nexo de causalidade). Quando a 

intenção do sujeito se esgota na produção do fato material, fala-se em dolo 

genérico. Ex.: o crime de aborto é composto da conduta de provocar e da 

interrupção da gravidez como a morte do feto (resultado naturalístico), 

ligados pelo nexo de causalidade objetiva. O dolo é genérico, uma vez que a 

vontade do agente não vai além do fato material. O crime de rapto é 

composto do fato material, que é o seguinte: “raptar mulher honesta, 

mediante violência, grave ameaça ou fraude”. Aí se encontram a conduta e o 

resultado. O agente, porém, pretende outro resultado: “para fim libidinoso”. 

Então, de acordo com a doutrina, o crime exige dolo específico, que 

pressupõe o genérico (a exigência do dolo específico não exclui a exigência 

do genérico). Então, no dolo específico, o agente quer o resultado que se 

encontra fora do material. Ex.: arts. 131 (com o fim de transmitir), 161, caput 

(para apropriar-se) [...] 

 

Não obstante, “se na própria noção de dolo já existe a exigência de o agente 

ter vontade de produzir o resultado, tanto faz que este se encontre no fato material ou 

fora dele. A vontade é a mesma; o dolo é o mesmo”. (E. JESUS, 2005, p. 294). 

Nesta espécie de dolo, a consumação do crime exige que o agente atue com 

a finalidade específica prevista no tipo penal; o fim especial do agir do autor da conduta. 

 

2.3.6 Dolo Normativo (Dolus Malus) 

 

Ressaltam-se, nesta espécie, os casos em que o agente possui a vontade de 

fazer algo, e tenha a consciência da ilicitude da sua ação. 

Segundo Gomes, neste tipo de dolo, o agente deve ter consciência da norma 

e do seu significado, no entanto, essa consciência da ilicitude não precisa ser 

necessariamente técnica, pois para o enquadramento do fato neste tipo, a ação do agente 

teria presente o elemento doloso mais a consciência da ilicitude. (GOMES, 2007, p. 

380). 
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Conforme mencionado, “no dolo haveria um elemento de natureza 

normativa, qual seja, a consciência sobre a ilicitude do fato.”. Nesse contexto, para 

configuração desse dolo não será suficiente o elemento da vontade, ora, repudia-se o 

desejo do agente. Logo, será analisado apenas o conhecimento do agente quanto aos 

seus atos praticados, ou seja, se compreende que tal ação é contrária à lei.  Greco, 

(2008, p. 192) acrescenta:  

 

O dolo normativo, portanto, não é um simples querer, mas um querer algo 

errado, ilícito (dolus malus). Deixa de ser um elemento puramente 

psicológico (um simples querer), para ser um fenômeno normativo, que exige 

um juízo de valoração (um querer algo errado).  

 

No entendimento de Capez, essa corrente que defende o dolo normativo, 

instituído pela teoria clássica, está ultrapassada, pois “a consciência da ilicitude não é 

componente do dolo, mas elemento autônomo que integra a culpabilidade.” (CAPEZ, 

2005, p. 201). 

Neste contexto, é defendido o enquadramento do agente nesta 

espécie,quando o mesmo possui consciência de que sua ação é ilícita, ou seja, existe 

previsão legal que define a conduta como ato punível e ilicitamente o agente ignora as 

normas jurídicas.  
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3 CULPA 

 

 Para o direito penal, em não sendo a conduta dolosa ou culposa, afastada 

restará a pretensão punitiva estatal, vez que, para que se possa reputar uma conduta 

como criminosa, é imprescindível que possa ser qualificada como dolosa ou culposa. 

Do contrário, atípica será a conduta. Daí a importância da análise do conceito, 

elementos, teorias e espécies da culpa.  

  

3.1 CONCEITO 

 

O crime culposo é imputado ao agente, quando este causar um resultado por 

imprudência, negligência ou imperícia, conforme previsto no artigo 18, inciso II do 

CP/1940. No entanto, está evidente que o conceito elaborado pelo legislador é 

insuficiente para o enquadramento do agente no caso concreto. 

 De modo que, para ficar caracterizado o crime culposo, o representante do 

Ministério Público, no momento da elaboração da denúncia, terá que utilizar dos 

elementos da culpa, por exemplo, que a conduta do agente foi voluntária, e houve a 

inobservância de um dever objetivo de cuidado, bem como que o resultado lesivo não 

querido, tampouco assumido pelo agente. 

De acordo com os registros de Greco (2008, p. 198):  

 

A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano voluntário 

dirigido, em geral, à realização de um fim lícito, mas que, por imprudência, 

imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever 

de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumindo, 

tipificado previamente na lei penal. 

 

Para Costa Jr. (2009, p. 102) “a culpa é a imprevisão previsível.”. Já na 

visão de Bitencourt (2003, p. 224) “culpa é a inobservância do dever objetivo de 

cuidado manifestada numa conduta produtora de um resultado não querido, 

objetivamente previsível”.  

Partindo desse pressuposto, Bitencourt (2003, p. 224) também ressalta que a 

estrutura do tipo culposo é distinto do crime doloso, pois, respectivamente, se pune a 

conduta mal dirigida, mas lícita ou aquela dirigida para a um fim ilícito. 

Nesse contexto, Mirabete e Fabbrini (2007, p. 136) destacam que o conceito 

mais utilizado pela doutrina atualmente é aquele que define a ação ou omissão do agente 
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como forma voluntária, e que consequentemente gera um resultado previsível, mas, 

antijurídico, que poderia seria evitado caso o agente, no momento dos fatos tivesse 

atuado com o devido cuidado.   

De acordo com Bitencourt (2003, p. 225), é fato de que “a culpabilidade nos 

crimes culposos tem a mesma estrutura da culpabilidade dos crimes dolosos: 

imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de comportamento 

conforme ao Direito.”  

Contudo, para o enquadramento da conduta do agente no tipo culposo, será 

necessário confrontar a conduta do agente em cada caso concreto, com a conduta ideal a 

ser praticada na situação em que este se encontrava.  

Por fim, alerta-se que, somente haverá crime culposo se o delito tiver 

previsão legal expressa, prevista pelo legislador. 

 

3.2 ELEMENTOS 

  

 De acordo com os penalistas, para ficar configurado o crime culposo, os 

elementos que serão estudados deverão estar presentes na ação: conduta humana 

voluntária de fazer ou não fazer; inobservância do cuidado objetivo (imputação 

objetiva) manifestada na imprudência, negligência ou imperícia; previsibilidade 

objetiva; resultado involuntário e nexo de causalidade. 

 Por conseguinte, será desenvolvida, neste capítulo a análise individual 

dos elementos citados.  

 

3.2.1   Conduta humana voluntária de fazer ou não fazer 

 

A conduta do agente para o Direito Penal, no momento da atuação, sempre 

terá uma finalidade, independentemente de ser dolosa ou culposa, apesar da diferença 

entre elas ser considerável, já que na ação dolosa o agente busca um fim ilícito enquanto 

que, na culposa, o agente conjectura alguma ação, mas quase sempre lícita. 

Assim, percebe-se que na conduta culposa o autor dos fatos utiliza de meios 

errôneos e impróprios para chegar a sua finalidade lícita. Uma vez que o objetivo não é 

praticar um crime, tampouco expor o interesse jurídico de terceiro a perigo. 

O agente, quando praticar uma conduta voluntariamente, será julgado pelo 

seu erro de execução deficiente, que gerou a conduta final, pois “os tipos culposos 
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proíbem, assim, condutas em decorrência da forma de atuar do agente para um fim 

proposto e não pelo fim em si.” (MIRABETE;  FABBRINI, 2007, p. 136). 

Em suma, a conduta do agente é analisada pela maneira que se chega ao 

resultado, pois este viola o dever de cuidado. ou seja, despreza a ação que praticou.    

 

3.2.2 Inobservância do cuidado objetivo 

 

O homem que vive em sociedade não pode causar dano a terceiros por falta 

de prudência no dever de praticar seus atos com as cautelas necessárias, pois as pessoas 

não podem agir ao seu “bel” prazer. E a vida em comunidade impõe determinadas 

regras que devem ser seguidas, porque a inobservância do cuidado objetivo exigível do 

agente tornará sua conduta antijurídica. 

