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RESUMO 

 

 

O presente trabalho monográfico tem a finalidade de analisar o Dolo Eventual e a Culpa 

Consciente e a aplicação desses elementos subjetivos do Crime na hipótese de 

homicídio praticado na direção de Veículo automotor, cujo tratamento doutrinário e 

jurisprudencial ainda é muito discutido, haja vista as divergências existentes sobre a 

natureza e a aplicação desses institutos. A finalidade é contribuir à discussão do tema 

apenas no que se refere ao objeto desta monografia, qual seja, a indicação de critérios 

gerais caracterizadores dos institutos, que viabilizem a classificação em situações 

concretas, utilizando hipóteses exemplificativas e focando principalmente os critérios 

configuradores do Dolo Eventual, cujo instituto é tratado pelo Código Penal e pela 

doutrina brasileira apenas sob um posicionamento, existindo um outro aspecto de sua 

aplicação que ainda não é muito discutido, e o qual é abordado por autores 

estrangeiros, tais como: Marcelo A. Sancinetti; Ingeborg Puppe; Diethart Zielinski e 

Claus Roxin. Assim, a pesquisa aborda o surgimento do Código de Trânsito Brasileiro, 

indicando alguns objetivos de sua criação e a polêmica do tema referente ao Dolo 

Eventual na doutrina e na jurisprudência. Objetiva demonstrar também os conceitos de: 

Dolo; Dolo Eventual; Culpa e Culpa consciente, bem como a distinção entre os 

mesmos. Tem por objetivo específico analisar os tipos culposo e doloso nos crimes de 

homicídio no trânsito e elaborar uma breve indicação conclusiva sobre o tema. 

 

 

Palavras-chave: Dolo. Dolo eventual. Culpa. Culpa consciente. Homicídio. Trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El presente trabajo monográfico tiene la finalidad de analizar el Dolo Eventual u la 

Culpa Consciente y la aplicación de eses elementos subjetivos del crimen en la 

hipótesis de homicidio practicado en la conducción de vehículo automotor, cuyo 

tratamiento doctrinal y jurisprudencial es todavía muy discutido, debido a las 

divergencias existentes sobre la naturaleza y la aplicación de eses institutos. La 

finalidad es contribuir a la discusión del tema solamente en lo que se refiere al objeto de 

esa monografía, cual sea, la indicación de criterios generales caracterizadores de los 

institutos, que viabilicen su clasificación en situaciones concretas, utilizando hipótesis 

ejemplares y enfocando principalmente los criterios que configuran el Dolo Eventual, 

cuyo instituto es tratado por el Código Penal y por la doctrina brasileña solamente por 

un planteamiento, existiendo otro aspecto de su aplicación que aún no es muy 

discutido, el cual es abordado por autores extranjeros, tales como: Marcelo A. 

Sancinetti; Ingeborg Puppe; Diethert Zielinski e Claus Roxin. De ese modo, la 

investigación aborda el surgimiento del Código de Tránsito Brasileño, indicando algunos 

objetivos de su creación y la polémica del tema referente al Dolo Eventual en la doctrina 

y en la jurisprudencia. Objetiva demostrar también los conceptos de: Dolo, Dolo 

Eventual. Culpa y Culpa Consciente, bien como las diferencias entre los mismos. Tiene 

por objetivo específico analizar los tipos culposo y doloso en los crímenes de homicidio 

en el tránsito y elaborar una breve indicación conclusiva sobre el tema. 

 

 

Palabras clave: Dolo. Dolo Eventual. Culpa. Culpa Consciente. Tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEITOS OPERACIONAIS 
 

 

Crime: “[...] é uma conduta (ação ou omissão) contrária ao Direito, a que a lei 

atribui uma pena”. (MIRABETE, 1992, p. 91). 

 

Crime de Trânsito: [...] crimes de trânsito são os fatos praticados por 

condutores de veículos automotores nas vias abertas à circulação de pessoas e de 

veículos que provoquem dano real ou potencial à vida e à integridade física do ser 

humano, à segurança do trânsito e à administração da justiça na persecução de seus 

autores, para os quais o Código de Trânsito Brasileiro comina sanções penais”. (PIRES 

E SALES, 1998, p. 22). 

 

Culpa: “[...] a culpa é o elemento subjetivo do tipo penal, pois resulta da 

inobservância do dever de diligência”. (ANDREUCCI, 1999, p. 47). 

 

Culpabilidade: “[...] a possibilidade de se considerar alguém culpado pela 

prática de uma infração penal. Por essa razão, costuma ser definida como juízo de 

censurabilidade e reprovação exercido sobre alguém que praticou um fato típico e 

ilícito. Não se trata de elemento do crime, mas pressuposto para imposição de pena, 

porque, sendo um juízo de valor sobre o autor de uma infração penal, não se concebe 

possa, ao mesmo tempo, estar dentro do crime, como seu elemento, e fora, como juízo 

externo de valor do agente”. (CAPEZ, 2000). 

 

Culpa consciente: “[...] na culpa consciente o agente não aceita a realização 

do evento; repele mentalmente o resultado previsto, agindo na esperança ou na 

persuasão de que o evento não irá verificar-se”. (COSTA JÚNIOR, 1997, p. 86). 

 

Dolo: “No dolo, o indivíduo sabe o que quer e decide realizá-lo, consciente de 

que o seu querer é ilícito. Deste momento psicológico passa o agente à realização no 

mundo exterior, e só então penetra no domínio do Direito Penal. A simples vontade 

ilícita, sem manifestação externa, é indiferente para o Direito. O dolo é, portanto, 



representação e vontade em referência à um fato punível, que o agente pratica 

sabendo ser o mesmo ilícito”. (BRUNO, 2005, p. 38). 

 

Dolo direto: “Diz-se direto o dolo quando o resultado no mundo exterior 

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

representado e a direção da vontade se coadunam com o resultado do fato praticado”. 

(FREDERICO MARQUES, 2002, p. 228). 

 

Dolo eventual: “A vontade do agente não está dirigida para a obtenção do 

resultado, o que ele quer é algo diverso, mas, prevendo que o evento possa ocorrer, 

assume assim mesmo o risco de causá-lo. Essa possibilidade de ocorrência do 

resultado não o detém e ele pratica a conduta, consentindo no resultado. Há dolo 

eventual, portanto, quando o autor tem seriamente como possível a realização do tipo 

legal se praticar a conduta e se conforma com isso”. (MIRABETE, 2007, p. 131). 

 

Imperícia: “[...] é a capacidade, a falta de conhecimentos técnicos no exercício 

de arte ou profissão, não tornando o agente em consideração o que sabe ou deve 

saber”. (MIRABETE, 1992, p. 142). 

 

Imprudência: “[...] é uma atitude em que o agente atua com precipitação, 

inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores”. 

(MIRABETE, 1992 p. 142). 

 

Negligência: “[...] é a inércia psíquica, a indiferença do agente que, podendo 

tomar as cautelas exigíveis, não o faz por displicência ou preguiça mental”. 

(MIRABETE, 1992, p. 142). 

 

Resultado: “[...] modificação no mundo exterior provocada pela conduta”. 

Sendo este, um resultado naturalístico”. (CAPEZ, 2004, p. 143). 

 



Tipo penal: “[...] consiste na descrição abstrata da conduta humana feita 

pormenorizadamente pela lei penal e corresponde a um fato criminoso (tipo 

incriminador)”. (CAPEZ, 2004 p. 175). 

 

Veículos: “[...] qualquer dos meios utilizados para transportar ou conduzir 

pessoas, objetos, etc., de um lugar para outro, especialmente os que são construídos 

pelo homem ou dotados de mecanismos; meio de transporte [...]”. (FERREIRA 2005, 

CD-ROM). 

 

Vontade: “[...] faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não 

ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão”. 

(FERREIRA 2005, CD-ROM). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 TEMA 

 

 

DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE NO HOMICÍDIO DE TRÂNSITO 

 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

 

A presente pesquisa trata da análise do Dolo Eventual e da Culpa Consciente, e 

a aplicação desses elementos subjetivos do Crime na hipótese de homicídio de trânsito. 

 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

 

O motivo fundamental do tema escolhido para a elaboração da monografia1, foi o 

de analisar o Dolo Eventual e a Culpa Consciente, visando a sua melhor aplicação aos 

homicídios de trânsito, haja vista que ainda existe uma grande polêmica na doutrina e 

jurisprudência quanto à aplicação desses elementos subjetivos do Crime. 

A pesquisa não tem o objetivo de realizar uma valoração dos dois institutos, mas 

o de demonstrar os critérios gerais dos mesmos, a fim de viabilizar sua aplicação em 

casos específicos. 

 

 

 

                                                           
1 Pasold (2002, p. 81) afirma que a monografia de conclusão de curso de graduação é um “[...] 
resultado escrito de uma pesquisa de ciência jurídica (com o cumprimento de seus requisitos) 
[...]”.  



1.4 PROBLEMAS 

 

 

a) Qual a polêmica existente na doutrina e na jurisprudência no que tange ao 

Dolo Eventual e à Culpa Consciente? 

b) Qual a diferença entre Dolo Eventual e Culpa Consciente? 

c)  Em qual dos elementos subjetivos do crime, o homicídio praticado na direção 

de Veículo automotor se enquadra? 

 

 

1.5 HIPÓTESES 

 

 

a) Alguns doutrinadores tais como Nélson Hungria, Fernando Capez e Julio 

Fabbrini Mirabete, dentre outros autores focados no primeiro capítulo do trabalho 

científico, defendem a aplicação do Dolo Eventual aos homicídios praticados no 

Trânsito, haja vista que a aceitação do risco por parte do agente nesses acidentes, vale 

tanto quanto querer o Resultado morte. Já outros, como André Luiz Callegari e 

Alexandre de Moraes, manifestam que a tentativa de aplicação do Dolo Eventual aos 

homicídios de trânsito é uma tentativa frustrada, eis que o agente nesses casos não 

manifesta Vontade na produção do Resultado morte. Os Tribunais têm admitido a 

aplicação do Dolo Eventual nos Crimes de trânsito que tenham procedido de “racha”, 

excesso de velocidade e direção sob a influência de bebida alcoólica, ou seja, não 

restando comprovado que o agente dirigia sob a influência de álcool e em velocidade 

excessiva, o fato deve ser classificado como Crime culposo. 

 

b) Embora se trate de institutos muito parecidos, existe alguma diferença entre 

ambos, haja vista que no Dolo Eventual o agente empreende a ação prevendo o 

Resultado como possível, não se importando com sua ocorrência ou porque o agente 

cria sobre o evento lesivo uma situação a partir da qual não tem mais controle sobre o 

Resultado que ocasionará, assumindo assim o “risco” de sua produção. Já na Culpa 



Consciente o agente prevê o Resultado, mas acredita que evitará a ocorrência do 

mesmo, não assumindo subjetivamente o risco de sua produção. 

 

c) O objetivo do trabalho não é a classificação especifica de algum Crime de 

Trânsito como culposo ou doloso, mas a indicação de critérios gerais que viabilizem a 

referida classificação em situações concretas. Não obstante, para a realização da 

argumentação, serão indicadas hipóteses exemplificativas. 

 

 

1.6 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar os aspectos caracterizadores do Dolo Eventual e a Culpa Consciente 

nos homicídios de trânsito. 

 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os objetivos são: 

a) Avaliar a polêmica do tema na doutrina e na jurisprudência; 

b) Avaliar a diferenciação entre Dolo Eventual e Culpa Consciente; 

c) Indicar os critérios gerais do Dolo Eventual e da Culpa Consciente que viabilizem 

a aplicação desses institutos em situações concretas, utilizando, para tanto, hipóteses 

exemplificativas. 

 

 

1.8 METODOLOGIA  

 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, o método de investigação a ser utilizado 



será o dedutivo que, segundo Passold (2002, p. 87), consiste em “[...] estabelecer uma 

formulação geral e, em seguida, buscar as partes do fenômeno de modo a sustentar a 

formulação geral”. 

Como técnica, utilizar-se-á as categorias e conceitos operacionais, pesquisas 

bibliográficas, consistentes em doutrinas, revistas jurídicas, monografias e legislação 

brasileira. 

 

 

1.9 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 

 O desenvolvimento da presente pesquisa é dividido em uma introdução e mais 

três capítulos, quais sejam: 1º) definição do problema; 2º) conceituação; e 3º) síntese 

conclusiva. 

 No primeiro capítulo deste trabalho, serão indicados alguns objetivos da criação 

do Código de Trânsito Brasileiro numa análise histórica, o conceito de trânsito, a 

delimitação da divergência referente aos elementos subjetivos no homicídio de trânsito 

e o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema. 

 No segundo capítulo, analisar-se-ão as teorias do Dolo e da Culpa, mais 

especialmente os seguintes tópicos: Vontade e consentimento, conceito de Dolo, Dolo 

Direto, Dolo Eventual, Culpa, Culpa Consciente, e por fim será feita uma distinção entre 

os dois institutos jurídicos. 

 No terceiro e último capítulo far-se-á uma análise dos tipos: doloso e culposo, e 

por fim será apresentada uma justificativa da classificação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

 

2.1 OBJETIVOS DA CRIAÇÃO DA LEI DE TRÂNSITO NUMA ANÁLISE HISTÓRICA 

  

 

O surgimento do transporte derivou da necessidade de locomoção do homem, 

bem como da transformação econômica da sociedade. 

Desde os tempos mais antigos, o homem sempre utilizou-se do transporte, 

sendo que os primeiros deles foram os animais, tais como os camelos e os cavalos, e 

em seguida, utilizou-se de Veículos de tração animal. (SILVA, 2005). 

Com a evolução científica, o homem entrou na era do automóvel, tendo em 

1892 surgido o primeiro automóvel à gasolina, não obstante já existir em 1834, alguns 

carros à vapor. Mas, foi com a 1º Guerra Mundial que as estradas passaram a se 

adaptar ao avanço tecnológico dos automóveis, deixando para traz o interesse nas 

ferrovias. (SILVA, 2005). 

Foi então que cada vez mais o Brasil foi se aprimorando na construção de 

estradas de rodagem, haja vista a industrialização no que se refere ao petróleo e 

Veículos automotores, tais como automóveis, ônibus e caminhões. (SILVA, 2005). 

Dessa forma, o mercado interno ganhou uma grande importância e houve a 

necessidade de interligar os estados, motivo pelo qual, foi necessário o surgimento de 

novas estradas de rodagem e, conseqüentemente, um código específico que trouxesse 

uma legislação mais rígida que incriminasse o mau uso do Veículo automotor. (SILVA, 

2005). 

Desde então, a indústria automobilística aumentou de uma forma considerável, 

e conseqüentemente, aumentaram-se os acidentes no trânsito, motivo pelo qual foi 

necessária a criação de um código contendo Tipos Penais focados exclusivamente aos 

Crimes de Trânsito. 

Nasce, então, em 1997, o Código Nacional Brasileiro de Trânsito que, nas 

palavras de Arnaldo Rizzardo (2004, p. 29), surgiu “[...] impondo uma legislação mais 

ampla e rígida.” 

 



Nesse contexto, conforme descreve Paulo José da Costa Júnior e Maria 

Elizabeth Queijo (1998, p. XI): 

 

No combate à criminalidade no trânsito, uma das medidas 
eficientes do novo Código foi a criação de diversos tipos penais 
que configuram crimes-obstáculos, visando impedir a verificação 
de eventos mais graves. Pune-se, assim, a conduta imediatamente 
anterior àquela que desencadearia resultado de maior gravidade.  

 

 

Ou seja, antes da promulgação do Código de Trânsito Brasileiro, o Crime 

culposo era aplicado de acordo com o Código Penal, mas não haviam artigos penais 

focados exclusivamente aos Crimes de Trânsito e, com advento do Código de Trânsito 

passou-se a dar maior ênfase aos Crimes praticados especificamente com o uso de 

Veículo automotor, passando o referido código a punir a conduta, com a finalidade de 

diminuir a ocorrência de Crimes mais graves. 

Portanto, o Código de Trânsito Brasileiro surgiu para reagir às impunidades que 

ocorriam nos acidentes de trânsito no que se refere às punições criminais (abrangendo, 

inclusive, as administrativas). 

 

 

2.1.1 Conceito de Trânsito 

 

 

O trânsito corresponde à movimentação ou deslocação de pessoas, animais e 

Veículos de um local para outro em vias terrestres. (RIZZARDO, 2004). 

