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RESUMO 

O presente trabalho tem por objeto a análise dos institutos 

do dolo eventual e da culpa consciente apontando as suas diferenças no âmbito 

dos homicídios causados por veículos automotores. O primeiro ponto destacado 

se refere especificamente ao dolo, descrevendo sua definição, as teorias 

existentes e demais elementos relevantes para a sua compreensão. Em segundo 

momento, será analisado o instituto da culpa, nos mesmos moldes do dolo, 

estudando suas principais características, modalidades e espécies. O terceiro e 

último capítulo aborda as diferenças entre dolo eventual e culpa consciente nos 

homicídios em decorrência de acidentes de trânsito, um estudo tanto no plano 

teórico como jurisprudencial. Após o exame dos institutos em questão, conclui-se 

que o que determina se o homicídio causado por veículos automotores é doloso 

ou culposo é a esfera subjetiva do agente. Sendo que esta é descoberta a partir 

dos elementos materiais fornecidos por cada caso concreto. 

 



 

INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem por objeto a análise dos 

institutos do dolo eventual e da culpa consciente apontando as suas 

diferenças no âmbito dos homicídios causados por veículos automotores. 

Tal estudo tem como objetivo institucional, produzir uma 

monografia para obtenção do Título de Bacharel em Direito, pela 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

O seu objetivo geral  é o de verificar as circunstâncias 

em que o agente causador de um acidente de trânsito, e 

conseqüentemente da morte da vítima poderá ser julgado pelo Tribunal do 

Júri, face a caracterização do dolo eventual ou da culpa consciente.. 

A escolha do título tem sua justificativa o grande 

número de acidentes de trânsito com mortes. Bem como o fato do autor ter 

trabalhado na primeira vara criminal da capital do Estado de Santa Catarina 

e ter verificado, no caso de acidentes de trânsito com vitimas fatais, a  

divergência de interpretação entre magistrados, promotores e advogados, 

sobre o mesmo fato. 

Para a pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: 

� A característica fundamental do dolo é a vontade do agente em 
que a conduta se realize. 
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�  A negligência é uma característica da culpa e tem como 
fundamento a ausência de precaução, a falta de cuidado, é a 
inércia do agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o 
faz por displicência, preguiça, desleixo ou desatenção. 

 
�  O dolo eventual deve ser equiparado legalmente ao dolo direto no 

tocante aos seus efeitos, ou seja, no dolo eventual deve haver um 
grau de intensidade no que se refere à produção do resultado que 
seja equivalente a que se desenvolve no dolo direto.  

 
�  Na culpa consciente, apesar do agente estar consciente de que 

com sua conduta há possibilidade da realização do tipo, o agente 
não se coloca de acordo com a produção do resultado lesivo, ele 
crê que poderá evitá-lo.  

 
�  Na questão relativa ao acidente de trânsito o dolo eventual ou a 

culpa consciente só poderão ser caracterizada frente a análise dos 
elementos subjetivos.  

Para procurar responder a estas hipóteses, dividiu-se o 

trabalho em três capítulos, sendo que, no primeiro capítulo far-se-á uma análise 

da teoria do dolo, seus conceitos e pontos principais.  

No segundo Capítulo estudar-se-á o instituto da culpa, 

procurando demonstrar os pontos de maior importância para o tema, destacando-

se conceito, tipos e modalidades. 

No terceiro e último capítulo procurar-se-á, especificamente, 

diferenciar, detalhadamente, os institutos do dolo eventual e da culpa consciente, 

com destaque para situações de homicídios ocorridos no trânsito. Pois, como dito 

anteriormente a pena aplicada pode ser bastante diferente.  

Saber se o agente foi impulsionado pelo dolo ou pela culpa 

no momento da ação praticada em desacordo com os preceitos legais requer do 

jurista uma exegese mais detalhada, pois, conforme a interpretação à luz do caso 
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concreto, será o agente reprimido com maior ou menor intensidade por parte do 

Estado. 

O Método1 a ser utilizado na fase de Investigação será o 

Indutivo e na fase do Relatório da Pesquisa será empregada a base indutiva2. 

Serão acionadas as técnicas do referente3, da categoria4, 

dos conceitos operacionais5, da pesquisa bibliográfica6 e do fichamento7.  

                                            
1 “Método é  a forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, 

tratar os dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica- idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 8 ed. 
rev.atual.amp.Florianópolis: OAB/SC Editora, 2003, p.104 .  