No ensinamento do doutrinador Ney Moura Teles,  

 

Nos dias de hoje - em que a vida incorpora, cada vez mais, novos e modernos 

instrumentos e mecanismos, destinados a facilitar a vida do homem, mas que, 

conforme sejam manipulados, podem causar sérios danos -, todos nós temos, 

cada vez maior, um dever geral objetivo de adotar toda a cautela, toda a 

preocupação e precaução, todo o cuidado possível, para não causarmos, com 

nossos comportamentos, lesões aos bens jurídicos.  (TELES, 1996, p. 228 

apud GRECO, 2008, p. 199). 

 

No entanto, torna-se impossível a regulamentação jurídica que anteveja as 

possíveis violações deste dever de cuidado, bem como, não se poderá generalizar todas 

as violações a norma, de modo que algumas transgressões ocorrem em virtude da 

ausência de cautela.  

Desse modo, o resultado da ação ou omissão causado pelo agente deve ser 

confrontado com a conduta que um homem razoável e prudente praticaria em seu lugar.  

Se for concluído que o agente não cumpriu com o devido dever de 

diligência que aquele deveria ter observado, a conduta é típica, e o causador do 

resultado terá atuado com imprudência, negligencia e imperícia. (MIRABETE; 

FABBRINI, 2007, p. 137). 

Na visão de Bitencourt (2003, p. 227-228) “a análise dessas questões deve 

ser extremamente criteriosa, na medida em que uma ação meramente arriscada ou 

perigosa não implica necessariamente a violação do dever objetivo de cuidado.” 

Nesse sentido para Capez (2005, p. 208) esse elemento “é a quebra do dever 

de cuidado imposto a todos e manifesta por meio de três modalidades de culpa, todas 
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previstas no artigo 18, inciso II do CP/1940. [...]”, ou seja, imprudência, negligência e 

imperícia, cujos conceitos serão esclarecidos neste capítulo em item independente.  

Entretanto, qualificar o agente no tipo culposo, com base nesse elemento, 

este deverá transgredir o dever do cuidado objetivo, causando um resultado antijurídico. 

Por fim, alerta-se que é indispensável à previsibilidade da conduta.  

 

3.2.3 Previsibilidade objetiva e subjetiva 

 

Esse elemento tem significado distinto do tipo doloso, não será avaliada a 

vontade do agente em praticar um delito, ao passo que a previsibilidade objetiva a ser 

analisada irá considerar os casos em que o agente possui conhecimento de que seu ato 

pode concretizar um resultado lesivo. 

Dessa forma, a previsibilidade ficará configurada quando o agente, no 

momento do fato, possa conhecer e prever o resultado. No dizer de Hungria:  

 

Existe previsibilidade quando o agente, nas circunstâncias em que se 

encontrou, podia, segundo a experiência geral, ter-se representado, como 

possíveis, as consequências do seu ato. Previsível é o fato cuja possível 

superveniência não escapa à perspicácia comum. (HUNGRIA, 1958, p. 188 

apud GRECO, 2008, p. 201). 

 

Em consonância com o exposto, E. Jesus (2009, p. 296) ilustra que a 

“previsibilidade é a possibilidade de ser antevisto o resultado, nas condições em que o 

sujeito se encontrava.” Todavia a doutrina penal analisa esta previsibilidade por dois 

critérios, o objetivo e o subjetivo. 

Portanto, a previsibilidade objetiva é aquela em que a conduta do agente é 

comparada com a do homem prudente, e na subjetiva seriam analisadas as condições 

pessoais do agente, suas limitações e experiência, ou seja, seria avaliado o que seria 

exigível do agente no momento do fato e não o que este faria. (GRECO, 2008, p. 201-

202). 

Capez (2005, p. 207) ressalta que o critério objetivo “é a possibilidade de 

qualquer pessoa dotada de prudência mediana previr o resultado. É elemento da culpa.” 

Por conseguinte a conduta culposa será típica quando houver a possibilidade do fato ser 

previsto pela perspicácia comum.  

O autor também acrescenta que a previsibilidade subjetiva seria aceita 

quando o agente, dadas as suas características, tinha de prever o resultado. 
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Independentemente se uma pessoa de normal diligência poderia ter previsto, destacando 

apenas se o agente podia ou não o ter feito. (CAPEZ, 2005, p. 208). 

No entanto, a ausência da previsibilidade objetiva será indiferente à 

configuração do crime culposo, tendo em vista que este não é elemento deste crime.  

(CAPEZ, 2005, p. 208). 

Nesse contexto, ao ser demostrado que no momento da ação o resultado era 

imprevisível, conclui-se que não houve crime, pois, de acordo com esse elemento, o 

resultado deverá objetivamente ser previsível.   

 

3.2.4 Resultado involuntário 

  

O resultado no crime culposo é componente essencial e involuntário, uma 

vez que para ficar configurado o crime culposo o agente terá que praticar uma conduta 

com inobservância de um dever objetivo de cuidado previsível e que gere um resultado. 

Verifica-se a necessidade deste elemento, porque, se evitadas as condutas 

que infringem o dever de cuidado, não haverá resultado e com isso o agente não sofrerá 

sanção. 

Partindo desse pressuposto, “a exigência do resultado lesivo para a 

existência do crime culposo justifica-se pela função política garantidora que deve 

orientar o legislador na elaboração do tipo penal”. (MIRABETE; FABBRINI, 2007, p. 

138). 

Bitencourt (2003, p. 228), também ressalta que haverá crime culposo 

quando o agente não assume o risco, tampouco almeja praticar uma conduta (previsível) 

para alcançar um resultado, entretanto, independente de sua vontade, acontece.  

Salienta-se que serão analisados como crime culposo as ações ou omissões 

que causarem resultado por agir com a falta de cuidado necessário diante de um caso 

previsível. 

Destaque-se principalmente o CTB/1997, que prevê apenas crimes de 

homicídio e lesão corporal na modalidade culposa, assim, caso seja comprovado que o 

agente agiu com o devido cuidado, não será este penalizado por chegar a um resultado 

ilícito e estar na direção de veículo automotor. 

  

3.2.5 Tipicidade 
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De acordo com o explicitado no trabalho, só será levantada a hipótese de 

crime culposo, quando houver previsão legal expressa desta infração nesta modalidade, 

conforme descreve o parágrafo único do art. 18 do CP/1940.  

Urge esclarecer, como característica da norma penal, que todos os crimes 

são considerados, em regra, dolosos, e o crime culposo, uma exceção. Ressalta-se neste 

caso também que, em de decorrência da convenção com o princípio da intervenção 

mínima, a pretensão punitiva do Estado só se aplica às infrações graves e que foram 

previstas pelo legislador. (GRECO, 2008, p. 204). 

Nesse contexto, é típica a ação que provocar o resultado quando estiver 

evidenciado que o agente não agiu com o cuidado e a atenção exigidos às 

circunstâncias, causando um resultado lesivo, expressamente previsto pelo tipo penal. 

Desse modo, nos crimes culposos apenas se vislumbra a tipicidade material, 

que é necessária para caracterização da infração penal. Assim serão analisadas as 

modalidades que configuram o tipo culposo.  

  

3.3 MODALIDADES 

 

A culpa, elemento do tipo, foi dividida pelo legislador em três modalidades: 

imprudência, negligência e imperícia, bem como elencadas no artigo 18, inciso II, do 

CP/1940. De maneira que a conduta do agente que deixar de observar o dever de 

cuidado viola a legislação penal. As modalidades supramencionadas passarão a ser 

analisadas. 

 

3.3.1 Imprudência 

 

Essa forma é entendida pela prática de ato perigoso no qual o agente age 

sem os devidos cuidados. Alguns doutrinadores explicam que seria uma ação 

descuidada. 

Na visão de Magalhães Noronha (1993, p. 141 apud CAPEZ, 2005, p. 

2008), a imprudência tem forma ativa. O agente pratica uma ação sem a atenção 

adequada. É a forma ativista e positiva da culpa, consistente na atuação do agente com 

afoiteza, insensatez ou inconsideração, e com isso deixa de perseverar no que a razão 

indica. 
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Greco (2008, p. 205) ensina que essa modalidade “seria a conduta positiva 

praticada pelo agente que, por não observar o seu dever de cuidado, causasse o resultado 

lesivo que lhe era previsível.”. 

Dessa forma, será enquadrado na modalidade de culpa por imprudência 

aquele que atua abruptamente ou age positivamente de maneira descuidada.    