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97) conceitua o trânsito no § 1º 

do seu art. 1º da seguinte forma: 

 

Art. 1º. [...] . 
§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga e descarga. 

 



 

Assim, qualquer locomoção, seja caminhando, seja por meio de Veículos, 

animais, ou até mesmo servindo-se das estradas para conduzir animais de um local a 

outro, são abrangidos pela lei. (RIZZARDO, 2004). 

Dessa forma, qualquer movimentação nas vias abertas de circulação, por mais 

simples que seja, constitui trânsito. 

Essa circulação de Veículos, pedestres e animais pelas estradas, de certa 

forma causa perigo e, eventualmente dano à vida e à integridade física dos transeuntes, 

motivo pelo qual é necessária regulamentação e cominação de sanções para garantir a 

eficácia da regulamentação. 

Nesse sentido, mencionam Ariosvaldo de Campos Pires e Sheila Jorge Selim 

de Sales (1998, p. 22) que: 

 

[...] crimes de trânsito são os fatos praticados por condutores de 
veículos automotores nas vias abertas à circulação de pessoas e 
de veículos que provoquem dano real ou potencial à vida e à 
integridade física do ser humano, à segurança do trânsito e à 
administração da justiça na persecução de seus autores, para os 
quais o Código de Trânsito Brasileiro comina sanções penais. 

 

 

No entanto, não obstante o Código de Trânsito Brasileiro comine, em regra, 

penas aos condutores de Veículos, não significa dizer que os pedestres não tenham 

que ter cautelas ao transitarem pelas vias. 

 

 

2.2 OS ELEMENTOS SUBJETIVOS NOS CRIMES DE TRÂNSITO 

 

 

A aplicação do Dolo Eventual e da Culpa Consciente nos homicídios de 

trânsito, vem a algum tempo sendo discutida tanto na sociedade como no Direito Penal. 

O Código Penal Brasileiro, no art. 18, esclarece que o Crime pode ser cometido 

de duas formas: dolosamente ou culposamente. Ou seja, segundo o dispositivo do 

Código Penal, quem deseja o Resultado ou assume o risco de produzi-lo responde com 



Dolo, enquanto quem, por Negligência, Imprudência ou Imperícia, causa um dano a 

alguém responde na forma culposa. 

Mais especificamente, o Dolo representa ou uma Vontade, ou um 

consentimento, ou a assunção de um risco. 

 

 

2.2.1 Dolo Eventual 

 

 

O Dolo pode ser direto ou eventual. 

O Dolo Direto é composto pela consciência, Vontade e intenção de realizar o 

fato típico. 

O Dolo Eventual ocorre quando, embora não haja a Vontade e intenção de 

produzir o Resultado integrante do fato típico, o sujeito assume o risco de sua 

produção. 

 

 

2.2.1.1 Entendimento doutrinário 

 

 

O Dolo Eventual é configurado quando o agente admite ou aceita o risco de 

atingir certo Resultado, sem ter a intenção direta de sua produção. 

Nélson Hungria (1958, p. 116), esclarece que: “No dolo eventual o agente 

presta anuência ao advento do resultado, preferindo arriscar-se a produzi-lo, ao invés 

de renunciar a ação.” 

Nesse sentido, no Dolo Eventual o agente não desiste de sua ação, prefere 

assumir o risco de ocorrer determinada conseqüência, vindo a tolerá-la mesmo que não 

a desejando. 

O Dolo Eventual, antes de ser eventual, é Dolo. E assim deve ser entendido. 

Esse Tipo Penal se integra pela Vontade de realizar a ação típica, pela consideração 



séria do risco de produção do Resultado (fator intelectual da ação), e pelo conformar-se 

com a produção do Resultado típico como fator da Culpabilidade. (SHECAIRA, 2006). 

Nessa perspectiva, Nélson Hungria (1958, p. 116 e 117) expondo sobre a 

aplicação do Dolo Eventual nos homicídios de trânsito comenta: 

 

Também não é indeterminada a vontade no dolo eventual: quando 
a vontade, dirigindo-se a certo resultado, não recua ou não foge da 
prevista probabilidade de outro resultado, consentindo no seu 
advento, não pode haver dúvida de que esse outro resultado entra 
na órbita da vontade do agente, embora de modo secundário ou 
mediato. 

     

 

Ou seja, o Dolo Eventual não está ligado ao aspecto da representação e sim ao 

do querer, da Vontade de realizar o ato.   

Sobre a problemática do tema, Heleno Cláudio Fragoso (2004, p. 212) 

menciona que o Dolo Eventual põe-se na perspectiva da Vontade, e não da 

representação, pois esta se confunde com a Culpa Consciente. 

Para o mencionado autor, “[...] há dolo eventual quando o agente diz a si 

mesmo que ‘seja assim ou de outra maneira, suceda isto ou aquilo, em qualquer caso, 

agirei.” (FRAGOSO, 2004, p. 212). 

A importância inibidora do Resultado no Dolo Eventual é, na consciência do 

agente, mais fraca do que o valor positivo que ele empresta à prática da ação. 

(HUNGRIA, 1958). 

Ou seja, no Dolo Eventual o agente na alternativa entre desistir da ação ou 

praticá-la assumindo um risco de ocorrência do Resultado, escolhe a possibilidade da 

produção do Resultado. 

Essa hipótese é esclarecida por Fernando Capez (2004, p. 190), o qual 

esclarecendo a problemática do Dolo Eventual, cita os seguintes exemplos envolvendo 

Crimes de Trânsito: 

 

[...] o motorista que se conduz em velocidade incompatível com o 
local e realizando manobras arriscadas. Mesmo prevendo que 
pode perder o controle do veículo, atropelar e matar alguém, não 
se importa, pois é melhor correr este risco, do que interromper o 



prazer de dirigir (não quero, mas se acontecer, tanto faz). E 
também o caso do chofer que em desabalada corrida, para chegar 
a determinado ponto, aceita de antemão o resultado de atropelar 
uma pessoa [...]. 

 

 

Dessa forma, o Dolo Eventual pode estar presente no homicídio de trânsito, 

haja vista que muitas vezes o agente, mesmo prevendo o Resultado como possível e 

embora não querendo atingi-lo, não se importa com a ocorrência do Resultado danoso, 

eis que prefere ter sua Vontade realizada ou seu dever cumprido. 

Assim, para o reconhecimento do Dolo Eventual em acidentes automobilísticos, 

é fundamental a não existência de prova inconfundível do animus necandi2 do agente, 

sendo necessário que a conduta do agente demonstre um consentimento com o 

Resultado morte, bastando o comportamento do motorista de maneira a assumir o risco 

do Resultado, eis que a decisão de agir é uma situação psicológica.   

O agente nesses casos pensa: “[...] eu não quero, mas se acontecer, para mim 

tudo bem, não é por causa deste risco que vou parar de praticar minha conduta – não 

quero, mas também não me importo com a sua ocorrência.” (CAPEZ, 2004, p. 190). 

Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 131 e 132) menciona os seguintes exemplos 

referentes à aplicação do Dolo Eventual nos homicídios de trânsito: 

  

[...] o motorista que avança com o automóvel contra uma multidão, 
porque está com pressa de chegar a seu destino, aceitando o risco 
da morte de um ou mais pedestres [...]; atropelar ciclista e, em vez 
de deter a marcha do veículo, acelera-lo, visando arremessar ao 
solo a vítima que caíra sobre o carro; dirigir caminhão em alta 
velocidade na contramão, embriagado, batendo em automóvel que 
trafegava regularmente e matando três pessoas; [...]; participar de 
inaceitável disputa automobilística realizada em via pública 
(“racha”), ocasionando morte [...]. 

 

 

Na legislação penal o Dolo Eventual equipara-se ao Dolo Direto, haja vista que 

o agente, naqueles casos, arriscando-se conscientemente a produzir um Resultado, 

                                                           
2 Animus necandi: intenção de matar. 



está anuindo com a ocorrência do dano, sendo que arriscar-se à sua implementação 

vale tanto quanto querê-lo. 

Dessa forma, no caso de Dolo Eventual, o agente, por egoísmo decide agir 

custe o que custar. O que fica nítido em seu intelecto é agir de tal maneira, não 

importando para ele o que poderá acontecer. 

Porém, o tema é controvertido na doutrina, pois André Luís Callegari (1995, p. 

513), referindo-se à relação psicológica correspondente aos acidentes de trânsito, 

menciona que: 

 

[...] não é possível afirmar, como querem alguns aplicadores do 
direito de nosso Estado, que da conduta daquele que se embriaga, 
dirige em velocidade elevada e fere ou mata mais de uma pessoa, 
que estaria agindo com dolo eventual, visto que em tal conduta 
não há manifestação de vontade do agente em relação ao 
resultado. 

 

 

Ou seja, para o citado autor, o agente que se embriagada e causa acidente de 

trânsito, vindo a matar alguém, age com Culpa, eis que este não deseja praticar 

determinada conduta.  

Além disso, Alexandre de Moraes (2007, p. 206 e 207) explica que: 

 

A conduta do motorista ao participar, na direção de veículo 
automotor em via pública, de competição automobilística sem 
autorização legal, provocando acidente fatal, configura crime de 
homicídio culposo, previsto no art. 302 do CTB, agindo com 
descumprimento de cuidado objetivo, porta tanto, culpa na 
modalidade imprudência. 
[...] a conduta do motorista que causa homicídio culposo na 
direção de veículo automotor, sob o efeito de álcool, enquadra-se 
neste art. 302 do CTB, sendo indevida a tipificação da embriaguez 
no volante como crime autônomo [...]. 

 

 

Assim, para o mencionado autor, quem dirige em via pública sob o efeito de 

álcool, bem como quem pratica corrida automobilística não autorizada, denominada 

“racha”, causando a morte de um transeunte, deve responder pelo Crime previsto no 



art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, eis que nesses casos o agente age com 

descumprimento ao cuidado objetivo, caracterizador da Culpa. 

Portanto, alguns doutrinadores mencionados neste item defendem que a 

aplicação do Dolo Eventual aos homicídios de trânsito é uma tentativa frustrada, haja 

vista que nos acidentes de trânsito o agente não presta anuência ou Vontade na 

realização da conduta, já outros defendem que o Dolo Eventual deve ser aplicado aos 

casos de homicídio de trânsito, tendo em vista a aceitação do agente em produzir o 

Resultado.  

 

 

2.2.1.2 Entendimento jurisprudencial 

 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no que se refere ao Dolo 

Eventual nos homicídios de trânsito tem se manifestado da seguinte forma: 

 

RECURSO CRIMINAL – HOMICÍDIO E LESÕES 
CORPORAIS – PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL – 
ACIDENTE DE TRÂNSITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
IN DUBIO PRO SOCIETATE – AGENTE EMBRIAGADO – 
EXCESSO DE VELOCIDADE EM TRECHO COM 
LOMBADAS – FATO PREVISÍVEL – PRESSUPOSTOS – 
RECURSO PROVIDO. “Age com dolo eventual o motorista 
embriagado que imprime velocidade excessiva ao veículo em 
trecho com lombadas, perdendo o controle do automóvel e 
chocando-se com um poste de iluminação, porquanto 
conscientemente, assumiu o risco pelos danos pessoais à 
terceiros”. (RC n.º 00.002552-6, de Itajaí, rel. Des. Solon 
s’Eça Neves, j. em 31/10/2000). 

 

 

No corpo desse acórdão, constata-se a aplicação do Dolo Eventual, haja vista 

o consentimento do agente à produção do Resultado dirigindo em alta velocidade e sob 

a influência de bebida alcoólica, vindo a atingir terceiros. 



Assim, a jurisprudência tem entendido que o agente que dirige embriagado em 

via pública, assume o risco da produção de danos e deve responder na forma de Dolo 

Eventual. 

Neste mesmo sentido há o seguinte julgado: 

 

PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS E LESÕES CORPORAIS. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. “Se o 
agente, dirigindo um caminhão, com carga pesada, em uma 
reta, em condições climáticas favoráveis, pretende 
ultrapassar um veículo longo (caminhão-cegonha) que 
trafega em velocidade razoável, depara-se com um ônibus 
que lhe dá sinais luminosos, indicando a impossibilidade da 
ultrapassagem e não toma conhecimento, obrigando aquele 
veículo a deslocar-se para o acostamento e, na seqüência, 
outros dois coletivos procedem do mesmo modo, sem que o 
acusado desista da manobra e vem a chocar-se com um 
quarto ônibus, matando vinte e um passageiros e ferindo 
outros 35, além de abalroar o caminhão-cegonha que 
pretendia ultrapassar, age com dolo eventual, devendo 
responder perante o Tribunal do Júri, eis que ultrapassou os 
limites da culpa consciente. Presente, no caso, a teria do 
assentimento, pois que se arriscar conscientemente a 
produzir um resultado vale tanto quanto quere-lo. Decisão 
que pronunciou o acusado nos termos do art. 121, caput, e 
art. 129, caput, do Código Penal, confirmada”. (RC n.º 9.698, 
de Tijucas, rel. Des. Cláudio Marques, j. em 24/05/1994). 

 

 

Pelo teor desse acórdão, verifica-se o desinteresse que o agente deteve pela 

sorte das vítimas, haja vista que além da previsibilidade do Resultado em razão da 

conduta que realizava, houve por parte do agente do delito uma indiferença à 

ocorrência desse evento, uma aceitação voluntária e consciente da possibilidade da 

ocorrência do evento morte.  

O Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao Dolo Eventual nos homicídios 

de trânsito tem apresentado a seguinte posição: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
HOMICÍDIO. TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. ART. 18, I, E 
ART. 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E DIVERGÊNCIA 



JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO 
MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. 07/STJ. ART. 
381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA 
DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DE DOLO 
EVENTUAL NOS DELITOS DE TRÂNSITO. 
GENERALIZAÇAO NÃO ADMITIDA. RECURSO 
CONHECIDO SOMENTE PELA ALÍNEA C E 
DESPEOVIDO. “Admitida a divergência, se a hipótese retrata 
admissível imputação por delito doloso, é descabida a 
pretendida desclassificação da conduta, sob o fundamento 
de que os delitos de trânsito seriam sempre culposos”. (RE 
n.º 1997/0023046-5, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 19/06/2001). 

 

 

Percebe-se pelo teor da referida decisão que o Superior Tribunal de Justiça 

não admite o fundamento de que todos os delitos de trânsito sejam praticados na forma 

culposa, admitindo, assim, a aplicação do Dolo Eventual nos acidentes de trânsito. 

Mantendo esse entendimento, o STJ proferiu a seguinte decisão: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
HOMICÍDIOS. “RACHA”. PRONÚNCIA. 
DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA. “Se plausível, 
portanto, a ocorrência do dolo eventual, o evento lesivo, no 
caso de duas mortes, deve ser submetido ao Tribunal do 
Júri. Inocorrência de negativa de vigência aos arts. 308 do 
CTB e 2º, parágrafo único do C. Penal. Não se pode 
generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados 
no trânsito. Na hipótese de “racha”, em se tratando de 
pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de 
homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por 
demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual 
dúvida não favorece os acusados, incidindo, aí, a regra 
exposta na velha parêmia in dubio pro societate. O dolo 
eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, 
isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que resultado 
seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, 
mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano possível, 
provável. O tráfego é atividade própria de risco permitido. O 
“racha”, no entanto, é, em princípio, anomalia extrema que 
escapa dos limites próprios da atividade regulamentada. 
Recurso não conhecido”. (RE n.º 2000.0019028-4, Rel. Min. 
Félix Fischer, j. em 24/09/2002). 

 



 

Assim, o STJ têm admitido que nos crimes de “racha”, o agente pode ser 

julgado perante o Tribunal do Júri, haja vista que a anormalidade presente nos referidos 

Crimes foge dos limites próprios do risco permitido no tráfego, podendo caracterizar a 

assunção do risco de ocorrência do Resultado. 

Ou seja, nos Crimes de racha, o agente admite a ocorrência do evento morte, 

pouco importando se a prática desta conduta resulte em um acidente e venha a morrer 

alguém. 