2 Sobre os métodos nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 99 a 107. 

3 "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de 
abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD,Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p.  241. 

4 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD,Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 229.    

5 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”. PASOLD,Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 229. 

6  “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas 
legais”.PASOLD,Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p.  240. 

7 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma 
aula, segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD,Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
Jurídica, cit.. especialmente p. 233. 



 
 

CAPÍTULO 1  

DO DOLO 

1.1 CONCEITO 

O Código Penal Brasileiro define o crime doloso em seu 

artigo 18, inciso I, assim dispondo: “o crime é doloso, quando o agente quis o 

resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. 

Fragoso 8 , em sua obra define o dolo como sendo: “a 

consciência e vontade na realização da conduta típica. Compreende um elemento 

cognitivo (conhecimento do fato que constitui a ação típica) e um volitivo (vontade 

de realizá-la)”.  

Na doutrina de Juarez dos Santos 9  “o dolo representa a 

energia psíquica dirigida à produção da ação incriminada e, portanto, o tipo 

subjetivo precede funcional e logicamente o tipo objetivo”. 

Para Eugênio Raúl Zaffaroni10 "o dolo é o elemento nuclear  

e primordial do tipo subjetivo”. Desse modo, via de regra, os crimes são sempre 

dolosos. Eventualmente o tipo penal pode acolher a modalidade culposa na 

conduta do agente ativo, entretanto, isto só é possível se houver a previsão legal, 

ou seja, o dolo é a regra e a culpa, exceção prevista em lei. De maneira ampla e 

                                            
8 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p. 209. 
9 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p. 46. 
10 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2002. p. 457. 
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genérica, o dolo é a vontade de concretizar os elementos do fato típico. Constitui 

elemento subjetivo do tipo. 

1.2 DOLO NATURAL X DOLO NORMATIVO 

Existem duas principais teorias a respeito do dolo. 

Para a doutrina clássica (tradicional) o dolo é normativo, pois 

contém a consciência da ilicitude (antijuricidade). Tal teoria defende a idéia de 

que o dolo pertence à culpabilidade, o dolo não integra a conduta. 

A doutrina finalista expõe que o dolo é natural: “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”.11 

Para esta teoria, o dolo é natural, representado pela vontade 

e consciência de realizar o comportamento típico que a lei prevê, mas sem a 

consciência da ilicitude (ou antijuricidade). Assim, “o dolo persiste mesmo quando 

o agente atua sem a consciência da ilicitude de seu comportamento, neste caso 

continua havendo o dolo e apenas a culpabilidade do agente ficará atenuada ou 

excluída”.12 

Segundo Damásio de Jesus a prova de que o dolo não 

contém a consciência da antijuricidade está expressa no artigo 21 do Código 

Penal. Este artigo dispõe que se o sujeito atua sem consciência da ilicitude do 

fato, fica excluída ou atenuada a culpabilidade, se inevitável ou evitável o erro. O 

dolo subsiste13. Ou seja, a partir da análise do Código Penal, percebe-se que a 

                                            
11 JESUS, Damásio. Direito Penal : Parte Geral, 2005. p.287 
12 DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; JÚNIOR, Roberto Delmanto; DELMANTO, Fábio 

Machado de Almeida. Código Penal Comentado.  2002. p.33. 
13 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005. p.288. 
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teoria adotada pela  legislação é a finalista, e que o conceito de dolo normativo 

não é usado na atualidade. 

1.3 DOLO GENÉRICO X DOLO ESPECÍFICO 

Para os autores que defendem a teoria finalista da ação não 

deve existir essa divisão dentro do dolo, pois este é único, ele apenas varia de 

acordo com cada figura típica. 

Os finalistas chamam o especial fim de agir (Exemplo: artigo 

219 do Código Penal: “Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça 

ou fraude, para fim libidinoso”.) de elemento subjetivo do tipo. 

Os autores clássicos defendem a divisão do dolo em 

genérico e específico. Entendem que no primeiro há a vontade de praticar o fato 

descrito em lei. Já, no dolo específico, além da vontade de praticar o fato descrito 

em lei, o agente quer a realização de um fim especial. 