 

3.3.2 Negligência 

 

Neste caso o agente deixou de fazer algo que deveria ser feito. Trata-se 

daquele que age de maneira negativa, contrário à imprudência. Alguns juristas 

entendem que a negligência abrangeria a essência da culpa, compreendendo a 

imprudência e imperícia.   

No entendimento dos autores, “a negligência é inércia psíquica, a 

indiferença do agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por 

displicência ou preguiça mental.” (MIRABETE; FABBRINI, 2007, p. 140, grifo do 

autor). 

De modo que, para Bitencourt (2003, p. 231), a negligência não diz respeito 

à situação psicológica do agente, mas sim, que este, ao apreciar a situação, possuía 

conhecimento das consequências de seus atos omissivos, ou seja, a previsibilidade 

objetiva.  

Em suma, é a omissão do agente de fazer o que lhe era devido, de maneira 

que este sabia de sua responsabilidade do seu dever-poder de agir de determinada 

forma, todavia, atua de modo contrário.   

  

3.3.3 Imperícia 

 

Essa forma é compreendida como o despreparo, falta de capacidade do 

agente no exercício de arte, profissão ou ofício, e não se compara a imperícia com o erro 

profissional.  

No dizer de E. Jesus (2009, p. 298), o desconhecimento técnico ou a falta de 

prática de pessoas em suas atividades profissionais, podem causar dano ao interesse 

jurídico de terceiros, o que é rotulado como imperícia.   

Nessa modalidade, observe-se que poderá ocorrer aumento de pena quando 

o agente ignorar regra técnica específica de sua profissão, bem como, se a imperícia vier 
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de pessoa que no momento da ação não estiver exercendo arte ou profissão, esta estará 

agindo de forma culposa, no entanto, na modalidade de imprudência. (CAPEZ, 2005, p. 

209).  

Assim, após análise das três modalidades de culpa, passa-se ao estudo das 

espécies definidas pela doutrina relacionadas a este elemento do crime, a culpa.  

 

3.4  ESPÉCIES 

 

Neste tópico serão abordadas as espécies de culpa, tendo em vista que os 

crimes culposos são considerados tipos abertos, por não ser a regra do CP/1940, não há 

previsão na legislação que determine completamente a conduta do agente. Assim, 

necessita de complementação para ficar configurada a ação, razão pela qual serão 

abordados detalhadamente os tipos de culpa.  

 

3.4.1 Culpa inconsciente 

 

Nessa espécie o agente age sem a previsão do resultado que era previsível. É 

conhecida também como a culpa comum, por ser a regra. 

O agente cria um risco proibido pelo legislador de forma imprudente, 

negligente ou imperita, ou seja, sem o dever objetivo de cuidado, no entanto, não 

antecipa a lesão ou perigo concreto de dano ao bem jurídico protegido. (GOMES, 2007, 

p. 417). 

Conclui-se que, nesta espécie de culpa, o agente mesmo atuando com base 

em uma das modalidades, não pressagia as consequências de sua ação.   

 

3.4.2 Culpa consciente ou com previsão 

 

Na culpa consciente, o agente tem consciência do resultado, porém acredita 

irresponsavelmente que não acontecerá ou que poderá evitá-lo.  

Para a lei penal, não há diferença entre a culpa consciente e inconsciente, 

conforme a Exposição de Motivos do CP/1940, “pois tanto vale não ter consciência da 

anormalidade da própria conduta, quanto estar consciente dela, mas confiando, 

sinceramente, em que o resultado lesivo não sobrevirá.” (CAPEZ, 2005, p. 210).  
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Embora o agente tenha a representação da possível consumação do evento, 

ele afasta qualquer hipótese por entender que o evitará, em prol de suas agilidades, 

conhecimento e etc., o fato lesivo. (MIRABETE; FABBRINI, 2007, p. 141). 

Outros autores corroboram também a existência da diferença entre a culpa 

consciente e o dolo eventual, sendo que neste o agente aceita a produção do resultado e 

não se importa que este venha a ocorrer. Para o autor, tanto faz, razão pela qual assume 

assim o risco de produzi-lo.  

Em contraposição à culpa consciente, em que o agente age de forma 

contrária, não almeja o resultado, não lhe é indiferente, no entanto, confia em sua não 

produção. (E. JESUS, 2009, p. 299). 

Nesse âmbito, frisa-se que a grande celeuma social encontra-se na 

discordância de entendimento dos aplicadores da lei, quando ao enquadramento do 

agente nos casos concretos, principalmente aqueles consumados no trânsito.  

Contudo, entende-se que na culpa consciente o agente não deixa de praticar 

a conduta, mesmo prevendo o resultado lesivo, por confiar sinceramente que o resultado 

não se concretizará.  

 

3.4.3 Culpa imprópria ou por extensão 

 

Esta espécie incidiu no ordenamento, em virtude do erro de tipo inescusável, 

ou seja, do erro evitável, que se encontra previsto na segunda parte do parágrafo 1º do 

artigo 20 do CP/1940.  

Mirabete e Fabbrini (2007, p. 142, grifo do autor) ressaltam que nesse 

âmbito “[...] o sujeito quer o resultado, mas sua vontade está viciada por um erro que 

poderia, com o cuidado necessário, ter evitado.”  

Capez (2005, p. 210) utiliza-se da seguinte argumentação para registrar que 

o agente, por erro de tipo inescusável, acredita estar frente a uma circunstância que lhe 

consinta praticar, licitamente, um fato típico. No entanto, este compreende a realidade 

fática de maneira errônea, por supor que está acobertado por causa de uma exclusão de 

ilicitude. 

Todavia, existia a possibilidade deste erro ser impedido se o agente 

houvesse empregado a devida diligência, razão pela qual o comportamento do sujeito 

será punido na modalidade culposa.   
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3.4.4 Culpa presumida 

 

Considera-se culpa presumida nos casos em o agente é punido pelo 

dispositivo legal que presume o fato como ilícito. Assim, independe se o agente 

infringiu no caso concreto um dos elementos da culpa. 

Diante do exposto, Mirabete e Fabbrini (2007, p. 142) esclarecem que a 

culpa presumida, forma de responsabilidade objetiva, não é mais prevista pela 

legislação vigente.  

De modo que no ordenamento jurídico anterior, caso o agente ocasionasse o 

resultado apenas por ter infringido uma disposição regulamentar, mesmo inexistindo 

uma das modalidades da culpa, este seria punido por crime culposo. (MIRABETE; 

FABBRINI, 2007, p. 142). 

Conforme já mencionado, o crime culposo é do tipo aberto, inexistindo 

assim as descrições exatas de condutas culposas pelo legislador. Apesar disso, 

“normalmente, após a definição do crime doloso, o legislador, no parágrafo seguinte, 

utiliza a expressão se o crime (lesão, homicídio etc.) é culposo.” (GRECO, 2008, p. 

213). 

Em suma, na legislação atual a culpa deverá ser provada, sendo 

inadmissíveis as presunções que não advenham de provas reais. 

  

3.4.5 Culpa mediata ou indireta 

 

 Esta espécie trata dos casos em que o agente causa dois resultados com 

apenas uma ação, por exemplo, o agente atropela um idoso que atravessa a rua e, por 

seu ato, a pessoa que fosse socorrer o atropelado acabasse sendo atingida por outro 

carro, ou seja, advindo outro resultado.     

 Para Capez (2005, p. 212), o agente gera um fato típico culposo 

indiretamente, ou seja, “para configuração dessa modalidade de culpa, será 

imprescindível que o resultado esteja na linha de desdobramento causal da conduta, ou 

seja, no âmbito do risco provocado, [...] e que possa ser atribuído ao autor mediante 

culpa.”  

 Reitera-se que o agente só irá responder pelo risco que causou nos limites 

desse risco. Apesar disso, Gomes (2007, p. 420) conclui que não existe culpa mediata 

ou indireta em Direito Penal.  
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 Assim, verifica-se que a culpa mediata ou indireta ocorre quando o agente 

der causa a um crime culposo, que se conecta em seguida a um futuro resultado sem 

quebra do nexo causal.  

 

3.5 COMPENSAÇÃO DE CULPA 

 

Não haverá compensação de culpa no âmbito jurídico penal, conforme 

previsto no Direito Civil, pois a culpa da vítima não excluirá a culpa do réu, este irá 

responder criminalmente.  