Neste mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal, em 20/06/1995, indeferiu 

por unanimidade pedido de habeas-corpus, através do qual era pretendida a 

desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo, sob o seguinte 

argumento: 

 

A conduta social desajustada daquele que, agindo com 
intensa reprovabilidade ético-jurídica, participa, com seu 
veículo automotor, de inaceitável disputa automobilística em 
plena via pública, nesta desenvolvendo velocidade 
exagerada – além de ensejar a possibilidade de 
reconhecimento de dolo eventual inerente a esse 
comportamento do agente – justifica a especial exasperação 
da pena, motivada pela necessidade de o Estado responder, 
grave e energicamente, à atitude de quem, em assim agindo, 
comete os delitos de homicídio doloso e de lesões corporais 
(HC n.º 71800, rel. Ministro Celso de Mello, DJ 03/05/1996). 

 

 

Assim, o Supremo Tribunal Federal também manifesta seu entendimento no 

sentido de que o agente que participa de corrida não autorizada, denominada “racha”, 

deve responder com Dolo Eventual, haja vista que o comportamento do agente nesses 

casos merece ser energicamente reprimida.  

Portanto, os Tribunais tem admitido a aplicação do Dolo Eventual nos Crimes 

de Trânsito que tenham procedido de “racha”, excesso de velocidade e direção sob a 

influência de bebida alcoólica. 

 

 



2.2.2 Culpa Consciente  

 

 

Os Crimes culposos podem ser praticados nas modalidades consciente e 

inconsciente. Tal classificação é formulada considerando-se a previsão do Resultado 

pelo sujeito. 

Nesse contexto, se o sujeito previu a possibilidade de ocorrência do Resultado, 

a Culpa é classificada como consciente. Paralelamente, se não houve tal previsão, a 

Culpa é classificada como inconsciente. 

Por esse motivo a Culpa Consciente também é denominada como “Culpa com 

previsão”. 

 

 

2.2.2.1 Entendimento doutrinário 

 

 

A Culpa Consciente ou Culpa com previsão é caracterizada quando o agente 

prevê o Resultado, mas acredita que este não ocorrerá ou que poderá evitá-lo. 

Neste sentido, Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 141) aduz que: 

 

A culpa consciente ocorre quando o agente prevê o resultado, mas 
espera, sinceramente, que não ocorrerá. Há no agente a 
representação da possibilidade do resultado, mas ele o afasta por 
entender que o evitará, que sua habilidade impedirá o evento 
lesivo que está dentro de sua previsão. 

 

 

Ou seja, na Culpa Consciente, o agente, numa determinada situação, antevê 

que o Resultado lesivo poderá ocorrer, mas possui em sua mente a plena certeza de 

que o fato não ocorrerá ou caso ocorra, acredita que poderá evitar. 

No entanto, para a caracterização da Culpa Consciente, são necessários os 

seguintes requisitos (além da previsão do Resultado): a) Vontade dirigida a um 

comportamento que nada tem a ver com a produção do Resultado ocorrido; b) o agente 



precisa acreditar francamente que o evento não irá ocorrer em face de sua habilidade 

ou excesso de confiança; e c) erro na execução. Ex.: o agente atira no animal e, por 

defeito da arma, o projétil mata uma pessoa, ou seja, ocorreu um erro na pontaria em 

que o agente confiava que não ocorreria. (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Nélson Hungria (1958, p. 116) explanando sobre a Culpa Consciente, 

menciona que: 

 

[...] é por leviandade, antes que por egoísmo, que o inculpado age, 
ainda que tivesse tido consciência do resultado maléfico que seu 
ato poderia acarretar. Neste caso, com efeito, o valor negativo do 
resultado possível era, para o agente, mais forte que o valor 
positivo que atribuía à prática da ação. Se tivesse persuadido de 
que o resultado sobreviria realmente, teria, sem dúvida, desistido 
de agir. (grifos do autor). 

 

 

Ou seja, o agente afasta a hipótese da ocorrência do Resultado, e empreende 

a ação na esperança de que este não ocorrerá ou o evitará, haja vista que confia em 

sua habilidade. 

Nesse caso, a pessoa não age por egoísmo, mas sim por Imprudência, 

acreditando que o Resultado não ocorrerá ou que o evitará. 

O mesmo autor cita o exemplo de um motorista, dirigindo o seu carro em 

velocidade elevada, em atraso para um compromisso que avista à sua frente uma 

pessoa, que, à aproximação do Veículo, fica espantado e trêmulo, sendo atropelado e 

morto. Nesse caso, o motorista previu a possibilidade desse evento, mas, deixando de 

reduzir a marcha do veículo, teria aceitado o risco de atropelar a pessoa ou confiou em 

que este se desviasse a tempo de não ser alcançado? Para ele, na dúvida, a solução 

não pode ser outra senão a do reconhecimento de um homicídio simplesmente culposo. 

(HUNGRIA, 1958). 

Assim, a aplicação do Dolo Eventual ou da Culpa Consciente está ligada à 

mente do agente e, no caso de Culpa Consciente, Fernando Capez (2004, p. 197), 

esclarece que o agente diz a si mesmo: “[...] se eu continuar dirigindo assim, posso vir a 

matar alguém, mas estou certo que isso, embora possível, não ocorrerá.” 



Ou seja, o traço distintivo entre o Dolo Eventual e a Culpa Consciente é que no 

primeiro caso, o agente diz a si mesmo que “não importa”, enquanto no segundo caso o 

agente diz “é possível, mas não vai acontecer de forma alguma.” 

Não obstante, a simples previsão, por si só de que o Resultado poderá ocorrer, 

não é suficiente para caracterizar a Culpa Consciente, pois é necessário também que 

ele tenha em mente, no momento da ação, a suposição de que poderá evitá-lo.  

Assim, é necessário que o agente no momento da ação, tente de alguma forma 

evitar a ocorrência do fato ou confie em sua não produção para que seja caracterizada 

a Culpa Consciente. 

Dessa forma, na Culpa Consciente a única coisa que se conhece efetivamente 

é o perigo, haja vista que o sujeito ativo representa para si a possibilidade da ocorrência 

do evento danoso, mas acredita que quando chegar o momento poderá evitar a 

ocorrência do dano. 

Aníbal Bruno (2005, p. 58 e 59) esclarecendo sobre a semelhança entre Dolo 

Eventual e Culpa Consciente, menciona que: 

     

“[...] a culpa com previsão representa um passo mais da culpa 
simples para o dolo. É uma linha quase imponderável que a 
delimita do dolo eventual. Neste, o agente não quer o resultado, 
mas aceita o risco de produzi-lo. Na culpa com previsão, nem esta 
aceitação do risco existe, o agente espera que o evento não 
ocorra”. 

 

 

Diante disso, a Culpa Consciente possui estreita relação com o Dolo Eventual, 

haja vista que em ambos há a previsão do perigo, sendo que na Culpa Consciente o 

agente acredita que evitará o dano ou que este simplesmente não ocorrerá, enquanto 

no Dolo Eventual o agente aceita o risco da produção do Resultado, aceitando produzi-

lo, ao invés de renunciar a sua ação. 

 

 

 

 

 



2.2.2.2 Entendimento jurisprudencial  

 

 

Quanto à aplicação da Culpa Consciente, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina tem se manifestado da seguinte forma: 

 

PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE DE 
TRÂNSITO – DUPLICAÇÃO DA BR-101 – TRECHO EM 
OBRAS – RODOVIA MARGINAL – INVASÃO DE 
CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – COLISÃO DE CAMINHÃO 
COM AUTOMÓVEL, MOTOCICLETA E MURO – PROVA 
INDICIÁRIA COERENTE E CONVICENTE – IMPRUDÊNCIA 
CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 
OMISSÃO DE SOCORRO. INOCORRÊNCIA – DOLO NÃO 
CARACTERIZADO, PROCEDENTES JURISPRUDENCIAIS 
– ADEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. “Apresentando consonância com indícios e 
circunstâncias produzidas na órbita judicial, depoimentos de 
fase do inquérito possuem valor probante. Nos desvios e 
trechos em obras se exige do motorista redobrada cautela. 
Ali deve conduzir o veículo de tal forma que diante de 
qualquer imprevisto possa, ele imediatamente efetuar 
manobra suscetível de evitar acidentes. Age com 
imprudência o condutor que em rodovia precária (desvio de 
trecho em obras), não reduzindo a marcha do veículo, invade 
a contramão de direção, provocando acidente. Não há como 
falar em omissão de socorro se o motorista, embora tenha 
deixado o local, o fez por ameaça de linchamento, sendo as 
vítimas prontamente socorridas por terceiros”. (AC n.º 
2004.013927-6, de Balneário Camboriú, Rel. Des. Amaral e 
Silva, j. em 22/02/2005). 

 

 

No corpo do referido acórdão, considera-se como Imprudente o modo com que 

o agente conduzia o seu Veículo ao invadir a contramão de direção, vindo a colidir com 

o automóvel e com a bicicleta, haja vista que as circunstâncias do evento demonstram a 

falta de cuidado. 

Assim, foi considerado que o agente previu o perigo, mas acreditou que o 

evento não fosse ocorrer porque poderia evitá-lo, o que não aconteceu no caso descrito 



no acórdão, eis que o Veículo que o agente dirigia veio a colidir no outro Veículo e na 

bicicleta, ocasionando ferimentos nas pessoas. 

Neste mesmo sentido, o Tribunal de Justiça manifestou seu entendimento em 

outro julgado: 

 

HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 
COLISÃO DE AUTOMÓVEL COM MOTOCICLETA NA 
CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – IMPRUDÊNCIA – PROVA 
SEGURA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO 
JURIS TANTUM – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – 
CULPA CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. 
“Age com culpa na modalidade de imprudência o motorista 
de veículo que, em trecho sinuoso de rodovia e violando as 
regras mais elementares do trânsito, em especial o princípio 
da confiança, invade a pista contrária, vindo a colidir com 
motocicleta que trafegava na sua mão de direção, causando 
a morte do condutor e do caroneiro”. (AC n.º 99.004157-3, de 
Bom Retiro, Rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. em 
27/04/1999). 

 

 

No corpo do citado acórdão, considerou-se que o réu agiu com Culpa na 

modalidade de Imprudência, sendo “[...] evidente a culpa consciente de quem dirige 

veículo motorizado em contramão de direção, numa curva, pois prevê o resultado, 

esperando, porém, que ele não se efetive.” (RT 423/462). 

No presente caso, verifica-se que o agente não prestou as devidas cautelas, 

sendo que até mesmo confessou ter visto a presença da motocicleta, vindo a provocar 

o evento danoso, tendo as vítimas sido colhidas de surpresa pela manobra imprudente 

do agente que, violou as regras de segurança no trânsito, em especial, o princípio da 

confiança (considerado em sentido inverso, ou seja, pela perspectiva da vítima e não do 

réu). 

O princípio da confiança é definido por Wladimir Valler (1993, p. 725) da 

seguinte forma: 

 

Em matéria de trânsito deve vigorar sempre o princípio da 
confiança. O condutor de um veículo tem o direito de esperar que 



os outros condutores e os pedestres se atenham às regras do 
trânsito e às cautelas que de todos são exigidas no convívio social. 

 

 

Ou seja, a vítima esperou que o condutor do Veículo prestasse as devidas 

cautelas que lhe são inerentes na direção do veículo automotor, o que não aconteceu 

porque o agente pensou que poderia evitar algum dano, ou que este não ocorreria. 

Seguindo o mesmo raciocínio, há outro julgado proferido pelo Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, cuja ementa possui o seguinte teor: 

 

RECURSO STRICTO SENSU. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TENHA 
AGIDO COM DOLO EVENTUAL NO DELITO, ASSUMINDO 
O RISCO DE PRODUZIR O TRÁGICO RESULTADO. 
INDEMONSTRADAS EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE 
VELOCIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. 
ACUSADO QUE OBROU COM CULPA. RECURSO 
PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O 
DELITO PARA O DE HOMICÍDIO CULPOSO (Recurso 
Criminal n.º 98.000156-0, de Jaguaruna, Rel. Des. Genésio 
Nolli, j. em 31/03/1998). 
 

 

No corpo do referido acórdão, verifica-se que o agente estava trafegando na 

beira do mar quando, avistou a vítima que pescava e tentou desviar seu automóvel, 

mas acabou por atingi-la ocasionando-lhe a morte. 

Verifica-se também que as duas circunstâncias que o Juiz a quo baseou-se 

para pronunciar o agente, quais sejam, velocidade e embriaguez, não restaram 

evidenciadas, possibilitando a conclusão de que o agente não agiu com Dolo, e sim 

culposamente. 

Ou seja, não restando comprovado que o agente dirigia sob a influência de 

álcool e em velocidade excessiva, não resta outra alternativa, senão a de condená-lo 

por Crime culposo. 

No próximo capítulo serão aprofundados os conceitos de Dolo, Dolo Eventual, 

Culpa e Culpa Consciente para que possamos verificar a possibilidade de aplicação dos 

institutos aos homicídios de trânsito. 



3. CONCEITUAÇÃO 

 

 

3.1 TEORIA DO DOLO 

 

 

O Dolo é a forma mais grave que compõe o elemento subjetivo do Tipo Penal. 

Sobre essa teoria, Damásio E. de Jesus (2003, p. 287) esclarece que:  

 

O dolo, de acordo com a teoria finalista da ação, [...] é o elemento 
subjetivo do tipo. Integra a conduta, pelo que a ação e a omissão 
não constituem simples formas naturalísticas de comportamento, 
mas ações ou omissões dolosas.   

 

 

Ou seja, o Dolo constitui o elemento subjetivo do Tipo Penal, sendo três as 

teorias que procuram estabelecer o conteúdo do Dolo: teoria da Vontade, teoria da 

representação e teoria do assentimento. 

Cabe ressaltar que, embora a doutrina mencione essas três teorias como as 

que definem o conteúdo do Dolo, o Código Penal Brasileiro apenas adota a teoria da 

Vontade e a teoria do assentimento, motivo pelo qual entendemos que não será 

necessário comentar sobre a teoria da representação nesta pesquisa científica. 

 

 

3.1.1 Teoria da Vontade 

 

 

De acordo com essa teoria, o Dolo é a Vontade de realizar a conduta e produzir 

o Resultado. 

Aduz Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 129) que: “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 pratique 

voluntariamente.” 



Ou seja, é a intenção de praticar um fato contrário à lei, de cometer um fato 

descrito na lei como Crime. 

Exige-se além da representação, a Vontade propriamente dita, dirigida a um 

fim. (ANÍBAL BRUNO, 2005). 

Dessa forma, a Vontade é a intenção dirigida à uma ação ou omissão que a lei 

considera como Crime, estando portanto vinculada ao Dolo Direto. 

 

 

3.1.2 Teoria do Assentimento 

 

 

Para essa teoria, Dolo é o consentimento do Resultado, ou seja, a aceitação 

séria do risco de produzir o Resultado. 

É a previsão do Resultado com a aceitação dos riscos de produzí-lo, não 

bastando portanto a representação, é preciso aceitar como indiferente a produção do 

Resultado. (CAPEZ, 2004). 

Aduzindo sobre essa teoria, Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 129) menciona 

que: 

 

Faz parte do dolo a previsão do resultado a que o agente adere, 
não sendo necessário que ele o queira. Para a teoria em apreço, 
portanto, existe dolo simplesmente quando o agente consente em 
causar o resultado ao praticar a conduta. 

 

 

Assim, para essa teoria, Dolo é a aceitação de causar um Resultado, embora o 

agente não queira a produção do mesmo, estando portanto vinculada ao Dolo Eventual. 

 

 

 

 

 

 



3.2 CONCEITO DE DOLO 

 

 

Os Crimes são sempre dolosos, sendo que eventualmente o Tipo Penal pode 

descrever a forma culposa na conduta mas, isso só será possível se houver a previsão 

legal para tanto, ou seja, o Dolo é regra e a Culpa a exceção. 

Para esclarecer essa posição, Zaffaroni e Pierangeli (1997, p. 482), defendem 

que: “O dolo é o elemento nuclear do tipo subjetivo e, freqüentemente, o único 

componente do tipo subjetivo (nos casos em que o tipo não requer outros).” 

Assim, ao ser examinada a conduta, verifica-se que de acordo com a teoria 

finalista da ação, adotada pelo Código Penal Brasileiro, a conduta é um comportamento 

voluntário e que a Vontade é seu fim, sendo ainda a Vontade componente subjetivo da 

conduta e dela inseparável. (MIRABETE, 2007). 

Dessa forma, se A mata B, não se pode, à princípio dizer que A praticou um 

homicídio, haja vista que o fato de causar um Resultado, não é suficiente para 

preencher o Tipo Penal objetivo, é necessário analisar, também, a Vontade do autor do 

fato, o fim pretendido pelo agente. (MIRABETE, 2007). 