Na opinião de Damásio de Jesus não se deve aceitar a 

teoria clássica, pois na própria noção de dolo já existe a vontade de produzir o 

resultado. Sendo assim, “tanto faz que este se encontre no fato material ou fora 

dele. Se a vontade é a mesma; o dolo é o mesmo.” 14  

Como bem observa José Frederico Marques: “manter o 

conceito de dolo específico seria preferir o uso de uma noção sem precisão 

técnica, ao emprego de uma outra perfeitamente clara e com estruturação melhor 

definida dentro da teoria geral do delito”.15 

                                            
14 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral.  2005. p. 294. 
15 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. 1997. p. 263. 
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1.4 ELEMENTOS DO DOLO 

A partir do conceito de dolo trazido por Fragoso, pode-se 

identificar a presença de dois elementos fundamentais para a sua configuração. 

Há um elemento volitivo (vontade de realizar a conduta típica) e um elemento 

cognoscitivo (conhecimento do fato). 

O elemento volitivo diz respeito à vontade do agente de 

praticar o tipo objetivo. Essa vontade deve necessariamente ser atual, presente 

no instante de agir e este agir deve estar dirigido à consecução do fim almejado. 

A vontade é incondicionada, no sentido de constituir uma decisão de ação 

definida. Deve ser capaz, ou seja, determinante para o acontecimento real, de 

modo que o resultado típico possa ser definido como obra do autor, e não como 

mera esperança ou desejo.16 

Não se cogita a presença da vontade quando esta fica fora 

da possibilidade de influência do agente. A vontade como elemento do dolo 

pressupõem a efetiva possibilidade de influir no evento. Por exemplo, se um 

Capitão recomenda a um soldado que atravesse uma floresta que normalmente é 

muito calma, sem a presença habitual de perigos e inimigos, e espera que este 

seja atacado e morto. Não haverá vontade homicida, caso a morte ocorra por 

superveniência da ocorrência do fato. A situação seria diferente, se o Capitão 

soubesse que a morte do Soldado seria certa ao passar pela floresta17. 

Segundo Fragoso “a vontade de realização da conduta típica 

compreende aquilo que o agente pretende alcançar como objetivo de sua ação; o 

                                            
16 SANTOS, Juarez Cirino dos, A moderna teoria do fato punível, 2002. p.23 
17 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p. 210. 
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meio e o resultado necessário para alcançar esse objetivo,  bem como o resultado 

possível que assumiu o risco de produzir”. 18 

Parte-se para a análise do elemento cognoscitivo. Para que 

exista dolo é necessário que o agente conheça efetivamente os elementos 

positivos requeridos no tipo objetivo 19 . “O dolo pressupõe o conhecimento 

abrangente de todos os elementos objetivos da ação típica, descritos e 

normativos, e o querer da realização da ação típica, com base nesse 

conhecimento”.20  

O conhecimento deve ser atual, ou seja, na hora em que 

pratica o ato. Não existe dolo subseqüente. O agente deve ter o conhecimento 

efetivo da ação e das circunstâncias previstas na incriminação do fato, do 

resultado e da correspondente relação de causalidade.21 

Para Zaffaroni o dolo requer o conhecimento efetivo, a 

possibilidade deste, não pertence ao dolo. 22 

Os elementos cognoscitivo e volitivo são imprescindíveis 

para a caracterização do dolo. Salienta Bettiol23; “a previsão sem vontade é vazia 

e a vontade sem previsão é cega: o direito não pode prescindir nem de uma nem 

de outra”. 

 

                                            
18 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p. 211. 
19 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 476. 
20 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 1994. p.49. 
21 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p.210. 
22 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 476. 
23 BETTIOL.Giuseppe. Direito Penal. 2000. p. 393 
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1.5 TEORIAS SOBRE O DOLO 

Existem três teorias que tentam explicar com maior precisão 

o conceito de dolo. São elas: 

a) Teoria da Vontade; 

b) Teoria da Representação; 

c) Teoria do assentimento (ou Consentimento). 

1.5.1  Teoria da Vontade 

Damásio de Jesus explica que a teoria da vontade foi 

exposta de forma orgânica na obra de Carrara: “dolo é a intenção mais ou menos 

perfeita de praticar um fato que se conhece contrário à lei”.24 

Para aqueles que defendem a aplicação desta teoria, para 

que haja a configuração do dolo é necessária a presença de dois requisitos: “(a) 

quem realiza o ato deve conhecer os atos e sua significação; (b) o autor deve 

estar disposto a produzir o resultado” 25 Ou seja, necessita obrigatoriamente de 

representação e vontade. 

 

1.5.2 Teoria da Representação 

Esta teoria defende que a configuração do dolo é necessário 

apenas a simples previsão do resultado por parte do agente. 