A doutrina defende que, nos casos em que a vítima contribuir para a 

consumação do fato, não haverá compensação, mas sim que ambos se tornarão réu e 

vítima do caso que se envolverem. Sendo indiferente se as partes por seus atos foram os 

causadores e vitimas dos resultados lesivos. Responderão cada qual por sua conduta 

culposa. (GRECO, 2008, p. 212). 

Capez (2005, 213) utiliza-se das seguinte argumentação com vistos a 

corroborar com Greco, no sentido de que não há compensação de culpas. “[...] De 

modo, a imprudência do pedestre que cruza a via pública em local inadequado não 

afasta a do motorista que, trafegando na contramão, vem a atropelá-lo. A culpa 

reciproca apena produz efeitos quanto à fixação da pena, [...]”.  

A produção do efeito mencionado por Capez, no dizer de Mirabete e 

Fabbrini (2007, p. 143), seria quanto à previsão do artigo  59 do CP/1940 que alude o 

comportamento da vítima como uma das situações a serem consideradas no momento 

da aplicação da pena. No entanto, comprovado que o caso decorreu exclusivamente da 

vítima, não poderá se falar em ilícito culposo. 

Contudo, não se admite compensação de culpas no CP/1940, ou seja, as 

culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. 

 

3.6 CONCORRÊNCIA DE CULPAS 

 

Não há previsão no CP/1940 de compensação de culpas conforme 

esclarecido acima, no entanto, discute-se a probabilidade de ocorrer a concorrência 

destas. 
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Haverá concorrência quando dois ou mais agentes praticam ações 

independentes que resultem em um ato ilícito por agirem com imprudência, negligência 

e imperícia. (CAPEZ, 2005, p.213). 

Como descrito por Bitencourt (2003, p. 236, grifo do autor) “há 

concorrência de culpas quando dois indivíduos, um ignorando a participação do outro, 

concorrem, culposamente, para  a produção de um fato definido como crime.” 

Por fim, entende-se que na existência destas circunstancias, cada agente 

responderá isoladamente, pelo fato que gerou, bem como, não se falará nesses casos 

sobre o concurso de pessoas, pois não haverá adesão de um na ação do outro, será 

ignorado o agente que contribuiu reciprocamente para realização do mesmo fato.  

 

3.7 EXCEPCIONALIDADE DO CRIME CULPOSO 

 

A excepcionalidade do crime culposo ilustra a regra geral do CP/1940.  

Caso não esteja presente na legislação que o crime será punido mediante a modalidade 

do tipo culposo, este somente poderá ser punido pelo crime doloso.  

Conforme ensina Greco (2008, p. 213), o parágrafo único do artigo 18 do 

CP/1940, refere-se à regra da legislação penal. Esta descreve que, todo crime será 

doloso, somente podendo-se falar no tipo culposo quando houver previsão expressa em 

lei nessa acepção.   

Diante dos elementos expostos, pergunta-se, poderá ser constatado que o 

crime aceita a modalidade culposa? Isso será descoberto quando o operador do direito 

estiver diante de um caso concreto. E como verificar se o sujeito agiu culposamente? (E. 

JESUS, 2009, p. 236). 

No entendimento de E. Jesus (2009, p. 302) será necessária a análise da 

norma penal incriminadora, pois, se houver previsão desta modalidade, haverá menção 

expressa à culpa. 

Logo, se o agente praticar ato por imprudência, negligência e imperícia e o 

fato não estiver admitido na modalidade culposa, não haverá crime, vez que a legislação 

adota o princípio da excepcionalidade do crime culposo.  
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4 DELITOS DE TRÂNSITO 

 

Os crimes de trânsito normalmente provocam grande repercussão na 

sociedade. Provavelmente, porque está evidente que, nas últimas décadas, houve um 

aumento da violência no trânsito. Não se pode negar também que na maioria dos casos 

isso ocorre por leviandade e constância de atos insensatos e violentos dos condutores. 

Razão pela qual o Código de Trânsito Brasileiro de 1997 (CTB/1997) 

cuidou de dedicar um capítulo específico para os delitos de trânsito. E disciplinou no 

ordenamento uma série de crimes que anteriormente eram tratados como infrações 

administrativas ou contravenções penais. (RIZZARDO, 2008, p. 571). 

Nesse contexto, o Poder Legislativo verifica a necessidade de uma punição 

eficaz. Segundo Rizzardo (2008, p. 571), esse capítulo inserido “evidencia 

cristalinamente a vontade principal do legislador – e da própria sociedade –, qual seja, 

coibir ou estancar a insuportável violência cotidiana vivenciada no trânsito.”   

Parte-se desse pressuposto, para analisar nos itens seguintes os tipos penais 

inseridos na legislação supracitada, bem como as regras do Código Penal, que 

disciplinava genericamente estes delitos e que atualmente é aplicado subsidiariamente, o 

que evidencia assim as diferenças. (RIZZARDO, 2008, p. 572-573).  

Desse modo, será discutido se a impunidade no trânsito esta contribui para o 

aumento da criminalidade, em virtude do não reconhecido do dolo eventual nos crimes 

de homicídio e lesão corporal previstos no CTB/1997. 

Por fim, verifica-se que o objetivo desta legislação específica não obtiveram 

os resultados almejados, mesmo com as causas de aumento de pena elencadas nos 

parágrafos de cada artigo, pois, ao menos em se tratando de homicídio e lesão corporal, 

os agentes possuem mais benefícios quando são enquadrados no direito penal de 

trânsito, conforme ficará demostrado na análise do valor das sanções. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Diante disso é atualmente debatida por diversos estudiosos e tribunais qual a 

tipificação correta dos crimes cometidos no trânsito, se o agente age dolosa ou 

culposamente, qual a legislação a ser aplicada, o CP/1940 ou CTB/1997? Em 

seguimento, serão analisados de maneira objetiva os tipos penais e a diferença das penas 

previstas para os crimes de trânsito, com vistas a melhorar a compreensão jurídica dos 
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cidadãos nos casos vivenciados e nortear os agentes causadores quanto às 

consequências geradas por seus atos.  

 

4.2 TIPOS PENAIS 

 

O CTB/1997 originou uma inovação, pois não havia previsão legal para os 

crimes cometidos no trânsito. Anteriormente a esta legislação, suas tipificações estavam 

no CP/1940 ou na Lei de Contravenção Penal, que previam penalizações brandas, de tal 

modo que o legislador buscou reunir algumas condutas numa lei especial para evitar as 

reações de caráter repressivista, em virtude da impunidade. 

Na legislação de trânsito, encontram-se os crimes de dano que estão 

elencados apenas como culposos, previstos nos artigos 302 e 303, e os crimes de perigo, 

previstos do artigo 304 ao 312. 

Para Macedo (2009, p. 294), os crimes de perigo são divididos em perigo 

concreto e perigo abstrato, e nestes casos o elemento subjetivo é o dolo.  

 

O perigo concreto é aquele que precisa ser comprovado, isto é, deve ser 

demonstrada a situação de risco corrida pelo bem juridicamente protegido. 

[...], como excesso de velocidade, trânsito com veículos sobre calçadas. Nos 

crimes de perigo abstrato ou presumido juris et de jure, a situação de perigo 

não precisa ser provada, pois a lei contenta-se com a simples prática da ação 

que pressupõe perigosa. (MACEDO, 2009, p. 294). 

 

Com o passar dos anos, todavia, o CTB/1997 não satisfaz mais a sociedade, 

pois se tornou menos branda a penalização dos agentes, de modo que o aumento de 

crimes cometidos no trânsito cresce diariamente, fazendo com que os autores dos fatos 

sejam enquadrados no crime de homicídio doloso (dolo eventual), ou seja, aplica-se  o 

CP/1940, diante da ineficácia do CTB/1197. E esta é uma das divergências criminais 

enfrentada pelo Poder Judiciário.  

Por esta razão, serão analisados os artigos 302 e 303 do CTB/1997 e a 

relação existente entre os crimes de homicídio e lesão corporal com o CP/1940, para 

evidenciar a dificuldade da aplicação do tipo culposo ou doloso, pelo Ministério 

Público, quanto ao ordenamento jurídico a ser aplicado no caso concreto. 