Assim, o Dolo pode ser definido pelas palavras de Júlio Fabbrini Mirabete 

(2007, p. 130), como sendo “[...] a consciência e a vontade na realização da conduta 

típica, ou a vontade da ação orientada para a realização do tipo”. 

Ou seja, Vontade é querer algo, e o Dolo é a Vontade dirigida à realização do 

fato descrito na lei penal como Crime. 

Aníbal Bruno (2005, p. 38) define Dolo da seguinte forma: 

 

No dolo, o indivíduo sabe o que quer e decide realizá-lo, 
consciente de que o seu querer é ilícito. Deste momento 
psicológico passa o agente à realização no mundo exterior, e só 
então penetra no domínio do Direito Penal. A simples vontade 
ilícita, sem manifestação externa, é indiferente para o Direito. O 
dolo é, portanto, representação e vontade em referência à um fato 
punível, que o agente pratica sabendo ser o mesmo ilícito. 

 

  



Neste sentido, Dolo é Vontade consciente e o querer de praticar um fato 

contrário à lei, que o agente pratica mesmo sabendo ser este ato ilícito. 

Ou seja, para que haja Dolo, é necessário, além da Vontade ilícita, que o 

agente exteriorize essa Vontade e pratique a conduta descrita como Crime. 

Nos termos do art. 18, I, do Código Penal, diz-se o Crime doloso quando o 

agente quis o Resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 

Assim, a primeira parte do dispositivo supramencionado trata da espécie de 

Dolo Direto, enquanto a segunda parte trata do Dolo indireto ou eventual. 

Heleno Cláudio Fragoso (2004, p. 222) manifesta que: 

 

O dolo é consciência e vontade na realização da conduta típica. 
Compreende um elemento cognitivo (conhecimento do fato que 
constitui a ação típica) e um elemento volitivo (vontade de realizá-
la). 

 

 

Dessa forma, a pura consciência antijurídica da ação, que é elementar ao Dolo, 

não o integra se não sobrevier a Vontade de realizá-la. 

Ou seja, os elementos subjetivos consciência e Vontade devem estar juntos, 

sendo que no primeiro, o Dolo, exige conhecimento de todos os elementos contidos na 

ação proibida e das circunstâncias inerentes ao Resultado que é previsto, sendo que 

nas palavras de Heleno Cláudio Fragoso (2004, p 223), este conhecimento “[...] deve 

dar-se no momento da ação”. 

Já no segundo elemento, a Vontade pressupõe a possibilidade de o agente 

influir sobre o acontecimento, ou seja, não é um simples Resultado mecânico, e sim 

uma conduta voluntária por parte do agente. 

Assim, presentes os requisitos da consciência e da Vontade, o Dolo possui os 

seguintes elementos enumerados por Damásio E. de Jesus (2003, p. 289): 

 

a) consciência da conduta e do resultado; 
b) consciência da relação causal objetiva entre a conduta e o 

resultado; 
c) vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. 

 



 

Neste sentido, é necessário que o agente tenha consciência do Resultado e do 

comportamento positivo ou negativo que está realizando, bem como é preciso que sua 

mente perceba que de sua conduta pode derivar um Resultado e, por fim, o Dolo requer 

Vontade de concretizar o comportamento e causar o Resultado. (DAMÁSIO DE JESUS, 

2003). 

Deste modo, presentes esses elementos, presente está o Crime doloso. 

Segundo o autor Franz von Liszt (2003, p. 277) dá se o Dolo: 

 

[...] quando o agente tem em vista o resultado, isto é, quando a 
previsão do resultado é o motivo do ato; quando o agente 
empreende o ato por causa das mudanças que ele operará no 
mundo exterior, quando essas mudanças dão o fito, a sua 
produção o fim do ato, quando o resultado é proposto. 

 

 

Ou seja, ocorre Dolo quando o agente age intencionalmente à produção do 

Resultado, quando a Vontade livre e consciente é direcionada ao Resultado. 

No entanto, E. Magalhães Noronha (1999, p. 136) menciona que dois são os 

elementos constitutivos do Dolo, quais sejam: 

 

A consciência há de abranger a ação ou a omissão do agente, tal 
qual é caracterizada pela lei, devendo igualmente compreender o 
resultado e, portanto, o nexo causal entre este e a atividade 
desenvolvida pelo sujeito ativo. Age, pois, dolosamente quem 
pratica a ação (em sentido amplo) consciente e voluntariamente). 
 

 

Neste sentido, entre a ação ou omissão praticada pelo sujeito e o Resultado 

ocasionado, tem que existir o nexo causal. 

Apartir desses elementos, o Dolo possui dois momentos, o intelectual, 

consciência da conduta e do Resultado e consciência da relação causal e o momento 

volitivo, Vontade que impulsiona a realização da conduta. (DAMÁSIO DE JESUS, 

2003). 



Ante o exposto, para a caracterização do Dolo, é necessário que o elemento 

subjetivo tenha se estendido às elementares e circunstâncias do delito. 

 

 

3.2.1 Dolo Direto 

 

 

O Dolo Direto ocorre quando o agente quer diretamente atingir o Resultado. 

José Frederico Marques (2002, p. 228) define Dolo Direto da seguinte forma: 

 

Diz-se direto o dolo quando o resultado no mundo exterior 
corresponde perfeitamente à intenção e vontade do agente. O 
objetivo por ele representado e a direção da vontade se coadunam 
com o resultado do fato praticado. 

 

 

Ou seja, o Dolo Direto ocorre quando a intenção juntamente com a Vontade se 

ligam para atingir o Resultado final, ou seja, a prática da conduta descrita no Código 

Penal como Crime. 

No mesmo sentido, o Dolo Direto ocorre quando o sujeito visa a certo e 

determinado Resultado. (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Assim, por exemplo, se A atira contra B, para matá-lo, vindo a atingi-lo, tirando-

lhe sua vida, ocorreu Dolo Direto, haja vista que nesse caso, o agente teve a intenção 

de atirar em direção à vítima, visando atingi-la, e causar-lhe sua morte, ou seja, o 

agente preencheu todas as elementares do Tipo Penal. 

Dessa forma, a Dolo Direto está previsto na primeira parte do art. 18, I, do CP, 

“quando o agente quis o resultado [...].” 

Ou seja, o Dolo Direto é definido pelo teoria da Vontade, a qual adota que a 

Vontade é a intenção diretamente dirigida à produção do Resultado descrito na lei como 

Crime. 

Ademais, o Dolo Direto caracteriza-se quando a Vontade de realizar o ato se 

exerce por causa do Resultado. 



Nesta espécie de Dolo, a presença do elemento cognitivo é de fácil definição, 

tendo em vista a forma utilizada pelo agente e sua relação com o Resultado pretendido. 

Desse modo, não obstante, a impossibilidade de o Resultado ser alcançado, o 

fato de o agente ter desencadeado o Crime através da voluntariedade e da cognição, 

aclara por completo a pretensão de sua ação criminosa. 

Neste sentido, Nélson Hungria (1958, p. 115), aduz que o Dolo Direto “[...] se 

exerce por causa do resultado [...] (determinado, intencional, incondicionado)”. 

Portanto, no Dolo Direto o agente prevê o Resultado como conseqüência 

necessária do seu ato e quer que ele ocorra. 

 

 

3.2.2 Dolo Eventual 

 

 

Ocorre Dolo Eventual quando o agente em uma determinada ação, aceita o 

risco de produzir o Resultado. 

Assim, o Dolo Eventual caracteriza-se quando a Vontade se exerce apesar da 

previsão do Resultado como provável. (HUNGRIA, 1958). 

Neste mesmo sentido, conceituando esta espécie de Dolo, Damásio E. de 

Jesus (2003, p. 290 e 291) menciona que: 

 

Ele não quer o resultado, pois se assim fosse haveria dolo direto. 
Ele antevê o resultado e age. A vontade não se dirige ao resultado 
(o agente não quer o evento), mas sim a conduta, prevendo que 
esta pode produzir aquele. Percebe que é possível causar o 
resultado e, não obstante, realiza o comportamento. Entre desistir 
da conduta e causar o resultado, prefere que este se produza. 

 

 

Ou seja, no âmbito do senso comum da doutrina o Dolo Eventual se configura 

se o agente assume o risco, pela previsibilidade do perigo de ocorrência do Resultado, 

bem como pela indiferença com relação a este. 

Assim, nesses casos, é por egoísmo que o agente decide agir, custe o custar. 

(HUNGRIA, 1958). 



Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 131) conceituando Dolo Eventual, aduz que: 

 

A vontade do agente não está dirigida para a obtenção do 
resultado, o que ele quer é algo diverso, mas, prevendo que o 
evento possa ocorrer, assume assim mesmo o risco de causá-lo. 
Essa possibilidade de ocorrência do resultado não o detém e ele 
pratica a conduta, consentindo no resultado. Há dolo eventual, 
portanto, quando o autor tem seriamente como possível a 
realização do tipo legal se praticar a conduta e se conforma com 
isso. 

 

 

Segundo o mencionado autor, a Vontade no Dolo Eventual não é dirigida ao 

Resultado, mas sim à prática da ação, ao fator intermediário da conduta mas, prevendo 

que certo Resultado possa ocorrer, prefere arriscar-se a produzi-lo do que desistir da 

prática da ação delituosa. 

Assim, na legislação penal o Dolo Eventual equipara-se ao Dolo Direto, haja 

vista que arriscar-se conscientemente a produzir um Resultado vale tanto quanto querê-

lo. (MIRABETE, 2007).   

O Dolo Eventual está previsto na parte final do art. 18, I, do Código Penal, o 

qual define que no Dolo Eventual o agente assume o risco da realização do evento. 

Ou seja, segundo Paulo José da Costa Júnior (1997, p. 85): 

 

Ao representar mentalmente o evento, o autor aquiesce, tendo 
uma antevisão duvidosa de sua realização. Ao prever como 
possível a realização do vento, não se detém. Age, mesmo à 
custa de produzir o evento previsto como possível. Assume o 
risco, que é algo mais do que ter consciência de correr o risco; é 
consentir previamente no resultado, caso este venha a ocorrer. 
Integram o dolo eventual: a representação do resultado como 
possível e a anuência do agente à verificação do evento, 
assumindo o risco de produzi-lo. 
 

 

Neste sentido, no Dolo Eventual o agente na dúvida sobre a ocorrência de um 

evento continua empreendendo a ação, assumindo o risco da produção do Resultado 

danoso. Ou seja, o agente prefere que o Resultado ocorra do que desistir da ação. 



Nesta mesma linha de raciocínio, Ricardo Antônio Andreucci (1999, p. 46), 

esclarece que “O dolo eventual não se dirige ao resultado, mas sim à conduta, 

percebendo o agente que é possível causar o resultado.” 

Assim, como esclarece o citado autor, no Dolo Eventual o agente não deseja a 

ocorrência do Resultado, pois se assim fosse ocorreria Dolo Direto mas, o evento para 

ele é indiferente, não importando que ocorra ou não. (ANDREUCCI, 1999). 

José Frederico Marques (2002, p. 229), aduz que no Dolo Eventual o sujeito 

prevê o Resultado como possível de ocorrer e o admite como conseqüência de sua 

ação, embora não queira atingí-lo. 

Ou seja, ele assume o risco mas não deseja que o Resultado ocorra. 

Assim, de um modo geral, na doutrina brasileira apenas é indicada a forma de 

Dolo Eventual em que o sujeito assume o risco da produção do Resultado devido ao 

consentimento de sua ocorrência. 

Desse modo, o sujeito quer realizar a conduta e não se importa se o Resultado 

vai acontecer ou não. 

Porém, nos Crimes de Trânsito, muitas vezes a assunção do risco não ocorre 

porque o sujeito não se importa com o Resultado, mas sim porque ele cria uma situação 

a partir do qual ele não tem mais o controle sobre esse Resultado. 

Nesse caso, a ocorrência do Resultado vai depender do acaso. A assunção do 

risco está na produção dessa situação, em decorrência da qual a produção do 

Resultado é meramente aleatória. 

Esta é uma forma de se assumir o risco paralela àquela em que o sujeito não 

se importa com a produção do Resultado. 

A diferença é que neste caso não há o consentimento relativo à ocorrência do 

Resultado, mas o risco é assumido pela criação de uma situação incontrolável pelo 

sujeito, que conscientemente cria o risco de ocorrência do Resultado e sabe que a 

partir de então não pode mais evitá-lo. 

No caso, o sujeito não pensa que pode impedir a ocorrência do Resultado, pois 

este não depende de um ato seu, já que seu comportamento é ineficaz na situação e a 

produção do Resultado é aleatória. 



Por exemplo, em uma corrida não autorizada (racha), a partir de uma certa 

velocidade o motorista não tem mais como frear ou desviar de um pedestre, caso este 

tente atravessar a pista. 

Na situação, pode ser que o sujeito não consinta o atropelamento. Ou seja, não 

quer que este ocorra e se importa com sua ocorrência, não configurando o 

consentimento correspondente à primeira modalidade de Dolo Eventual. 

O motorista não tem condições de evitar um atropelamento em tais 

circunstâncias, não necessariamente porque não se considere um bom motorista, mas 

porque perceba que em tal velocidade, o Veículo não tem condições de parar antes de 

atingir a vítima caso seja necessário frenar, assim como também não tem condições de 

desviar a trajetória da vítima, pois uma curva realizada em tal velocidade não permitiria 

uma trajetória de desvio eficiente ou que lhe permitisse se manter sobre a pista de 

rolamento. 

Portanto, diante dessas circunstâncias, o sujeito não estaria mais confiando em 

sua capacidade (habilidade para evitar o Resultado), característica da Culpa 

Consciente. 

No caso, portanto, o que ocorreria seria um comportamento no qual o sujeito 

assumiu o risco de produzir o Resultado, por ter criado uma situação incontrolável. 

Trata-se de uma situação também classificável como Dolo Eventual, porém, 

com uma característica diversa daquela normalmente indicada na doutrina, 

correspondente ao consentimento referente à produção do Resultado. 

Porém, na doutrina brasileira e mesmo no Código Penal foi adotada a teoria da 

Vontade para a definição do Dolo Direto e a teoria do consentimento para a definição 

do Dolo indireto ou eventual. 

Em conseqüência disso, a definição do Dolo Eventual como assunção do risco 

de produzir o Resultado, se concentrou na idéia de tolerância do “Resultado”, em 

detrimento da idéia da assunção do “risco”. 

A conseqüência desse enfoque é a consideração de que para a caracterização 

do Dolo Eventual, o sujeito deveria tolerar o Resultado, sendo indiferente à sua 

produção, em vez de apenas tolerar o risco. 



Em muitos casos essa perspectiva pode solucionar os problemas da 

classificação da conduta, facilitando, inclusive, a distinção entre Culpa Consciente e 

Dolo Eventual, por concentrar a idéia da diferença na tolerância em relação à 

ocorrência do resultado. 

Porém, nos casos limítrofes, essa proposta não soluciona o problema. 

Tal insuficiência foi identificada por Marcelo A. Sancinetti (2004, p. 176), ao 

tratar do exemplo do motorista que atravessa ruas movimentadas com seu automóvel 

em alta velocidade. 

De fato, se o sujeito “confia que pode evitar o Resultado graças a sua perícia”, 

estará atuando de forma Imprudente (Culpa Consciente), pois “não assume o risco” de 

produzir o Resultado, já que considera-se apto a evitá-lo. 

Porém, como salienta o mencionado autor, essa situação não é idêntica ao 

caso em que, presentes as mesmas circunstâncias objetivas, o motorista atua na 

“esperança” de que a “sorte” fará com que o Resultado não ocorra, pois nesse caso o 

sujeito sabe que a ocorrência ou não do Resultado, não depende mais de suas 

habilidades, de modo que “assume o risco” da possibilidade de ocorrer o Resultado. 

(SANCINETTI, 2004). 

Esta segunda situação não poderia ser classificada como Imprudente, porque 

há algo mais que a falta de cuidado para caracterizar o comportamento do sujeito, e 

esse algo mais consiste exatamente no fato de o sujeito ter conscientemente assumido 

o risco de produzir o Resultado. 

Contudo, a ocorrência do Resultado não é indiferente ao sujeito, mas apenas o 

que lhe é indiferente é a ocorrência do risco. 

Se fosse adotada a teoria do consentimento, considerando-se o Resultado e 

não o risco, tampouco a situação poderia ser classificada como Dolo Eventual, pois o 

sujeito não necessariamente toleraria o evento. 

Devido a essa situação, Ingeborg Puppe (2004, p. 40), salienta que o sujeito 

pode assumir o risco, sem tolerar o Resultado, e ainda assim agir dolosamente. 

Neste caso, como explica Claus Roxin (1996, p. 427), a distinção entre Dolo e 

Culpa deve ser realizada com base na distinção entre “confiança” e “esperança”. 



Ou seja, quem admite seriamente a possibilidade de um Resultado, embora 

não tolere a sua ocorrência, e somente tenha a esperança de que o Resultado não 

ocorra, contando com a sorte, atua dolosamente. (ROXIN, 1996). 

Essa classificação é adotada pela Jurisprudência Alemã sem grande polemica, 

como indica Diethart Zielinski (2003, p. 89 e 90). 

O argumento dessa classificação é a irrazoabilidade de o sujeito poder em um 

caso desses “confiar em um final feliz”, pois a definição das conseqüências da conduta 

não estão mais no seu poder de controle, e o sujeito tem consciência dessa 

aleatoriedade. 

Por isso, Diethart Zielinski (2003, p. 86), salienta que o que caracteriza o Dolo 

Eventual não é a indiferença em relação ao Resultado, mas a indiferença com relação 

ao risco. 

Portanto, a idéia do consentimento que orienta o Dolo Eventual não é a 

assunção do risco do “Resultado”, mas a assunção do “risco” do Resultado. 

 

  

3.3 CONCEITO DE CULPA 
 

 

A Culpa é a prática voluntária de uma conduta sem o devido cuidado ou 

atenção, do qual deflui um Resultado descrito na lei como Crime, não previsto ou 

desejado, mas previsível. (COSTA JÚNIOR, 1997). 

Acrescentando, Paulo José da Costa Júnior (1997, p. 87) esclarece que: 

 

A punibilidade do crime culposo é admitida excepcionalmente, isto 
é, quando prevista em lei tal modalidade. Compõe-se de: conduta 
voluntária contrária ao dever de atenção ou cuidado, impostos 
pela norma, e de evento involuntário, previsto m lei como 
criminoso, não previsto, mas que poderia e deveria sê-lo. 

 

 

Assim, para a caracterização da Culpa é necessário que o Crime previsto na lei 

descreva tal modalidade, haja vista que em regra o Crime é doloso, e, sendo o Crime 



doloso a regra, o Crime culposo é a exceção, que somente será admitida se prevista 

em lei. 

O Crime culposo está descrito no art. 18, II, do Código Penal, da seguinte 

forma:  

 

Art. 18. Diz-se o crime: 
I – [...]; 
II – culposo quando o agente deu causa ao Resultado por 
imprudência, negligência ou imperícia. 

 

 

Para Ricardo Antônio Andreucci (1999, p. 47), “[...] a culpa é o elemento 

subjetivo do tipo penal, pois resulta da inobservância do dever de diligência.” 

Ou seja, para o mencionado autor, o Crime é considerado culposo a partir do 

momento em que o agente não tenha observado o cuidado necessário nas relações 

com outrem (ANDREUCCI, 1999). 

Damásio E. de Jesus (2003, p. 297), esclarece que “a culpa, na doutrina 

finalista da ação, constitui elemento do tipo. Isso está claro no Código Penal, ao 

descrever os delitos culposos.” 

Assim, quando menciona-se que a Culpa é elemento do tipo, faz-se referência 

à inobservância do dever de cuidado (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Explicando sobre o dever de cuidado objetivo, Welzel (1971, p. 38) esclarece 

que: 

 

A partir do instante em que não se tenha manifestado o cuidado 
necessário nas relações com outrem, ou seja, apartir do instante 
em que não corresponda ao comportamento que teria adotado um 
pessoa dotada de discernimento e prudência, colocada nas 
mesmas circunstâncias que o agente. 

 

 

No mesmo sentido, Fernando Capez (2004, p. 194), aduz que: “[...] para se 

saber se houve culpa ou não será necessário proceder-se a um juízo de valor, 

comparando a conduta do agente no caso concreto com aquela que uma pessoa 

medianamente prudente teria na mesma situação.” 



Desse modo, a inobservância do cuidado objetivo constitui elemento que 

compõe o Tipo Penal e é verificado a partir do comportamento que uma pessoa com 

precaução teria se estivesse no lugar do agente. 

Aduz José Frederico Marques (2002, p. 232), citando Costa e Silva, que a 

“Culpa é a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz um resultado (evento) 

antijurídico não querido mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a 

devida atenção, ser evitado”. 

Assim, na Culpa a Vontade e a previsão não se encontram presentes em todo 

processo do delito, sendo que só a conduta inicial é voluntária, sendo o Resultado não 

querido pelo agente. (FREDERICO MARQUES, 2002). 

Dessa forma, Culpa é conduta voluntária produtora de uma situação de fato, 

não desejada pelo agente, que poderia ter sido evitada se o agente tivesse tomado os 

devidos cuidados durante a prática da ação. 

Menciona Damásio E. de Jesus (2003, p. 300 e 301) que são elementos do fato 

típico culposo inconsciente: 

 

1) conduta humana voluntária, de fazer ou não fazer; 
2) inobservância do cuidado objetivo (imputação objetiva) 

manifestada na imprudência, negligência ou imperícia; 
3) previsibilidade objetiva; 
4) ausência de previsão; 
5) resultado involuntário; 
6) nexo de causalidade; 
7) imputação objetiva; 
8) tipicidade. 

 

 

Nesse sentido, verifica-se que na Culpa só a conduta inicial é espontânea, 

sendo o Resultado não desejado pelo agente, mas o Resultado ocorre devido à 

Imprudência, Negligência ou Imperícia do agente, ou seja, devido à falta de cuidado 

objetivo exigido para a ação. 

A Culpa se divide nas modalidades consciente e inconsciente. 

A exposição até este momento apresentada refere-se à modalidade 

inconsciente. 



Porém, o aspecto mais relevante para o objeto do presente trabalho é a análise 

da Culpa Consciente. 

 

 

3.3.1 Culpa Consciente 
 

 

Caracteriza-se a Culpa Consciente quando o agente prevê o Resultado como 

possível de ocorrer, mas empreende a ação confiando que o Resultado não irá ocorrer 

ou que o evitará. 

Paulo José da Costa Júnior (1997, p. 86), esclarece que “[...] na culpa 

consciente o agente não aceita a realização do evento; repele mentalmente o resultado 

previsto, agindo na esperança ou na persuasão de que o evento não irá verificar-se.” 

Ou seja, o agente confia que o Resultado não vai se realizar, mas ocorre um 

erro e o Resultado acaba acontecendo, comento o agente um Crime culposo. 

Na mesma linha, Ricardo Antônio Andreucci (1999, p. 49), conceitua Culpa 

Consciente “[...] na qual o resultado é previsto pelo agente, que espera 

inconsideravelmente que não ocorra ou que possa evitá-lo.” 

Na Culpa Consciente o Resultado é previsto pelo agente, mas este espera que 

este não ocorra ou que o evitará. Essa espécie de culpa também é chamada de Culpa 

com previsão, e esta previsão é elemento do Dolo, mas que pode integrar a Culpa, 

sendo essa exceção está na Culpa Consciente. (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Assim, verifica-se que na Culpa Consciente não está presente a aceitação ou o 

consentimento da produção do Resultado, e que o agente não deseja a produção do 

mesmo, eis que ele confia em sua habilidade, acreditando que o evento não ocorrerá. 

Damásio E. de Jesus (2003, p. 304) faz uma ressalva interessante sobre a 

equiparação da Culpa Consciente com a inconsciente, mencionando que: 

 

A culpa consciente é equiparada à inconsciente. Como diz a 
Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, tanto vale não ter 
consciência da anormalidade da própria conduta, quanto estar 
consciente dela, mas confiando, sinceramente, em que o 
resultado lesivo não sobrevirá. Assim, em face da pena abstrata, é 
a mesma para os dois casos. 



 

 

Dessa forma, tanto para a Culpa Consciente como para a Culpa inconsciente, a 

pena aplicada é a mesma.   

Acrescenta Fernando Capez (2004, p. 197) que: “[...] não há diferença quanto à 

cominação da pena abstratamente no tipo. Entretanto, parece-nos que no momento da 

dosagem da pena, o grau de culpabilidade [...], deva o Juiz, na primeira fase da 

dosimetria da pena, elevar a sanção de quem age com culpa consciente.” 

Isso se dá pois a censurabilidade do comportamento do agente nos Crimes 

praticados com Culpa Consciente é maior, mais grave. 

Já E. Magalhães Noronha (1999, p. 143) defende que: 

 

[...] a culpa consciente nem sempre traduz maior periculosidade 
ou desajuste da pessoa. Um homem previdente pode, após 
madura reflexão, praticar um ato do qual antevê o resultado, 
contando com que, devido à sua cautela, este não sobrevirá, o 
que, entretanto, não impede que se verifique. Não necessita de 
maior corretivo do que o estabanado, o desatento, o imprudente 
que pratica o mesmo ato, sem que nem por um momento perceba 
a conseqüência funesta. 

 

 

Dessa forma, para o citado autor o agente que pratica uma conduta com Culpa 

Consciente não merece ter a pena mais grave do que quem age com Culpa 

inconsciente. 

Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 141), menciona que há Culpa Consciente 

quando “[...] há no agente a representação da possibilidade do resultado, mas ele a 

afasta por entender que o evitará, que sua habilidade impedirá o evento lesivo que está 

dentro de sua previsão”. 

A Culpa Consciente é um passo a mais para o Dolo. Existe entre a Culpa 

Consciente e o Dolo uma linha quase invisível, haja vista que a caracterização de 

ambos é muito semelhante. (ANÍBAL BRUNO, 2005). 

Ante o exposto, a culpa consciente caracteriza-se pela previsão do Resultado 

como possível, sendo que o agente empreende a ação na esperança de que o 

Resultado não ocorrerá ou que poderá evitar o evento danoso. 



 

 

3.4 DISTINÇÃO ENTRE DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE 
 

 

Embora se trate de institutos muito semelhantes, existe alguma diferença entre 

ambos, pois no Dolo Eventual o agente empreende a ação prevendo o Resultado como 

possível, não se importando com sua ocorrência ou porque o agente cria sobre o 

evento lesivo uma situação a partir da qual não tem mais controle sobre o Resultado 

que ocasionará, assumindo assim o risco de sua produção. 

Paralelamente, na Culpa Consciente o agente antevê o Resultado, mas 

acredita que evitará a ocorrência do evento, não assumindo  subjetivamente o risco de 

sua produção (ou seja, não tolerando, consentindo ou admitindo sua ocorrência, pois 

considera-se apto para evitá-lo). 

Nélson Hungria (1958, p. 117) diferenciando os institutos, afirma que: 

 

[...] no caso de dolo eventual, foi por egoísmo que o inculpado se 
decidiu a agir, custe o que custasse o que custasse. Ao contrário, 
no caso de culpa consciente, é por leviandade, antes que por 
egoísmo, que o inculpado age, ainda que tivesse tido consciência 
do resultado maléfico que seu ato poderia acarretar [...]. 

 

 

Assim, no Dolo Eventual a conduta do agente representa um valor mais 

negativo correspondente à prática da ação, eis que não se importa com a ocorrência do 

evento, ou deixa que o acaso determine sua ocorrência ou não, enquanto na Culpa 

Consciente o valor da ação é menos negativo, haja vista que o agente empreende a 

ação achando que poderá evitar o dano, que o evento não ocorrerá. 

No Dolo Eventual o agente não deseja o Resultado, mas aceita o risco de sua 

produção. Na Culpa Consciente a aceitação do risco não ocorre, o agente espera que o 

evento não irá ocorrer. (ANÍBAL BRUNO, 2005). 

 

 

 



Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 142) aduz que: 

 

A culpa consciente avizinha-se do dolo eventual, mas com ela não 
se confunde. Naquela o agente, embora prevendo o resultado, 
não o aceita como possível. Neste, o agente prevê o resultado, 
não se importando que venha ele a ocorrer. 

 

 

Ou seja, no Dolo Eventual o agente age não se importando com a ocorrência 

do Resultado ou com o fator que determinará ou não sua produção, e sim com a prática 

da ação. Já na Culpa Consciente o agente antevê o Resultado acreditando que evitará 

a ocorrência do evento. 

Esclarecendo o traço distintivo entre Dolo Eventual e Culpa Consciente, 

Fernando Capez (2004, p. 197 e 198), esclarece que: “[...] o traço distintivo entre 

ambos, portanto, é que no dolo eventual o agente diz: ‘não importa’, enquanto na culpa 

consciente supõe: ‘é possível, mas não vai acontecer de forma alguma’”. 

Dessa forma, a Culpa Consciente difere do Dolo Eventual, haja vista que neste 

o sujeito tolera a produção do Resultado, sendo que o Resultado lhe é indiferente. Já 

na Culpa Consciente, o sujeito não tolera a ocorrência do Resultado, neste o evento lhe 

é previsto, mas o sujeito confia que este não ocorrerá, ou se vier a ocorrer evitará. 

(DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Assim, a forma apresentada pela doutrina, qual seja, a de assumir o Resultado 

é paralela àquela em que o sujeito cria uma situação em que não tem mais controle 

sobre a situação, haja vista que nesse caso, a ocorrência do Resultado vai depender do 

acaso, eis que esse Resultado é aleatório. 

Ou seja, no Dolo Eventual o fato de o sujeito ter consciência de não ter como 

impedir o Resultado é que diferencia esta situação da Culpa Consciente, pois embora 

em ambos os casos o sujeito possa ter previsto a possibilidade de ocorrência do 

Resultado, na Culpa Consciente ele pensava que poderia evitá-lo, enquanto no Dolo 

Eventual as condições demonstram que a produção ou a evitação do Resultado já não 

dependem mais do agente, não havendo como se supor poder evitá-lo. 

Embora semelhantes, os institutos se diferenciam nitidamente, eis que na 

Culpa Consciente o agente prevê o Resultado, mas confia que este não ocorrerá ou 



que o evitará, enquanto no Dolo Eventual o agente não se importa com a ocorrência do 

evento danoso, preferindo arriscar-se do que renunciar à prática de sua ação, ou cria 

uma situação incontrolável a partir do qual a produção do resultado não depende de 

sua ação. 

Assim, enquanto na Culpa Consciente, o agente prevê o Resultado, mas 

acredita que poderá evitá-lo, pois se considera um bom motorista, no Dolo Eventual o 

sujeito age acreditando que a sorte evitará a ocorrência do fato delituoso, haja vista que 

o sujeito sabe que a ocorrência do evento danoso é aleatório e não depende mais de 

suas habilidades, ou seja, nesse caso, o fato de o agente ser um bom motorista não é 

mais suficiente para evitar o Resultado. 

Nesse caso, embora o agente não tenha assumido o risco da produção do 

Resultado (na forma de tolerância de sua ocorrência), não significa que o mesmo não 

tenha agido dolosamente (PUPPE, 2004). 

Pois, a diferença existente entre Dolo Eventual e Culpa Consciente está na 

confiança e na esperança, sendo que quem age confiando na sorte, atua na forma de 

Dolo Eventual, eis que o agente admite o risco que é inerente ao ato que está 

praticando.  

Assim, no senso comum da doutrina, para a caracterização do Dolo Eventual, o 

sujeito deveria tolerar o Resultado, sendo-lhe indiferente à sua produção, em vez de 

apenas tolerar o risco. 

Dessa forma, a diferença existente entre o Dolo Eventual e a Culpa Consciente 

reside no fato de que o sujeito, no Dolo Eventual atua contando com a sorte, enquanto 

na Culpa Consciente ele age acreditando que irá evitar o resultado. 

Portanto, o que é necessário para a caracterização do Dolo Eventual é a 

indiferença com relação ao risco, diferentemente do que ocorre na Culpa Consciente na 

qual o sujeito acredita que poderá evitar o resultado. 

Por fim, no próximo capítulo será analisado o tipo, fazendo-se uma análise 

conclusiva sobre a caracterização e aplicação dos elementos subjetivos do crime. 

 

 

 



4. SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

 

4.1 ANÁLISE DO TIPO 

 

 

A lei deve especificar a matéria de suas proibições, ou seja, os fatos que são 

proibidos, sob pena de sanção penal, ou melhor, a lei deve especificar o que é 

considerado Crime. 