 

4.2.1 Homicídio na direção de veículo automotor 
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A definição deste crime encontra-se prevista no artigo 302 do CTB/1997, no 

qual o legislador não menciona a conduta principal do autor no verbo utilizado para 

definir o núcleo do tipo, mas assim o define: 

 

Art. 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 a habilitação para dirigir veículo automotor. 

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo 

automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente: 

       I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; 

       II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; 

       III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, 

à vítima do acidente; 

       IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo 

veículo de transporte de passageiros. (BRASIL, 1997, grifo nosso). 

 

Logo, percebe-se que a redação não está redigida da melhor maneira, pois 

na verdade, o correto seria matar ou causar a morte culposamente de alguém. 

(MACEDO, 2009, p. 306).  

Observa-se que este crime, previsto pelo CTB/1997, aplica-se apenas aos 

casos em que o agente esteja no comando dos mecanismos de controle e velocidade de 

um veículo automotor. (MACEDO, 2009, p. 306). 

Partindo desse pressuposto, a Convenção de Viena entende por veículo 

automotor, “todo veículo motorizado que serve normalmente para o transporte viário de 

pessoas ou de coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de 

pessoas ou de coisas.” (E. JESUS, 2008, p. 73). 

E. Jesus (2008, p. 78) expõe que o crime ora analisado terá inicio no 

momento em que houver a conduta voluntária do agente de dirigir veículo automotor, 

no entanto, o agente não pretende praticar um crime, tampouco violar interesses 

jurídicos de terceiros.  

O autor também caracteriza o artigo 302 como a falta do dever de 

diligência, ou seja, para configuração deste delito é necessário que o agente não tenha 

antevisto o resultado, ao passo que, se foi previsível, não se falará em culpa, mais sim, 

no elemento dolo. (E. JESUS, 2008, p. 78). 

Destarte, caso o agente tenha deixado de observar o dever objetivo de 

cuidado que lhe competia, e no momento do crime não esteja dirigindo um veículo 

automotor, o agente será enquadrado também no crime de homicídio culposo, mas o 

previsto no CP/1940, artigo 121 parágrafo 3º  que dispõe: “Art. 121. Matar alguém: § 3º 

Se o homicídio é culposo:  Pena - detenção, de um a três anos.” (BRASIL, 1940).  



 

 

38 

Essa divergência demostra nitidamente que o CT/1997 tratou de cuidar dos 

crimes gerados especificamente no trânsito.  

Para a hipótese da conduta do agente cause a morte de alguém, falar-se-á do 

crime de homicídio. Porém, indaga-se se: sendo instrumento utilizado para consumação 

um veículo, será possível aplicar o dolo eventual, diante da previsão do artigo 18, I, 

segunda parte do CP/1940? 

Em consonância com o exposto, Mirabete e Fabbrini (2007, p. 47) expõem: 

 

A ocorrência de morte no trânsito pode constituir homicídio com dolo 

eventual. A jurisprudência tem aceitado essa tese quando se verifica que: o 

agente estava totalmente alcoolizado (RJTJERGS 167/183); estava sob a 

influência alcoólica, dirigindo em velocidade inadequada e na contramão de 

direção. (JTAERGS 167/107). 

 

No entanto, sustenta-se que, para crimes cometidos no trânsito, aplica-se o 

CTB/1997, lei especial, requerendo-se assim a desclassificação da figura típica 

supracitada para o tipo constante do art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97, praticar 

homicídio culposo na direção de veículo automotor. 

Na visão do Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, no HC 

107.801, “o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê o homicídio, e o faz, 

considerada a imprudência de se dirigir embriagado, apontando-a como causa de 

aumento”. 

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consigna: 

 

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. 

EXCESSO DE LINGUAGEM. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIOS NÃO VISLUMBRADOS. FALTA DE 

CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA 

INOCORRÊNCIA. DELITOS DE TRÂNSITO. ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ. CULPA CONSCIENTE. IMPROPRIEDADE. 

QUALIFICADORA. ÓBICE À DEFESA DA VÍTIMA. 

INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. 

IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 

[...] Convicto, o Magistrado, a respeito da materialidade do delito doloso 

contra a vida e das evidências da autoria, rechaçou a tese defensiva 

relacionada à culpa consciente e acolheu a imputação concernente ao dolo 

eventual. 

A pronúncia não ultrapassou a barreira do juízo de admissibilidade da 

acusação, não se mostrando apta a influenciar ou invadir a competência do 

Conselho de Sentença. 

Somente quando evidente a inexistência de crime ou de que haja indícios de 

autoria – em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme 

de dúvidas – tão-somente assim, o Julgador pode deixar de pronunciar o 

acusado. 
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[...] O exame, na via eleita, da caracterização de dolo eventual ou de culpa, 

ocasionaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 

O fato de o agente assumir o risco de produzir o resultado, aspecto 

caracterizador do dolo eventual, não exclui a possibilidade de o crime ser 

praticado mediante o emprego de recursos que dificultem ou impossibilitem a 

defesa da vítima. Precedentes. 

[...] Ordem denegada. 

(HC nº 36.714/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, 

julgado em 16-6-2005, DJ 1-7-2005 p. 572). 

 

Assim, constata-se que o STJ aceita a tese que permite o enquadramento do 

agente na modalidade dolosa (dolo eventual), prevista no CP/1940, quando este praticar 

homicídio na direção de veículo automotor, diante da conexão dos fatores, excesso de 

velocidade e embriaguez ao volante. 

Dessa forma, não será aplicada a sanção do CTB/1997,  penas – detenção, 

de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor, por não admitir essa modalidade, e com isso a pena 

aplicada será mais rigorosa: pena – reclusão, de doze a trinta anos (homicídio 

qualificado a título de dolo eventual).    

Explica Capez (2005, p. 77) que o CTB/1997, elaborou  tipos específicos de 

modalidade culposa na direção de veículo automotor, portanto, quando o crime for 

cometido por estes meios, não serão aplicados os tipos genéricos previstos no CP/1940, 

ou seja, o legislador previu novas modalidades de crime, por exemplo, o homicídio e a 

lesão corporal, que serão trabalhadas a seguir.  

O autor também ressalta quanto à inovação do CTB/1997, “as novas regras 

somente são cabíveis a quem esteja no comando dos mecanismos de controle de 

velocidade de um veículo automotor.” Portanto, se o agente esta nessa condição, deve 

responder pelos crimes previstos nessa legislação. (CAPEZ, 2005, p. 78). 

Com isso, a divergência surgiu na tipificação dos delitos cometidos no 

trânsito, porque o agente está  sendo enquadrado nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso 

IV, c/c artigo 18, inciso II, 2ª parte, ambos do Código Penal. 

 
Homicídio simples 

Art 121. Matar alguém: 

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que 

dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; 

Art. 18 - Diz-se o crime:  

 Crime culposo 

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 

negligência ou imperícia. 
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Portanto, muito se tem discutido quanto aos chamados crimes de trânsito, 

em virtude do elevado número de casos ocorridos e com resultados lastimáveis. Assim, 

com o apoio da mídia, a sociedade vem clamando por punições eficazes e rígidas. 

(GRECO, 2008, p. 207).  

Greco (2008, p. 2007), então, destaca que, em diversos Estados do país, 

promotores de justiça e juízes estão acolhendo a fórmula defendida pelo STJ nos delitos 

de trânsito (velocidade excessiva com a embriaguez do motorista), ou seja, consideram 

a ação do agente quando praticar o tipo (matar alguém) a título de dolo eventual, com 

base na segunda parte do inciso I do artigo 18 do CP/1940, o agente assume o risco de 

produzir o resultado. 

No presente trabalho, busca-se evidenciar esta questão, isto é, qual 

legislação prevalecerá nos crimes de trânsito, específica ou geral. Alguns autores 

corroboram a tese de que essa fórmula não deve progredir. E com isso surge a 

discordância entre os elementos a serem aplicados, dolo eventual ou culpa consciente. 

Esse tema enseja debates doutrinários, baseados nas provas colhidas em 

cada caso concreto, conforme assevera Nucci (2008, p. 96): 

 

Diferença entre a culpa consciente e dolo eventual: trata-se de distinção 

teoricamente plausível, embora, na prática, seja muito complexa e difícil. Em 

ambas as situações o agente tem a previsão do resultado que sua conduta 

pode causar, embora na culpa consciente não o admita como possível e, no 

dolo eventual admita a possibilidade de se concretizar, sendo-lhe indiferente.  