 Isso é conferido através dos Tipos Penais. 

Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 86) menciona que: 

 

Como o Estado através do ordenamento jurídico, quer sancionar 
com penas as condutas intoleráveis para a vida em comunidade, 
tutelando os bens jurídicos fundamentais, poderia fazê-lo com uma 
norma geral que permitisse a aplicação de sanções penais a todos 
aqueles que praticassem um fato profundamente lesivo a esses 
bens. Nessas condições, porém, os destinatários da norma não 
poderiam saber exatamente quais as condutas que estariam 
proibidas nem o juiz poderia saber quais penas deveria impor. 

 

 

Assim, o tipo é descritivo porque é composto de elementos objetivos que são 

os mais importantes para distinguir uma conduta. (MIRABETE, 2007). 

Dessa forma, no Tipo Penal são especificados o que a lei considera Crime, ou 

seja, o que é proibido em uma vida em comunidade. 

Assim, o termo exprime a idéia de modelo ou esquema, sendo uma figura 

conceitual. 

Hans Welzel (1970, p. 76), define tipo como sendo a descrição concreta da 

conduta proibida, ou seja, do conteúdo ou da matéria da norma. 

O tipo legal está vinculado ao princípio da reserva legal, assim, fica outorgada 

à lei a tarefa de definir ou descrever os Crimes. (CAPEZ, 2004). 

Sendo assim, o tipo legal realiza e garante o princípio da reserva legal. 



Fernando Capez (2004, p. 175), esclarece que o tipo legal “consiste na 

descrição abstrata da conduta humana feita pormenorizadamente pela lei penal e 

corresponde a um fato criminoso (tipo incriminador).” 

Portanto, o tipo é uma forma criada pela lei, em que estão descritos os seus 

elementos constitutivos do fato delitivo, sendo que as pessoas sabem que somente 

virão a cometer algum delito se vierem a realizar uma conduta idêntica à constante no 

tipo legal. 

O tipo é predominantemente descritivo porque é composto de elementos 

objetivos (descrição abstrata de um comportamento), os quais são os mais importantes 

para distinguir a conduta. (MIRABETE, 2007). 

Damásio E. de Jesus (2003, p. 271) esclarece que: 

 

A lei penal, ao descrever o delito, deve restringir-se a uma 
definição meramente objetiva, precisa e pormenorizada, no 
sentido de ficarem bem delineados o direito de punir abstrato e o 
jus libertatis a ela concernente. Se a tipicidade constitui uma 
garantia liberal, relevante é o papel da descrição das condutas 
puníveis para que os cidadãos saibam quais são as ações que 
podem praticar sem sujeição a preceitos sancionadores. (grifo do 
autor). 
 

 

Assim, a lei penal deve descrever as condutas puníveis no ordenamento 

jurídico, devendo o legislador construir modelos a partir da realidade, levando ao plano 

abstrato as ações delituosas para que os cidadãos saibam quais ações que são 

proibidas por lei. 

O homicídio é um dos melhores exemplos de descrição típica simples: “Matar 

alguém”. Na referida descrição só estão mencionados os elementos objetivos e 

materiais da conduta, não se encontrando qualquer elementos relativos à 

antijuridicidade da conduta. (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Mas, por exemplo, nos crimes previstos nos arts. 130, § 1º (perigo de contágio 

venéreo)3, e art. 153 do CP (divulgação de segredo)4, além de o tipo conter a descrição 

                                                           
3 O art. 130 do CP, dispõe que: Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato 
libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado: 



dos elementos objetivos, o tipo também se refere ao estado psicológico do agente e à 

antijuridicidade do fato descrito. (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Ou seja, alguns delitos descrevem apenas os elementos objetivos da conduta, 

outros, porém, descrevem também os elementos subjetivos. 

Nesse contexto, quando a descrição legal só contém elementos objetivos, o 

tipo se denomina normal. Já quando o tipo contém além de elementos objetivos, 

referência ao ânimo do agente, o tipo é considerado anormal. (DAMÁSIO DE JESUS, 

2003). 

Porém, adotada a teoria finalista da ação, incluindo-se Dolo e Culpa como 

elementos psicológicos-normativos, não se pode falar em descrição meramente 

objetiva. (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Cabe ressaltar que ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria finalista da 

ação, incluindo o Dolo e a Culpa no tipo, ou seja, incluindo-se os elementos subjetivos 

na conduta. 

Miguel Reale Júnior (2006, p. 141) aduz que: 

 

O tipo penal matar alguém não revela apenas que uma ação deva 
causar a morte de alguém e que essa ação deva ser realizada 
com vontade dirigida ao resultado morte. Diz mais: uma ação não 
deve, voluntária e adequadamente, realizar-se para a consecução 
do resultado morte de alguém, colocando-se o agente em 
contraposição ao valor da vida humana, genericamente entendido, 
e cuja positividade se impõe. Na ação concreta de matar alguém, 
o agente, na maioria das vezes, dirige-se aos meios adequados 
para o fim proposto e atua animado por uma posição valorativa 
negativa, com menosprezo da vida humana como um valor 
positivo. (grifo do autor). 

                                                                                                                                                                                            

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

§ 1.º Se é intenção do agente transmitir a moléstia: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 2.º [...] 
4 Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de 
correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa 
produzir dano a outrem: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

[...] 



 

 

No entanto, o tipo apresenta, além de elementos de natureza subjetiva, outros 

de conteúdo normativo, ou seja, elementos psicológicos do agente e conceitos jurídicos 

e valorativos. 

Dessa forma, Miguel Reale Júnior (2006, p. 142), esclarece que: “Os elementos 

subjetivos, portanto, somam-se aos dados descritivos e objetivos, como aspectos 

psicológicos especiais da ação, indispensáveis para a determinação da tipicidade.” 

Ou seja, para que a tipicidade seja determinada é necessário que os elementos 

subjetivos e os objetivos se unam como aspectos psicológicos da ação. 

Damásio E. de Jesus (2003, p. 272) menciona que os elementos do tipo podem 

ser: 

 

a) objetivos: referentes ao aspecto material do fato; 
b) subjetivos: concernentes ao estado anímico ou psicológico do 

agente; 
c) normativos: referentes, em regra, à antijuridicidade. 
 

 

Pelo exposto, verifica-se que o tipo é predominantemente descritivo, haja vista 

que é composto de elementos objetivos, sendo o verbo descrito no tipo o elemento 

mais significativo para a definição da conduta. 

Não obstante, considerando-se a adoção da teoria finalista da ação, além dos 

elementos descritivos objetivos, o tipo contém elementos subjetivos ou normativos, os 

quais se referem ao estado psicológico do agente e à antijuridicidade da conduta. 

Portanto, como o princípio da responsabilidade subjetiva é a base do Direito 

Penal, o qual determina que só deve responder pela prática da infração quem tenha 

agido com Dolo ou Culpa em sentido estrito, somente serão responsáveis as pessoas 

que tenham praticado determinada conduta com Dolo ou com Culpa. 

Assim, o Tipo Penal é formado por uma parte objetiva (tipo objetivo), o qual é 

composto pela descrição legal e outra parte subjetiva (tipo subjetivo), formada pela 

vontade, com Dolo ou com Culpa. 

 



4.1.1 Tipo Doloso 

 

 

O Crime doloso é a regra no plano da tipicidade. 

O tipo doloso se compõe de duas partes, quais sejam: o tipo objetivo e 

tipo subjetivo. 

O tipo objetivo, que é a descrição abstrata de uma conduta, compreende a 

ação delituosa com todas as suas características e, às vezes, de elementos normativos 

e subjetivos. Ou seja, compreende o verbo, o objeto, o Resultado, circunstâncias de 

tempo, lugar, modo e meios executivos, finalidades da ação, etc. Já o tipo subjetivo 

compreende o Dolo como elemento intencional e, eventualmente, outros elementos 

subjetivos especiais da conduta, chamados elementos subjetivos do tipo, o qual é 

chamado de injusto. (MIRABETE, 2007). 

Assim, o tipo doloso é composto de elementos objetivos e subjetivos, ou 

seja, de elementos materiais da conduta, bem como de elementos intencionais. 

Andreas Eisele (2002, p. 63) explica que: “A intenção (dolo) é o elemento 

subjetivo que anima e determina a conduta humana direcionada a uma finalidade, e 

engloba a vontade livre e consciente de agir e obter o resultado naturalístico, 

independentemente de sua valoração jurídica.” 

Ou seja, mediante a conduta, o sujeito materializa sua Vontade, e externa 

seu elemento subjetivo no plano fático, realizando a projeção anímica de seu 

pensamento, revelado por sua atuação. (EISELE, 2002). 

O art. 18, I, 5 do Código Penal define que o Crime é doloso quando o agente 

quis o Resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 

Deve-se entender Resultado como a afetação do objeto material sobre o qual 

recai a conduta ou a lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico. 

O tipo doloso apresenta duas fases, quais sejam: a fase interna e a fase 

externa da conduta. 

                                                           
5 Art. 18. Diz-se o crime: 

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

II – [...]. 



Fernando Capez (2004, p. 187 e 188) comenta as fases da conduta dolosa da 

seguinte forma: 

 

a) Fase interna: opera-se no pensamento do autor. Caso não 
passe disso, é penalmente indiferente. Isso ocorre nas hipóteses 
em que o agente apenas se propõe a um fim (p. ex., matar um 
inimigo); em que tão-somente seleciona os meios para realizar a 
finalidade (escolhe um explosivo); em que considera os efeitos 
concomitantes que se unem ao fim pretendido ( a destruição da 
casa do inimigo, a morte de outras pessoas que estejam com ele, 
etc.). 

b) Fase externa: consiste em exteriorizar a conduta, numa 
atividade em que se utilizam os meios selecionados conforme a 
normal e usual capacidade humana de previsão. Caso o sujeito 
pratique a conduta nessas condições, age como dolo, e a ele se 
podem atribuir o fato e suas conseqüências diretas. 

 

 

Dessa forma, para que o sujeito pratique um Crime doloso, não basta 

apenas que tenha se dedicado à preparação e ao pensamento de cometer determinado 

Crime, é preciso, também que o sujeito exteriorize sua Vontade, ou seja, implemente 

seus atos preparatórios e realize a conduta, atingindo o fim almejado por ele. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 130) 

menciona que: 

 

Há duas fases na conduta: uma interna e outra externa. A interna 
opera-se no pensamento do autor (e se não passa disso é 
penalmente indiferente), e consiste em: 
a) propor-se a um fim (matar um inimigo, por exemplo); 
b) selecionar os meios para realizar essa finalidade (escolher um 

explosivo, por exemplo), e 
c) considerar os efeitos concomitantes que se unem ao fim 
pretendido (a destruição da casa do inimigo, a morte de outras 
pessoas que estejam com ele, etc.). 
A segunda fase consiste em exteriorizar a conduta, numa 
atividade em que se utilizam os meios selecionados conforme a 
normal e usual capacidade humana de previsão. Caso o sujeito 
pratique a conduta nessas condições, age com dolo e a ele se 
podem atribuir o fato e suas conseqüências diretas [...]. 
 
 



No entanto, enquanto a conduta opera-se na fase interna, ou seja, no 

pensamento do agente, a conduta é penalmente irrelevante, sendo que a conduta 

passa a ser punível a partir do momento em que o agente exterioriza a mesma, por 

meio de sua ação, ou seja, por meio da fase externa. 

Neste sentido, a primeira parte do dispositivo que foi acima citado se refere ao 

agente que realiza a conduta visando a obtenção do Resultado, o qual denomina-se 

Dolo Direto. (MIRABETE, 2007). 

A segunda parte do dispositivo trata do Dolo Eventual, no qual a Vontade do 

agente não está dirigida à obtenção do Resultado; o que ele quer é alguma coisa 

diversa, mas, prevendo que o evento possa vir a ocorrer, assume o risco de causá-lo. 

(MIRABETE, 2007). 

Miguel Reale Júnior (2006, p. 226 e 227) expõe que o Crime doloso pode ser 

classificado dentre outros como direto ou indireto. 

 

Direto quando o agente realiza em seu espírito a certeza de que 
com sua conduta se darão todos os elementos componentes da 
figura penal. O resultado foi intencionalmente buscado e se 
reconduz ao autor do fato de modo claro, sendo o dolo direto, 
como vontade de realização do crime. 

O dolo indireto segundo o legislador ocorre quando o agente 
assumiu o risco de produzir o resultado. Dessa forma, a ação não 
tem o fim direto de cometer crime, que se mostra, no entanto, 
como eventual. Daí a doutrina ter proposto que se configuraria o 
dolo se houvesse a possibilidade de ocorrer o evento ou, em grau 
mais acentuado, a probabilidade. 
Dessa forma, tendo por critério o grau da representação da 
ocorrência do crime, se o agente representar o resultado como 
possível ou provável e mesmo diante deste conhecimento vier a 
agir, o faz como dolo. 
 

 

Ou seja, ocorre Dolo Direto quando o Resultado no mundo exterior 

corresponde à intenção e Vontade do agente em produzir determinado Resultado. 

(FREDERICO MARQUES, 2002). 

Como exemplo de Dolo Direto podemos citar o caso exemplificado por Julio 

Fabbrini Mirabete (2007, p. 131), o qual ocorre quando o agente “[...] quer matar (art. 



121), quer causar lesão corporal (art. 129), quer subtrair (art. 155), etc.”. Ou seja, 

quando o agente realiza a conduta com o fim único de obter o Resultado. 

Edmundo José de Bastos Júnior (2002, p. 62) cita como exemplo de Dolo 

Direto “[...] o caso do indivíduo que quer matar outro e para isso o apunhala”. 

No mesmo sentido, Aníbal Bruno (2005, p. 46) menciona o seguinte exemplo: 

“[...] se A dispara a sua pistola contra B, prevendo e querendo a morte do alvejado”, 

está prevendo o Resultado como conseqüência necessária de seu ato, agindo, assim, 

com Dolo Direto.  

Já no Dolo Eventual, o agente prevê o Resultado como possível  de ocorrer e o 

admite como conseqüência de seu ato, muito embora não queira atingi-lo, ou seja, o 

sujeito prevê o Resultado, mas não se importa com sua ocorrência. (FREDERICO 

MARQUES, 2002). 

Desse modo, tanto a doutrina brasileira e mesmo o Código Penal adotaram a 

teoria da Vontade para definir Dolo Direto e a teoria do consentimento para definir o 

Dolo Eventual. 

Assim, a definição do Dolo Eventual como sendo a assunção do risco de 

produzir o Resultado, tem a idéia de tolerância do Resultado, em vez da tolerância do 

risco. 

Porém, em muitos casos, o que o agente aceita e tolera é o risco da produção 

de determinado Resultado e não necessariamente a produção do Resultado, pois ele 

age acreditando que a sorte evitará a ocorrência do mesmo. 

Assim, a ocorrência do Resultado é eventual, eis que o sujeito conta com a 

esperança de que a sorte fará com que o Resultado não aconteça, não porque ele viu o 

Resultado e não se importou com a ocorrência, conforme determinada o senso comum 

da doutrina. 

No que tange ao Dolo Eventual, Júlio Fabbrini Mirabete (2007, p. 131) cita 

os seguintes exemplos que compreendem a aplicação do Dolo Eventual: 

 

[...] do motorista que avança com o automóvel contra uma 
multidão, porque está com pressa de chegar a seu destino, por 
exemplo, aceitando o risco da morte de um ou mais pedestres; dos 
ciganos que mutilavam as crianças da tribo, para que esmolassem, 
causando-lhes a morte pela infecção; do médico que ministra 



medicamento que sabe poder conduzir à morte o paciente, apenas 
para testar o produto, etc. 

 

 

No mesmo sentido, Fernando Capez (2004, p. 190), cita o seguinte 

exemplo que compreende Dolo Eventual: “[...] é o caso do motorista que se conduz em 

velocidade incompatível com o local e realizando manobras arriscadas, mesmo 

prevendo que pode perder o controle do veículo e atropelar alguém, não se importa 

[...].” 

Tais exemplos incluem a aplicação do Dolo Eventual nos homicídios praticados 

no trânsito. 

Ocorre que, além desses exemplos indicados na doutrina, existe também, o 

exemplo do Crime de “racha”, em que a partir de uma certa velocidade, o motorista não 

tem mais como frear ou desviar o Veículo de um pedestre que tente, porventura 

atravessar a pista de rolamento, não tendo o motorista, condições de evitar um 

atropelamento, haja vista que o mesmo sabe que na velocidade em que conduz o 

Veículo, não tem condições de parar antes de atingir a vítima. 

Nesse caso, o sujeito não tolerava a possibilidade de produção do Resultado, 

nem pensou que pudesse evitar o mesmo, mas sim criou uma situação a partir da qual 

não teve mais como controlar o seu Veículo. 

Há também a situação de um motorista que empreende velocidade excessiva 

com seu Veículo em vias de grande movimentação, atravessando as ruas de uma 

cidade. Nesse caso, o agente não prevê o Resultado, o que ele prevê é o risco de vir a 

ocasionar um acidente, eis que age com a esperança de que o acaso fará com que o 

mesmo não ocorra. 

No mesmo sentido, há o caso em que o motorista em um semáforo, avança o 

sinal vermelho, vindo a colidir com Veículos que trafegavam pelas ruas, demonstrando 

que o agente não tolerava a produção do Resultado, mas sim, assumiu a ocorrência do 

“risco” da produção do mesmo, haja vista que o agente, nesse caso, não admite o 

Resultado, mas sim, admite o risco. 

 

 



 

4.1.1.1 Elementos subjetivos do tipo 

 

 

 A doutrina menciona as várias espécies de elementos subjetivos do tipo. 

A primeira espécie se relaciona com a última intenção do agente, ou seja, o 

objetivo que o agente deseja alcançar com a prática da conduta que está estabelecida 

no Tipo Penal. (MIRABETE, 2007). 

Desse modo, esta espécie subjetiva do tipo está relacionada com o fim descrito 

no verbo do Tipo Penal, qual seja, matar, roubar, furtar, etc. 

Assim, a vontade de praticar o núcleo do tipo é chamado de dolo genérico6 e a 

finalidade especial, dolo específico7. 

A segunda espécie de elemento subjetivo do tipo é a que se refere a uma 

tendência especial da ação. (MIRABETE, 2007). 

É o caso do Crime de prevaricação, descrito no art. 3198 do CP, onde verifica-

se que só a tendência da ação é que diferencia o fato típico da ação praticada. 

A terceira espécie é o estado de consciência do agente a respeito de 

determinada circunstância estabelecida em algumas descrições legais. Assim, somente 

existe Crime de receptação dolosa, prevista no art. 180, caput, do CP9, se além da 

Vontade do agente em adquirir a coisa, sabe que ela é produto de Crime. (MIRABETE, 

2007). 

                                                           
6 Segundo Ricardo Antônio Andreucci (1999, p. 46): “Dolo genérico é a vontade de praticar a 
conduta sem uma finalidade específica”. 

7 Para Ricardo Antônio Andreucci (1999, p. 46): “Dolo específico (ou dolo com intenção ulterior) 
é a vontade de praticar a conduta visando uma finalidade específica”. 

8 O art. 319 do CP, define que: Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
9 Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 
coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba 
ou oculte: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 



Dessa forma, na mencionada espécie, para que o agente cometa determinado 

Crime é necessário que o agente tenha conhecimento de determinada circunstância 

estabelecida no Tipo Penal. 

Por fim, o quarto elemento subjetivo do tipo está relacionado ao momento de 

ânimo do agente. Ou seja, só haverá homicídio qualificado por motivo cruel, se o sujeito 

agir com crueldade. (MIRABETE, 2007). 

Assim, o referido elemento subjetivo é caracterizado de acordo com o ânimo do 

sujeito que realiza a conduta. 

 

 

4.1.1.2 Resultado 

 

 

Para a existência do Crime, não basta a conduta praticada pelo agente, é 

necessário, também, o Resultado. 

Fernando Capez (2004, p. 143), esclarece que Resultado é a “[...] modificação 

no mundo exterior provocada pela conduta”. Sendo este, um resultado naturalístico. 

Por exemplo, a perda patrimonial no Crime de furto, a conjunção carnal no 

crime de estupro, etc. (CAPEZ, 2004). 

Porém, há Crimes em que não existe modificação no mundo exterior, como por 

exemplo, na violação de domicílio. (MIRABETE, 2007). 

Dessa forma, existem Crimes que não produzem qualquer alteração no mundo 

exterior, ou seja, Crimes em que não se pode ver a conseqüência da conduta. 

Assim, de acordo com Julio Fabbrini Mirabete (2007, p. 97), tendo em vista que 

há Crimes em que não existe modificação no mundo exterior: 

 

[...] deve-se buscar um conceito jurídico ou normativo de resultado, 
evitando-se a incompatibilidade absoluta entre os dispositivos que 
descrevem comportamentos que não provoquem a modificação no 
mundo exterior e o disposto no art. 1310. Assim, resultado deve ser 

                                                           
10 Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 

deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 



entendido como lesão ou perigo de lesão de um interesse 
protegido pela norma penal. Como todos os crimes ocasionam 
lesão ou, ao menos, perigo ao bem jurídico tutelado, harmonizam-
se os dispositivos legais. 

 

 

Desse modo, para que os dispositivos legais se adaptem entre si, é 

necessário que o Resultado também seja entendido como lesão ou perigo de lesão a 

um bem jurídico, não somente como lesão a determinado objeto. 

Paralelamente, segundo Julio Fabbrini Mirabete (2007 p. 97) o Resultado pode 

ser físico (Crime de dano, por exemplo), fisiológico (lesão ou morte, por exemplo), ou 

psicológico (o temor no Crime de ameaça, por exemplo). 

Contudo, quanto à exigência de Resultado naturalístico, os Crimes podem ser 

materiais, formais ou de mera conduta. 

De acordo com Fernando Capez (2004, p. 144): 

 

Crime material é aquele cuja consumação só ocorre com a 
produção do resultado naturalístico, como o homicídio que só se 
consuma com a morte. Crime formal é aquele em que o resultado 
naturalístico é até possível, mais irrelevante, uma vez que a 
consumação se opera antes e independentemente de sua 
produção. É o caso, por exemplo, da extorsão mediante seqüestro 
(CP, art. 159), a qual se consuma no momento em que a vítima é 
seqüestrada, sendo indiferente o recebimento ou não do resgate. 
[...] crime de mera conduta é aquele que não admite em hipótese 
alguma resultado naturalístico, como a desobediência, que não 
produz qualquer modificação no mundo concreto. 

 

 

Portanto, quanto ao Resultado naturalístico, os Crimes podem ser 

classificados como materiais, formais ou de mera conduta, conforme acima foi exposto. 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Tipo Culposo 

 

 

O tipo culposo está estabelecido no art. 18, II11, do CP, o qual descreve que 

ocorre tipo culposo quando o agente deu causa ao Resultado por Imprudência, 

Negligência ou Imperícia. 

Andreas Eisele (2002, p. 68) explica que: 

 

A culpa (em sentido estrito) é um elemento normativo do tipo, cujo 
conteúdo consiste na realização de um comportamento voluntário 
e consciente (intencional) sem a observância de um dever de 
cuidado eticamente exigível (aferido conforme um padrão de 
comportamento social, valorativamente estabelecido), do qual 
decorre a produção de um resultado descrito em um tipo penal, 
que era em tese previsível ao sujeito, embora este não o tenha 
previsto na situação de fato, motivo pelo qual não pretendia que 
sua ocorrência decorresse das condições proporcionadas por seu 
comportamento (ou seja, o sujeito não tinha a intenção de produzir 
o resultado).  
 

 

Ou seja, a Culpa deriva não apenas do fato de o sujeito ter causado o 

Resultado, mas de tê-lo causado mediante um comportamento descuidado. (EISELE, 

2002). 

Os tipos culposos não ocupam-se com o fim da conduta, mas com as 

conseqüências anti-sociais que a conduta produzirá. Neste tipo, o que importa não é o 

fim do agente, mas o modo e a forma com que atua. (MIRABETE, 2007). 

Assim, o tipo culposo é a modalidade menos grave do elemento psicológico-

normativo que compõe a tipicidade. 

Dessa forma, no Crime culposo a punibilidade só é admitida excepcionalmente, 

ou seja, quando descrita em lei tal modalidade, sendo que esta compõe-se de: a) 

conduta voluntária contrária ao dever de cuidado imposto pela norma; b) evento 

                                                           
11 Art. 18. Diz-se o crime: 

I – [...]; 

II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou 
imperícia. 



involuntário, previsto em lei como criminoso, o que não foi previsto mais poderia ou 

deveria ser. (COSTA JÚNIOR, 2005). 

Neste sentido, nos tipos culposos o elemento decisivo da ilicitude do fato não 

reside no Resultado lesivo causado pelo sujeito, mas sim no desvalor da ação que o 

sujeito praticou. 

No entanto, Fernando Capez (2004, p. 194) enumera os seguintes elementos 

do fato culposo inconsciente: 

 

a) conduta (sempre voluntária); 
b) resultado involuntário; 
c) nexo causal; 
d) tipicidade; 
e) previsibilidade objetiva; 
f) ausência de previsão (cuidado: na culpa consciente inexiste 

esse elemento); e 
g) quebra do dever objetivo de cuidado (por meio da 

imprudência, negligência ou imperícia). 
 

 

Assim, presentes estes elementos, presente está o Crime culposo inconsciente. 

Ou seja, para a caracterização do Crime culposo inconsciente é necessário que 

o agente inicie uma conduta voluntária, sendo que o Resultado não é previsto pelo 

agente. 

Damásio E. de Jesus (2003, p. 297) esclarece que: 

 

Quando se diz que a culpa é elemento do tipo, faz-se referência à 
inobservância do dever de diligência. [...] A todos, no convívio 
social, é determinada a obrigação de realizar condutas de forma a 
não produzir danos à terceiros. É o denominado cuidado objetivo. 
A conduta torna-se típica a partir do instante em que não se tenha 
manifestado o cuidado necessário nas relações com outrem, ou 
seja, a partir do instante em que não corresponda comportamento 
que teria adotado uma pessoa de discernimento e prudência, 
colocada nas mesmas circunstâncias que o agente. 

 

 



Ou seja, a inobservância do cuidado necessário é elemento do tipo, sendo que 

uma conduta torna-se típica a partir do momento em que se viola o cuidado objetivo 

que deveria existir na conduta. 

Desse modo, no Crime culposo o fim essencial à Vontade é a realização de um 

evento não proibido pela lei penal, de um Resultado diverso daquele que efetivamente 

produz, sendo que se o agente tivesse previsto o Resultado, teria desistido de agir 

naquela direção e teria abandonado a atuação a que se propôs. (COSTA JÚNIOR, 

2005). 

Ademais, neste tipo de conduta o agente não é censurado por ter feito o que 

não quis fazer, a censura dá-se dos meios inadequados e perigosos que produziram o 

Resultado não desejado. Não se reprova o sujeito pela finalidade que lhe movimenta a 

conduta, mas sim pelos meios de que se serve, eis que inadequados à obtenção de 

uma finalidade autêntica. (COSTA JÚNIOR, 2005).       

Ou seja, nesta espécie de Crime o sujeito é reprimido pelo fato de ter se 

servido de meios impróprios para obter sua finalidade.  

A exposição até este momento apresentada refere-se à modalidade 

inconsciente, mas o tipo culposo se divide nas modalidades consciente e inconsciente. 

Já na Culpa Consciente ou Culpa com previsão, diferentemente da Culpa 

inconsciente ou sem previsão, o Resultado é previsto pelo sujeito, mas este acredita 

que o Resultado não irá ocorrer ou que poderá evitá-lo. 

Fernando Capez (2004, p. 197), explica a Culpa Consciente como sendo “[...] 

aquela em que o agente prevê o resultado, embora não o aceite. Há no agente a 

representação da possibilidade do resultado, mas ele a afasta, de pronto, por entender 

que a evitará e que sua habilidade impedirá o evento lesivo previsto”. 

Ou seja, o agente prevê o Resultado, mas acredita que, devido às suas 

habilidades o Resultado não irá ocorrer, haja vista que o evitará. 

Sendo assim, na Culpa Consciente devem estar presentes os seguintes 

requisitos enumerados por Damásio E. de Jesus (2003, p. 303): 

 

1º) vontade dirigida a um comportamento que nada tem com a 
produção do resultado ocorrido; [...]; 



2º) crença sincera de que o avento não ocorra em face de sua 
habilidade ou interferência de circunstância impeditiva, ou excesso 
de confiança [...]; 
3º) erro na execução. 

 

 

Dessa forma, para que o Crime seja classificado na modalidade de Culpa 

Consciente é necessária a vontade dirigida a um fim que não tem relação com o 

Resultado ocasionado e confiança de que o fato não irá ocorrer ou que o poderá evitar 

e erro na execução do fato. 

Aníbal Bruno (2005, p. 58) explica que considera-se Culpa Consciente quando 

“[...] o resultado é previsto pelo agente, embora este sinceramente espere que ele não 

aconteça. A culpa com previsão representa um passo mais da culpa simples para o 

dolo [...].” 

Portanto, tanto vale não ter consciência da anormalidade da conduta, quanto 

estar consciente dela e confiando que o Resultado não irá ocorrer, a pena abstrata será 

a mesma para ambos os casos. (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Por fim, a pena na Culpa Consciente será elevada no momento da aplicação 

da pena pelo Juiz. 

 

 

4.1.2.1 Modalidades  
 

 

 

As modalidades de Culpa ou formas de manifestação da falta de cuidado 

objetivo são: Imprudência, Negligência ou Imperícia. 

A Imprudência é a Culpa de quem age, é aquela que aparece durante a 

realização de um fato sem o cuidado necessário. (CAPEZ, 2004). 

Damásio E. de Jesus (2003, p. 302) aduz que: “a imprudência é a prática de 

um fato perigoso. Ex.: dirigir veículo em rua movimentada com excesso de velocidade.” 

Assim, a Imprudência é uma forma positiva, ou seja, o agente age sem a 

devida cautela. 



Esta consiste na prática de um ato perigoso, sem os cuidados que requer o 

caso. (ANÍBAL BRUNO, 2005). 

A Negligência consiste na falta de observância de deveres exigidos no caso, 

assim, enquanto na Imprudência o valor que se presta é positivo, na Negligência o valor 

é negativo. 

Fernando Capez (2004, p. 196), explica que Negligência: “É a culpa na sua 

forma omissiva. Consiste em deixar alguém de tomar o cuidado antes de começar a 

agir”. 

Ou seja, é a ausência de cuidado em relação a determinado ato praticado. 

Dessa forma, a Negligência é a falta de atenção necessária, ou até mesmo a 

ausência de reflexão. (FREDERICO MARQUES, 2002). 

Assim, enquanto na Imprudência a falta de cuidado ocorre depois de começar 

a agir, na Negligência o agente deixa de tomar as cautelas devidas, depois de antes. 

Contudo, Aníbal Bruno (2005, p. 56) esclarece que:  

 

Imprudente é o automobilista que conduz o seu carro a grande 
velocidade em rua freqüentada, ou aquele que, andando à caça 
com outros, dispara a arma sem conhecer a posição dos 
companheiros [...]. Negligente, o automobilista que dobra uma 
curva sem fazer soar a buzina do carro, ou faz este recuar, sem 
verificar previamente se a estrada está desimpedida. 

 

 

Portanto, negligente é quem devendo agir de determinada forma, por 

indolência, não age ou se comporta de modo diferente. 

Já a Imperícia é a falta de aptidão para o exercício de arte ou profissão. 

(DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Ou seja, a Imperícia é a Culpa profissional. 

Fernando Capez (2004, p. 196) aduz que a Imperícia “[...] consiste na 

incapacidade, na falta de conhecimento ou habilidade para o exercício de determinado 

mister. Exemplos: médico vai curar uma ferida e amputa a perna, atirador de elite que 

mata a vítima, em vez de acertar o criminoso, etc.”. 



Assim, age com Imperícia, a pessoa que, em face da ausência de 

conhecimento técnico ou de aptidão no desempenho de suas atividades, venha a 

causar danos a terceiros. 

 

 

4.1.2.2 Previsibilidade 

 

 

É a possibilidade de o sujeito ter previsto o Resultado, na condição em que se 

encontrava.  

Segundo Julio Fabbrini Mirabete (2007, p. 138): “[...] exige-se que o agente, 

nas circunstâncias em que se encontrava, pudesse prever o resultado de seu ato. A 

condição mínima de culpa em sentido estrito é a previsibilidade, ela não existe se o 

resultado vai além da previsibilidade”. 