 

No dizer de Greco (2008, p. 209), em virtude da celeuma social em querer 

punição mais severa aos motoristas que dirigem embriagados ou em velocidade 

excessiva, causando lesões irreparáveis, ocorreu esta modificação na estrutura penal, 

pois o agente responde pelo crime com base em outra legislação e não daquela que o 

legislador havia tipificado para tal situação.  

No Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) também 

prevalece à jurisprudência do STJ, conforme se verifica na decisão da 4ª Câmara 

Criminal, que manteve a decisão do juízo a quo, pela pronuncia do réu: 

 

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (CPP, ART. 581, IV). 

SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES COMETIDO NA DIREÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR (ART.121, CAPUT E ART. 121, CAPUT, C/C 

ART. 14, II, TODOS DO CP) E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 

SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA (ART. 306 DO CTB), NA 

FORMA DO ART. 69 DO CP. QUESTÕES PRELIMINARES 
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AFASTADAS. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ANTE A 

NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA, ABUSO DE PODER DOS 

POLICIAIS AO USO DAS ALGEMAS E EXAME DE ALCOOLEMIA, 

INÉPCIA DA DENÚNCIA E OFENSA AO ART. 399, § 2º, DO CPP. 

VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 

ART. 415, I E II, DO CPP. INVIABILIDADE. PROVAS DA EXISTÊNCIA 

DAMATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA 

CONSUBSTANCIADOS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE 

TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO 

CULPOSO. INDÍCIO DE DOLO EVENTUAL. SUBSTRATO 

PROBATÓRIO INSUFICIENTE AO SEU AFASTAMENTO. 

NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DO JÚRI. 

AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA AFETA À APLICAÇÃO DA PENA. PRONÚNCIA MANTIDA. 

(RC n. 2011.025078-8). 

 

Por conseguinte, em se tratando de acidente de trânsito, conclui-se que o 

legislador protege este tipo de homicídio com norma especial, bem como, anteviu 

causas especiais de aumento de pena como a embriaguez ao volante.   

Então, percebe-se que o legislador não consentiu o elemento doloso no 

CTB/1997, razão pela qual a solução aparentemente seria a alteração da redação atual 

do tipo penal, pois a redação atual não é eficaz para solucionar os crimes de homicídio 

na direção de veículo automotor.  

  

4.2.2 Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor 

 

 O crime de lesão corporal culposa também foi recepcionado pelo 

CTB/1997, bem como, redigido com os mesmos equívocos de redação mencionados no 

crime anteriormente estudado. Este delito esta descrito no artigo 303:  

 

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: 

Penas – detenção de 6 (seis) meses a 2 (anos) e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer 

qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior. (BRASIL, 

1997).  

  

Assim, estará configurada a lesão corporal culposa, quando o agente estiver 

na direção de veículo automotor, destarte, não será considerado requisito a consumação 

do fato no trânsito. (MACEDO, 2009, p. 306). 

Nesse contexto, E. Jesus (2008, p.129) reforça o sentido de que a conduta 

deve ser realizada na direção de veículo automotor, e ressalta que o delito será atípico, 
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“em face do art. 303, se cometido quando o sujeito não se encontra ‘conduzindo’ o 

veículo.”.  

Partindo desse pressuposto, taxativo, Macedo (2009, p. 306) esclarece, caso 

o “[...] pedestre desrespeite a sinalização e seja atropelado por um motociclista que 

esteja conduzindo corretamente o seu veículo e este venha ao solo, sofrendo lesões 

corporais.” O pedestre agiu imprudentemente, preenchendo um dos elementos da culpa. 

Apesar disso, responderá por qual delito e ordenamento? 

Na opinião de E. Jesus (2008, p. 129), caso o veículo esteja desligado por 

defeito e no momento do concerto a vítima venha a sofrer lesões corporais em virtude 

do atropelamento advindo da tentativa de empurrar o carro, o agente responderá pelo 

crime de a lesão corporal culposa comum, ou seja, aquela prevista no artigo 129, §6º do 

CP/1940:  

 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:  

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.  

[...]. 

§6º. Se a lesão é culposa: 

Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano.  

[...]. (BRASIL, 1940). 

 

E. Jesus (2008, p. 129) também menciona que “a lesão corporal é 

constituída de modificações do organismo humano por intermédio de ferimentos, 

mutilações, equimoses etc. O dano também pode incidir sobre a saúde fisiológica ou 

psíquica da vítima.”.  

Portanto, é possível averiguar que este tipo penal, artigo 303 do CTB/1997, 

prevê punição àquele que atingir a integridade corporal ou a saúde física ou mental de 

outrem, porém exige, como requisito mínimo, que o agente esteja na direção de veículo 

automotor. 

Ademais, Macedo (2009, p. 306), conclui seu exemplo supracitado 

corroborando com E. Jesus, que em virtude do pedestre não estar na direção de veículo 

automotor, aplicar-se-á legislação comum, artigo 129, parágrafo 6º do CP/1940, 

independentemente do local do fato.  

Assim, o autor supracitado ratifica que o delito em análise terá aplicação nos 

casos em que o agente agiu culposamente, desobedecendo a uma norma de circulação e 

conduta, todavia, só terá aplicabilidade “a quem esteja no comando dos mecanismos de 

controle e velocidade de um veículo automotor.” (MACEDO, 2009, p. 306). 
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Diante dos elementos expostos, resta evidente que este delito suscita 

divergência quanto ao ordenamento jurídico a ser aplicado, pois diante dos dizeres dos 

doutrinadores, há uma contraposição em relação ao crime de lesão corporal culposa pelo 

qual o agente será responsabilizado.  

Entretanto, esta divergência não está relacionada à aplicação do CP/1940 e 

com base no elemento doloso, ou seja, que promotores, juízes e tribunais decidam pela 

utilização da regra embriaguez ao volante somado ao excesso de velocidade resultará 

numa lesão corporal que o agente assumiu o risco de produzir, conforme está sendo 

discutido nos casos que ocorrem à morte da vítima, art. 302 CTB/1997. 

Porém, o desacordo está nos casos em que o agente quer causar lesão 

corporal a alguém e premeditadamente utilizar um veículo automotor para alcançar o 

resultado almejado, ou seja, preenche o requisito necessário para o enquadramento do 

tipo do CTB/1997. No entanto, se ele quis produzir o resultado, o tipo será baseado pelo 

elemento dolo? Qual legislação será sobreposta? 

Percebe-se que nesse delito, mesmo o agente querendo ou assumindo o 

resultado, se estiver na direção de veículo automotor será penalizado pelo CTB/1997. 

Pois o legislador não acatou a aplicação do elemento doloso (dolo eventual) nesta 

legislação especifica. Com isso, ficará a encargo da autoridade policial e da acusação 

comprovar o dolo do agente no momento do fato, pois o meio utilizado, veículo 

automotor, não caracteriza.  

De acordo com os exemplos e dizeres dos autores, a problemática se refere 

ao meio utilizado e às circunstancias em que foi praticado o crime. Razão pela qual Rui 

Stoco (1997, p. 9 apud Bitencourt, 2006, p. 91) sustenta que este tratamento 

diferenciado e acirrado impede a análise da condição do crime e o grau da gravidade, 

bem como isso fere o princípio constitucional da isonomia, pois o réu acaba não tendo 

um tratamento igualitário. 

Não obstante, atualmente, se o agente praticar a ação e estiverem presentes 

as circunstâncias, excesso de velocidade cominado com a embriaguez, não terão a 

mesma interpretação no crime de lesão corporal na direção de veículo automotor.  

Uma das alterações consideráveis são as sanções previstas em cada 

legislação, o CTB/1997 no crime de lesão corporal na direção de veículo automotor 

alterou a pena, elevando-a. Conforme menciona Bitencourt (2006, p. 90): 
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O homicídio culposo e a lesão corporal culposa recebem no Código Penal, 

sanções de 1 a 3 anos de detenção e de 2 meses a 1 ano de detenção, 

respectivamente; no novo diploma legal (Código de Trânsito Brasileiro) essas 

sanções são de 2 a 4 anos de detenção, para o primeiro delito, e de 6 meses a 

2 anos de detenção, para o segundo.  
  

Nesse contexto, Bitencourt (2006, p. 213) esclarece que o CP/1940, não faz 

graduação da culpa e com isso a lesão corporal culposa não será dividida em leve, grave 

e gravíssima, conforme a dolosa, e as consequências do crime só terão importância na 

dosimetria da pena.  

Logo, verifica-se que a culpa nos delitos de trânsito podem existir em prol 

do desrespeito das normas disciplinares editadas no CTB/1997 e, nos casos em que o 

agente agir por inobservância do cuidado necessário, não será aplicado o elemento 

doloso, em razão disso, o legislador previu as causa de aumento de pena.  

Segundo o parágrafo único do artigo 303 do CTB/1997 citado e em 

concordância com a decisão da quarta turma criminal do TJSC: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EXORDIAL QUE 

IMPUTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 303, 305 E 

306 DO CTB. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA 

COM A APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO QUANTO AOS DEMAIS. 

RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDUTOR QUE SOB INFLUÊNCIA 

DE ÁLCOOL, ATROPELOU PEDESTRE E DEIXOU O LOCAL DE 

ACIDENTE SEM PRESTAR SOCORRO. CONFISSÃO DO RÉU. 

MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. CROQUI E 

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS FIRMES QUE CONDUZEM AO 

RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO RÉU. CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA 

PENA. PENA BASE FIXADA DE FORMA EXACERBADA. AUMENTO 

DO DOBRO DO MÍNIMO SOPESANDO APENAS UMA 

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DIMINUIÇÃO QUE 

SE IMPÕE. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DOS INCISOS III E V 

DO ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.503/97. AUMENTO 

DECORRENTE DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A 

INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI N. 

11.705/08. APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS QUE SE 

IMPÕE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CAUSA DE 

AUMENTO DE PENA POR OMISSÃO DE SOCORRO. PROVAS 

SUFICIENTES INDICANDO QUE O RÉU NÃO PRESTOU SOCORRO À 

VÍTIMA. POSTERIOR ATENDIMENTO POR TERCEIROS NÃO 

AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE MAJORAÇÃO. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO PARA DIMINUIR A PENA. PRESCRIÇÃO 

DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA APLICADA. PRAZO DE DOIS 

ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO VI 

E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO 

TEMPORAL ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E 

DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO. PRAZO PRESCRICIONAL 
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IMPLEMENTADO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA 

DE OFÍCIO. (Apelação Criminal n. 2010.042330-2, de Seara). 

 

Outra repugnância existente nos casos de lesão corporal culposa na direção 

de veículo automotor é a falta de importância que foi dada pelo legislador ao dano 

causado. Conforme mencionado, este será averiguado no artigo 59 do CP/1940, e o que 

prevalece é a existência dos elementos da culpa (capítulo 2), e por estar na direção 

aplicar-se-á o artigo 303 do CTB/1997, em virtude do princípio da especialidade.  

Conclui-se que neste delito há prevalência do princípio mencionado, 

diferentemente do artigo 302 da mesma lei, ao passo que não há preocupação quanto à 

pena a ser aplicada, pois não haverá aumento exacerbado, bem como não repercute 

quanto ao homicídio.  

  

4.3 POSSIBILIDADE DO DOLO EVENTUAL 

 

A aplicação desta espécie de dolo nos crimes de trânsito é a proposta deste 

trabalho, diante da divergência e dos debates doutrinários atuais, quanto ao crime de 

homicídio na direção de veículo automotor. 

Não obstante, percebe-se que o fundamento do delito de lesão corporal 

culposa na direção de veículo automotor e o anteriormente citado são semelhantes 

perante o legislador ao laborar o CTB/1997. 

 Nesse sentido, Greco (2005, p. 207) ressalta: 

 

Anteriormente ao advento da Lei nº 9.503/97, a sociedade mobilizou-se no 

sentido de que houvesse maior recrudescimento das penas correspondentes 

aos delitos de homicídio e lesões corporais culposas praticados no trânsito, 

fato que culminou com a edição do Código de Trânsito brasileiro.  

 

Apesar disso, Mirabete e Fabbrini (2007, p. 46) acrescentaram que “só a 

criação de tipos penais descrevendo ilícitos de circulação não basta para resolver e pôr 

cobro ao número avultado de acidentes.”  

Macedo (2009, p. 306), reforça que o agente cometerá crime culposo, 

previsto pelo CTB/1997, se no momento da ação não desejar o resultado, tampouco 

assumir o risco de produzi-lo, mas sim, aquele que age através de uma das modalidades 

de culpa, já estudadas. 
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Partindo desse pressuposto, percebe-se, que os dois delitos analisados, 

artigo 302 e 303 do CTB/1997, estão intimamente ligados, tal que visam como proteção 

jurídica à vida. (MACEDO, 2009, p. 306).  

Esta é a razão que visa esclarecer a escolha destes dois delitos para a 

análise, com intuito de verificar a possibilidade e requisitos para aplicação do dolo 

eventual nestes crimes previsto na legislação de trânsito. 

Ademais, passou-se a analisar e estudar as decisões proferidas pelo Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina (TJSC), referentes aos crimes cometidos na direção de 

veículo automotor, em virtude do delito já mencionado, ocorrido em 2008, com foco na 

busca de uma uniformização referente a esta celeuma neste tribunal.  

Como característica desse novo posicionamento quanto aos crimes 

ocorridos no trânsito, ou seja, mantendo a decisão do juízo a quo, o julgamento será 

perante o conselho de sentença (rito tribunal do júri). Daí, a aceitação do dolo eventual, 

sendo reconhecido que o agente assume o risco de produzir o resultado.  

Caso contrário, o rito será o ordinário e a sentença será proferida pelo juiz 

singular, prevalecendo o in dubio pro réo, razão pela qual a demanda de recursos  tem 

aumentado, consideravelmente, pois a defesa requer a desclassificação do delito, haja 

vista o beneficio do agente será muito maior.  

Apesar de que, em algumas decisões conforme esta da Terceira Câmara, que 

manteve a regra do princípio da especificidade, ou seja, aplica-se o Código de Trânsito 

brasileiro nos delitos cometidos na direção de veículo automotor, logo, deu-se 

provimento ao recurso, desclassificação do crime de homicídio a título de dolo eventual 

para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302 CTB: 

 

RECURSO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO 

CONTRA A VIDA. RÉU DENUNCIADO POR HOMICÍDIO SIMPLES 

(ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), LESÕES CORPORAIS 

LEVES E GRAVES (ART. 129, CAPUT, E § 1º DO CP). DELITOS DE 

TRÂNSITO. SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PLEITO 

MINISTERIAL. ALMEJADA PRONÚNCIA DO RÉU NOS MOLDES DA 

EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INABILITAÇÃO 

PARA DIRIGIR E EMBRIAGUEZ QUE POR SI SÓ NÃO 

CARACTERIZAM DOLO EVENTUAL. FÓRMULA, ADEMAIS, QUE 

NÃO PODE TER APLICAÇÃO INDISCRIMINADA. CIRCUNSTÂNCIAS 

DO EVENTO, IN CASU, QUE NÃO APONTAM PARA A EXISTÊNCIA 

DE DOLO EVENTUAL. DÚVIDA NÃO CARACTERIZADA. 

INAPLICABILIDADE DA MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

CONDUTOR LEVIANO QUE DEVE RESPONDER PELO CRIME DE 

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA. 
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A pronúncia do réu, em atenção ao brocardo in dubio pro societate, exige a 

presença de contexto que possa gerar dúvida a respeito da existência de dolo 

eventual. Inexistente qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de 

homicídio, em acidente de trânsito, na modalidade dolo eventual, impõe-se a 

desclassificação da conduta para a forma culposa. (STJ REsp 705416/SC, 

Sexta Turma, rel. Min. Paulo Medina, j. 23/5/2006). (Recurso Criminal n. 

2011.078811-5, de Lages, Relator: Des. Leopoldo Augusto Bruggemann) 

 

No entanto, o entendimento majoritário é pela manutenção das decisões 

proferidas pela pronúncia do acusado, acatando que a prática do homicídio na direção 

de veículo automotor, nos casos que há comprovação da regra, excesso de velocidade e 

embriaguez ao volante, aplica-se o CP/1940, reconhecendo-se dolo na conduta do 

agente, afastando-se assim a incidência do CTB. 