Ou seja, previsibilidade é a exigibilidade de o sujeito prever o Resultado do ato 

que está praticando. 

Assim, Damásio E. de Jesus (2003, p. 300) aduz que: 

 

Há a possibilidade de serem antevistas a vinda de outro veículo 
em sentido contrário, em sua mão de direção, e a ocorrência de 
um acidente com vítima? O resultado (lesão ou morte da vítima) é 
perfeitamente previsível. Objeta-se que a previsibilidade é 
ilimitada, pelo que haveria culpa em todos os casos de produção 
de resultados involuntários. Assim, quando se dirige um automóvel 
é previsível a ocorrência de acidentes. Então, em qualquer 
acidente automobilístico, p. ex., o sujeito seria culpável. De ver-se, 
porém, que nem tudo pode ser previsto. O legislador exige que o 
sujeito preveja o que normalmente pode acontecer, não que 
preveja extraordinário, o excepcional [...]. A previsibilidade deve 
ser examinada em face das circunstâncias concretas em que o 
sujeito se colocou. Ela se projeta para o futuro remoto [...] Trata-se 
de uma previsibilidade presente, atual, nas circunstâncias do 
momento da realização da conduta [...]. 

 

 



 

Dessa forma, a previsibilidade do Resultado deve ser atual, ou seja, deve dar-

se no momento em que o agente está realizando a conduta. 

Contudo, existem dois critérios de aferição da previsibilidade, quais sejam: o 

objetivo e o subjetivo. 

De acordo com critério objetivo, a previsibilidade deve ser apreciada em face 

do homem prudente e de discernimento colocado nas condições concretas. (DAMÁSIO 

DE JESUS, 2003). 

Ou seja, segundo este critério, estão fora do Tipo Penal dos delitos culposos os 

Resultados que estão fora da previsibilidade objetiva, não sendo culposo o ato quando 

o Resultado só teria sido evitado por pessoa extremamente prudente. (MIRABETE, 

2007). 

Assim, segundo critério objetivo, a conduta culposa somente é típica quando o 

fato puder ser previsto pela prudência normal dos homens. 

O critério subjetivo deve ser aferido considerando-se as condições pessoais do 

agente. (DAMÁSIO DE JESUS, 2003). 

Desse modo, a previsibilidade subjetiva deve ser estabelecida conforme a 

capacidade de previsão de cada pessoa. (MIRABETE, 2007). 

Ou seja, neste critério questiona-se a possibilidade de o sujeito prever o 

Resultado, tendo em vista suas aptidões pessoais. 

Segundo Damásio E. de Jesus (2003, p. 300) “[...] a previsibilidade objetiva se 

projeta no campo do tipo penal e a subjetiva, na culpabilidade”. 

 

 

 

 

 



4.1.2.3 Dever de cuidado objetivo 

 

 

É o dever normal de cuidado que todas as pessoas devem ter no desempenho 

de suas atividades. 

Julio Fabbrini Mirabete (2007, p. 137) esclarece que: 

 

A cada homem, na comunidade social, incumbe o dever de 
praticar os atos da vida com as cautelas necessárias para que de 
seu atuar não resulte dano a bens jurídicos alheios. Quem vive em 
sociedade não deve, com uma ação irrefletida, causar dano a 
terceiro, sendo-lhe exigido o dever de cuidado indispensável a 
evitar tais lesões. Assim, se o agente não observa esses cuidados 
indispensáveis, causando com isso dano a bem jurídico alheio, 
responderá por ele. É a inobservância do cuidado objetivo exigível 
do agente que torna a conduta antijurídica. 

 

 

Ou seja, o homem tem o dever de praticar os atos de sua vida com os devidos 

cuidados para que não cause danos a terceiros, eis que se não observar os cuidados 

que lhe são exigidos, responderá por seu ato. 

No entanto, a violação do dever de cuidado, deve ser examinada em cada 

caso, em face das circunstâncias, para que se possa saber se a conduta praticada foi 

ou não cuidadosa, ante o dever de impedir a lesão ao bem jurídico. (REALE JÚNIOR, 

2006). 

Contudo, muitas das atividades humanas podem provocar perigo aos bens 

jurídicos, sendo inerente a elas um risco que não pode ser eliminado, haja vista que 

seriam totalmente proibidas, tais como: dirigir um Veículo, lidar com substâncias 

tóxicas, etc. Assim, a lei procura esclarecer quais são os deveres e cuidados que o 

agente deve ter ao praticar determinadas atividades, tais como: velocidade permitida, 

exigência de autorização para desenvolver determinada atividade, etc. (MIRABETE, 

2007). 



Porém, é impossível estabelecer uma regulamentação que esgote todas as 

possíveis violações de cuidados nas atividades desenvolvidas pelos homens. 

Assim, quando não se pode saber pelas normas jurídicas, se em determinado 

fato foram obedecidas as cautelas necessárias, só poderá ser verificado o âmbito do 

cuidado necessário tendo em vista o caso concreto, se forem considerados os aspectos 

particulares relacionados com a ocorrência do fato. (MIRABETE, 2007). 

Tal verificação inclui a indagação acerca da possibilidade de reconhecimento 

do risco de causar a lesão e da forma com que o sujeito se coloca diante de tal 

possibilidade. (MIRABETE, 2007). 

Assim, deve-se comparar a conduta praticada pelo sujeito com aquela que teria 

um homem prudente que estivesse em seu lugar. 

Dessa forma, se o agente violar o dever de cuidado que lhe era exigido na 

prática da ação, a conduta será típica e o agente terá atuado com Imprudência, 

Negligência ou Imperícia. 

Portanto, segundo Julio Fabbrini Mirabete (2007, p. 137): “[...] a inobservância 

do cuidado objetivo, exigível conduz à antijuridicidade”.  

 

 

4.1.2.4 Resultado 

 

 

Somente a inobservância do dever de cuidado não é necessária para tipificar 

uma conduta, sendo que para que a conduta se torne típica, é necessário que dela 

tenha sobrevindo o Resultado. 

Assim, mesmo que o sujeito tenha violado o dever de cuidado, mas este não 

houver causado um Resultado danoso, não haverá Crime culposo. 

Julio Fabbrini Mirabete (2007, p. 137 e 138) aduz que: 



 

O resultado não deixa de ser um “componente de azar” da conduta 
humana no crime culposo (dirigir sem atenção pode ou não causar 
colisão e lesões em outra pessoa). Não existindo o resultado (não 
havendo colisão), não se responsabilizará por crime culposo o 
agente que inobservou o cuidado necessário, ressalvada a 
hipótese em que a conduta constituir, por si mesma, um ilícito 
penal (a contravenção de direção perigosa de veículo, prevista no 
art. 34 da LCP, por exemplo). 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. (grifos do autor). 

 

 

Assim, deve existir no Crime culposo, como também em todo fato típico, a 

relação de causalidade entre a ação e o Resultado lesivo, obedecendo-se ao que 

dispõe a lei brasileira no art. 1312 do CP. 

 

 

4.2 JUSTIFICATIVA DA CLASSIFICAÇÃO 

 

 

O objeto do presente trabalho não é o de criar uma valoração sobre os 

institutos Dolo Eventual e Culpa Consciente, nem o de verificar em quais Crimes os 

mesmos devem ou não ser aplicados. 

O objetivo é o de analisar os aspectos caracterizadores dos institutos, eis que 

existe uma polêmica na doutrina e na jurisprudência neste aspecto. 

                                                           
12 O art. 13 do CP, estabelece que: “o resultado de que depende a existência do crime, somente 
é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o 
resultado não teria ocorrido”. 



Assim, no âmbito do senso comum da doutrina o Dolo Eventual ocorre quando 

o agente assume o risco da produção do Resultado, pela previsibilidade do perigo, bem 

como pela indiferença com relação a este. 

Nesses casos, porém, é por egoísmo que o agente decide agir custe o que 

custar. (HUNGRIA, 1958). 

Dessa forma, a doutrina apenas indica a forma de Dolo Eventual na qual o 

agente assume o risco da produção do Resultado devido ao consentimento de sua 

ocorrência. 

Porém, nos Crimes de Trânsito, muitas vezes a assunção do risco não ocorre 

porque o sujeito não se importa com a ocorrência do Resultado, mas porque ele cria 

uma situação a partir da qual ele não tem mais o controle sobre o Resultado, sendo que 

a ocorrência deste, vai depender do acaso. 

Ou seja, a assunção do risco está na produção dessa situação, em decorrência 

da qual a produção do Resultado é meramente aleatória. 

Esta é uma outra forma de Dolo Eventual defendida pelos doutrinadores 

estrangeiros Diethart Zielisnki, Claus Roxin, Ingeborg Puppe e Marcelo A. Sancinetti 

(anteriormente citados e comentados). 

Desse modo, tendo em vista o posicionamento do senso comum da doutrina, 

dificilmente o Dolo Eventual seria aplicado aos homicídios de trânsito, haja vista que 

nesses casos, nem sempre o sujeito não se importa com a ocorrência do Resultado e o 

que ocorre é uma confiança ou esperança por parte do agente de que o Resultado não 

ocorrerá. 

Como o posicionamento do senso comum da doutrina, no que se refere ao 

Dolo Eventual e à Culpa Consciente, concentra-se na idéia da diferença na tolerância 

em relação à ocorrência do Resultado, muitas vezes esta classificação não soluciona o 

problema da classificação da conduta. 

Tal carência foi identificada por Sancinetti (2004, p. 176), ao citar o exemplo de 

um motorista que atravessa ruas movimentadas com seu automóvel em alta velocidade. 



De fato, se o agente “confia que pode evitar a ocorrência do resultado graças a 

sua perícia”, estará atuando de forma Imprudente, ou seja com Culpa Consciente, pois 

“não assume o risco” de produzir o Resultado, haja vista que se considera um bom 

motorista e está apto a evitar a ocorrência do Resultado. 

Porém, como salienta o mencionado autor, essa situação não é idêntica ao 

caso em que, presentes as mesmas circunstâncias objetivas, o motorista atua na 

“esperança” de que a “sorte” fará com que o Resultado não ocorra, pois nesse caso o 

sujeito sabe que a ocorrência ou não do Resultado, não depende de suas habilidades, 

de modo que “assume o risco” da possibilidade de ocorrer o Resultado. 

Esta segunda situação não poderia ser classificada como Imprudente, porque 

há algo mais do que a falta de cuidado para caracterizar o comportamento do sujeito, e 

esse algo mais consiste exatamente no fato de o sujeito ter conscientemente assumido 

o risco de produzir o Resultado. 

Assim, a ocorrência do Resultado não é indiferente ao sujeito, mas apenas o 

que lhe é indiferente é a ocorrência do risco. 

Portanto, a teoria adotada pelos citados autores estrangeiros solucionaria o 

problema da classificação da conduta nos homicídios praticados na direção de Veículo 

automotor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A questão da aplicação dos elementos subjetivos do Crime Dolo Eventual e 

Culpa Consciente aos homicídios praticados na direção de Veículo automotor, vem a 

algum tempo sendo muito discutida tanto na doutrina como na jurisprudência, haja vista 

as controvérsias existentes sobre a natureza e os critérios caracterizadores desses 

institutos. 

Nesse sentido, alguns doutrinadores brasileiros, os quais foram abordados no 

primeiro capítulo deste trabalho, posicionam-se a favor da aplicação do Dolo Eventual 

aos homicídios praticados na direção de veículo automotor, eis que, para eles, o agente 

presta anuência à ocorrência do resultado, assumindo o risco de sua produção. Já 

outros autores também apontados no primeiro capítulo, manifestam que a aplicação do 

Dolo Eventual aos homicídios de trânsito é uma tentativa sem resultado, haja vista que 

nos crimes de trânsito, o sujeito age com descumprimento ao cuidado objetivo que 

caracteriza a culpa. 

Ou seja, não há uma opinião unânime acerca das aplicações dos institutos. 

Nos Tribunais há julgados admitindo a aplicação do Dolo Eventual a algumas 

espécies de Crimes de Transito, tais como: corrida não autorizada, denominada como 

“racha”, excesso de velocidade e direção de veículo automotor sob a influência de 

álcool. 

Assim, nos Tribunais, não restando comprovadas tais ocorrências, o crime 

deve ser classificado como culposo. 

No presente trabalho verificou-se a distinção existente entre os institutos Dolo 

Eventual e Culpa Consciente, eis que os mesmos, embora sendo institutos muito 

parecidos, se diferenciam, haja vista que no Dolo Eventual o agente prevê o resultado e 

assume o risco de produzi-lo, sendo que o que o agente quer é a prática da ação não 

se importando se dela resultará um acidente, ou porque o agente empreende a ação na 

esperança de que a sorte fará com que o resultado não ocorra, pois o resultado é 

aleatório e não depende mais de suas aptidões para que seja evitado, sendo este uma 



outra espécie de Dolo Eventual que ainda não foi abordado na doutrina e no Código 

Penal Brasileiro. 

No entanto, a culpa consciente se caracteriza quando o agente prevê o 

resultado mas acredita que poderá evitá-lo ou que o mesmo simplesmente não 

ocorrerá, pois confia em suas habilidades de evitar o evento danoso. 

Dessa forma, o objeto principal do presente trabalho foi o de analisar os 

critérios configuradores dos institutos para viabilizar suas aplicações em casos reais, 

sem distinguir em quais crimes os institutos devem ser aplicados. 

Para tanto, foi analisado o posicionamento da doutrina e do Código Penal 

Brasileiro sobre a questão do Dolo Eventual e da Culpa Consciente, fazendo uma 

abordagem sobre os crimes dolosos e culposos e seus elementos. 

Assim, foi constatado que o crime doloso está descrito no art. 18, I, do Código 

Penal, no qual verifica-se que ocorre crime doloso quando o agente quis o Resultado ou 

assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, a primeira parte do dispositivo trata do Dolo 

Direto que é aquele em que o agente realiza a conduta visando a obtenção do 

Resultado. Enquanto a segunda parte do dispositivo trata do Dolo Eventual que, 

segundo a doutrina, nesses casos, a vontade do agente não está dirigida à obtenção do 

Resultado, pois o que ele quer é algo diverso, mas prevendo que tal pode ocorrer, 

assume o risco de produzi-lo. 

Ocorre que essa posição adotada pelo Código Penal e pela doutrina Brasileira 

não soluciona o problema da classificação da conduta praticada pelo sujeito na direção 

de veículo automotor, haja vista que nem sempre o sujeito prevê o resultado e assume 

o risco de produzi-lo, muitas vezes, o que o sujeito prevê é o risco inerente àquela 

conduta, sendo que empreende a ação acreditando que a sua sorte fará com que o 

resultado daquele evento que está praticando não irá ocorrer. Essa é uma situação que 

ocorre freqüentemente no trânsito, mas que a doutrina Brasileira não aborda, mas a 

mesma é abordada pelos doutrinadores estrangeiros Roxin, Puppe, Zielinski e 

Sancinetti. 

Porém, essa questão resolveria a questão da classificação da conduta, haja 

vista que o que ocorre é aceitação do risco e não aceitação do resultado por parte do 

agente na direção do veículo automotor. 



Já o tipo culposo está descrito no art. 18, II, do CP, o qual define que ocorre 

crime culposo quando o agente deu causa ao Resultado por imprudência, negligencia 

ou imperícia, ou seja, o crime culposo procede por ter causado um resultado mediante 

um comportamento descuidado, ou seja, sem as cautelas inerentes à conduta. 

Este tipo, divide-se em culpa inconsciente e consciente, sendo que para a 

configuração da primeira modalidade, é necessário que o sujeito inicie uma conduta 

voluntária, sendo que o Resultado não é previsto pelo agente, nesse caso, se o agente 

tivesse previsto o resultado, teria desistido da prática da ação, ao contrário do que 

ocorre com a culpa consciente na qual o sujeito prevê o resultado, mas acredita que o 

mesmo não ocorrerá ou que poderá evitá-lo. 

Portanto, considera-se que os objetivos específicos mencionados na 

Introdução do presente trabalho foram alcançados. 

Por fim, essa pesquisa não teve a finalidade de realizar uma abordagem 

crítica de cunho valorativo da questão do Dolo Eventual e da Culpa Consciente aos 

homicídios praticados na direção de veículo automotor, mas sim definir os critérios 

caracterizadores dos mesmos, a fim de solucionar o problema da classificação da 

conduta, e proporcionar a aplicação desses critérios em casos reais. 
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