Conforme entendimento da Primeira Câmara deste Tribunal: 

 
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO 

PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO 

ACOLHIMENTO. DUPLICIDADE DE VERSÕES. MATERIALIDADE 

INCONTESTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDICATIVOS 

DE QUE O AGENTE, DIRIGINDO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E 

EM VELOCIDADE EXCESSIVA, NÃO CONSEGUE COMPLETAR 

PERIGOSA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM E ABALROA O 

VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA SUA FRENTE. DOLO EVENTUAL, 

EM TESE, CONFIGURADO. DÚVIDA ACERCA DO ELEMENTO 

SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 

DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 

DECISÃO PROVISIONAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Recurso Criminal n. 2011.094556-4, de Braço do Norte) 
 

Em contraposição, no que tange ao crime de lesão corporal, não há uma 

demanda semelhante ao crime de homicídio, no tocante a recursos no sentido da 

desclassificação do dolo eventual para o tipo culposo previsto pelo CTB/1940. Justifica-

se menor demanda, senão também em virtude da pena prevista. 

Desse modo, dificilmente surgirá interesse para acusação em desclassificar 

um delito que possui legislação específica para beneficiar o réu, tampouco terá 

fundamento a defesa requerer, pois caso o delito tenha ocorrido na direção de veículo 

automotor, aplicar-se-á o CTB/1997, que teve o objetivo de satisfazer a sociedade e 

regular os delitos que vinha sido praticados no trânsito. 

Macedo (2009, p. 308) acrescenta ao descomplicar a legislação de trânsito, 

que não há agravamento considerável da pena de lesão corporal culposa do CTB/1997 e 

o crime de lesão corporal dolosa do CP/1940. 

Nesse âmbito, o entendimento da jurisprudência é semelhante ao do 

homicídio culposo, nos casos de velocidade inadequada, embriaguez ao volante, 
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ultrapassagem proibida, no entanto, inadmite quando a culpa for exclusivamente da 

vítima. (CAPEZ, 2005, p. 79). 

Conforme mencionado, este é o entendimento da Segunda Câmara: 

 

RECURSO CRIMINAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL DOLOSOS 

PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 121, 

CAPUT, E 129, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA 

NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E 

INDÍCIOS DA AUTORIA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. POSSIBILIDADE DA 

CONDUTA TER SIDO PERPETRADA COM DOLO EVENTUAL. 

Havendo dúvida, na fase da pronúncia, a respeito do elemento subjetivo do 

tipo, torna-se imperativo que se pronuncie o réu, atendendo ao princípio do in 

dubio pro societate, que informa esta fase processual.  

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.503/97. ABSORÇÃO 

PELO DE HOMICÍDIO E O DE LESÃO CORPORAL. APRECIAÇÃO 

INVIÁVEL NESTA ETAPA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O CRIME DOLOSO CONTRA A 

VIDA E, COMO CONSECTÁRIO, OS CONEXOS. RECURSO 

DESPROVIDO. 

Cabe ao Tribunal do Júri apreciar a materialidade e autoria dos crimes 

conexos ao homicídio doloso, não podendo esta Corte, na etapa do judicium 

accusationis, examiná-las, sob pena de usurpar a competência do juiz natural 

da causa. (Recurso Criminal n. 2010.035328-7, de Balneário Piçarras. 

Relator: Des. Sérgio Paladino). 

 

E essa divergência de entendimento, que se aproxima aparentemente de uma 

uniformização, é devida ao comportamento interior do agente com respeito ao resultado. 

Costa Jr. (2009, p. 101) esclarece que “o dolo eventual exigiria, da parte do 

agente, a aprovação ou consentimento ou, quando menos, um comportamento de 

absoluta indiferença.”  

Contudo, para culpa consciente o agente acredita com esperança na não 

consumação do resultado previsto, por confiar que ele não se realize. (COSTA JR. 

2009, p. 101).  Conclui-se que neste caso há um erro de cálculo do agente; já no dolo, 

mesmo prevendo, não mudará sua intenção de agir.  

Nesse sentido, a escolha da legislação a ser aplicada, bem como o elemento 

do tipo a ser enquadrado o agente, dependerá do caso concreto. Não obstante, a 

divergência do entendimento quanto a esta celeuma jurídica, acaba gerando mais 

insegurança à sociedade.  

Em suma, com o acompanhamento do processo que gerou essa pesquisa, 

verifica-se que, caso o TJSC decida pela desclassificação do crime para a modalidade 

culposa (artigo 302 do CTB/1997), não haverá punição, em virtude da prescrição, ou 

seja, o Estado perderá o direito de punir, razão pela qual há muitos anos a sociedade luta 
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pelo andamento do processo em tempo razoável, para que os agentes sejam 

responsabilizados por seus atos.   
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa monográfica pontua a divergência existente quanto à 

tipificação dos crimes de homicídio e lesão corporal praticados na direção de veículo 

automotor, a título doloso ou culposo, em virtude da impunidade aos agentes e à 

ausência de eficácia da legislação específica, CTB/1997. Razão pela qual surgiu em 

alguns estados, a aplicação do CP/1940, ocorrendo à alteração do rito processual e da 

sanção, com o objetivo de satisfazer assim a sociedade.  

De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que segue o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera condução veicular somada à 

prevista concentração de álcool cominado com o excesso de velocidade, caracterizará o 

crime na modalidade dolosa, a título de dolo eventual.  

E em razão da relevante ocorrência de perigo causado pelos condutores, não 

será aplicado o CTB/1997, apesar de ter como base, a previsibilidade de delitos 

cometidos na direção de veículo automotor, tanto que, neste ordenamento jurídico foi 

destinado um capítulo específico para os crimes em espécie.  

Assim, verifica-se que essa alteração de tipificação do crime praticado por 

veículo automotor, não apresentou a alteração que a sociedade vinha clamando: 

penalizações mais rigorosas e eficazes ao agente que causar dano à terceiro na direção 

em conjunto com as condições supracitadas. 

Ademais, ao analisar os elementos do crime, constata-se, com base no delito 

já exemplificado, que a pena para o delito a título doloso será de reclusão, de doze a 

trinta anos, diferentemente do CTB/1997, que prevê pena de detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 

veículo automotor, podendo ser aumentada de um terço à metade se o agente praticar a 

ação conforme as condições elencadas nos incisos do art. 302. 

Este estudo monográfico buscou demonstrar a necessidade de alteração da 

legislação de trânsito, vez que, justamente para evitar a impunidade nos crimes  

cometidos com dolo, ainda que eventual, não é utilizado o princípio da especificidade 

com a aplicação do CTB que, no entanto, foi elaborado justamente para combatê-la. 

Salienta-se, portanto, que a ausência de uniformização deste conflito refere-

se à permissão prevista pelo legislador que o CP/1940 seria aplicado subsidiariamente 
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ao CTB/1997. De modo que ficou aberta ao representante do Ministério Público a 

escolha do ordenamento jurídico a ser aplicado, diante de cada caso concreto.  

De sua parte, a maioria da doutrina posicionou-se concorde no sentido de 

aplicar o dolo eventual ao agente que, na direção esteja alcoolizado e em excesso de 

velocidade. 

Urge esclarecer que a jurisprudência pátria dividiu-se. Pois a última decisão 

do Supremo Tribunal Federal foi pela desclassificação do crime prevalecendo a regra do 

artigo 302 do CTB/1997. No entanto, no Tribunal de Santa Catarina, as Câmaras 

Criminais estão mantendo linhas decisórias distintas, corroborando com o Superior 

Tribunal de Justiça, que em sua grande maioria nega provimento aos recursos que 

requerem essa desclassificação. 

A análise exibida no presente trabalho demonstra também que, em virtude 

da diferença do elemento do tipo, culposo e doloso, ademais, a não aceitação do dolo 

pelo CTB/1997 deu causa à grande insegurança jurídica e à proposição de inúmeros 

recursos de apelação e embargos infringentes. 

A pesquisa conclui que, diante dessa nova tipificação aos crimes do 

CTB/1997, surgiu o reconhecimento da ineficácia coercitiva da legislação de trânsito 

em coibir especificamente alguns crimes. Contudo, compreende-se que, no trânsito, o 

bem maior a ser protegido é a vida e esta, quando ceifada ou lesada, deixa de ter a 

proteção jurídica prevista pelo legislador no CP/1940.  

Razão pela qual conclui-se que o CTB/1997 necessita urgentemente de 

alteração, quanto às sanções previstas em todos os delitos em espécie, bem como a 

aceitação do dolo eventual nos crimes de trânsito.  
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