Mirabete explica que “embora não se negue a existência da 

vontade na ação, o que importa para essa posição é a consciência de que a 
                                            
24  Opuscoli di diritto criminale, Prato, 1885, tomo I, p. 293, apud Jesus, Damásio E. Direito 

Penal:Parte Geral. 2005. p. 287. 
25 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005, p.288. 
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conduta provocará o resultado. A simples previsão do resultado, sem a vontade 

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

vontade de causar o resultado evidentemente tem a representação deste. Sendo 

assim, a representação já está prevista na teoria da vontade”.26 

Aníbal Bruno aponta uma falha muito grave dessa teoria no 

que diz respeito à culpa consciente. Se a representação bastasse, os casos de 

culpa consciente seriam de crime doloso, pois seria suficiente para isso que o 

agente previsse o resultado, embora não anuindo que ele ocorresse. Não 

resolveria o problema do dolo eventual cujos limites a simples representação é 

insuficiente para fixar.27 

1.5.3 Teoria do Assentimento 

Para configuração do dolo é necessário que o agente faça a 

previsão do resultado, sem que se exija que o sujeito queira produzi-lo. Ou seja, o 

dolo existe com o simples consentimento do agente de causar o resultado ao 

praticar a conduta. 

O Código Penal Brasileiro adotou a Teoria da Vontade 

quanto ao dolo direto e a Teoria do Assentimento para o dolo eventual. 

 

1.6  ELEMENTOS SUBJETIVOS DO TIPO 

Existem alguns tipos penais em que o tipo subjetivo não é 

composto apenas pelo dolo. Esses elementos diversos do dolo que fazem parte 

do tipo subjetivo são denominados de elementos subjetivos do tipo diverso do 

                                            
26 MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 2006. p. 130. 
27 BRUNO, Aníbal. Direito Penal :Parte Geral – Tomo II, 2005. p.62. 
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dolo. Para Zaffaroni “são aqueles exigidos no tipo que forem diferentes do mero 

querer a realização do tipo objetivo”.28 

Existem quatro espécies de elementos subjetivos do tipo. 

A primeira delas relaciona-se com a finalidade do agente, é 

o fim especial da conduta que está descrito no próprio tipo penal (exemplo: o “fim 

libidinoso” previsto no crime do artigo 219 do Código Penal). 

A segunda diz respeito a uma tendência especial da ação.29 

Por exemplo: o ginecologista que, ao examinar uma mulher, pretende satisfazer a 

própria lascívia, está praticando o crime de atentado ao pudor mediante fraude 

(artigo 216 do Código Penal). Observa-se que o que diferencia a conduta do 

médico de um exame normal é a tendência de sua ação. 

A terceira espécie se relaciona com o estado da consciência 

do agente sobre circunstâncias inscritas em certas descrições legais. Exemplo: só 

existe crime de denunciação caluniosa quando o autor imputa a vítima crime de 

que o sabe inocente (artigo 339 do Código Penal). 

O quarto e último tipo de elemento subjetivo está 

intimamente ligado com o momento especial de ânimo do agente. Logo, só 

haverá homicídio qualificado por “motivo torpe” se houver o intuito ignóbil por 

parte do agente.30 

 

                                            
28 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 477. 
29 MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal. 2006. p. 131. 
30 MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal. 2006. p. 131. 
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1.7 ESPÉCIES DE DOLO 

O Código Penal em seu artigo 18, inciso I expõe que: “o 

crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-

lo.” Da análise deste dispositivo legal percebe-se a existência de duas espécies 

de dolo. 

A primeira parte do inciso (“quando o agente quis o 

resultado”),  trata do dolo direto. A segunda parte (“assumiu o risco de produzi-lo”) 

refere-se ao dolo eventual. 

A maioria dos autores31 adota a seguinte nomenclatura para 

as espécies de dolo: dolo direto ou determinado e dolo indireto ou indeterminado. 

Sendo que esta última se subdivide em alternativo e eventual. 

Juarez Cirino dos Santos faz uma crítica a essas 

denominações, defendendo a idéia de que estas denominações podem acarretar 

dúvidas. 

O dolo, mesmo como dolo eventual ou dolo alternativo é, sempre, 
determinado: no dolo eventual, o autor aceita (ou mesmo se 
conforma com) a produção de um determinado resultado como 
possível; no dolo alternativo, ambos os resultados representados 
pela consciência do autor são determinados, apenas sua 
produção é alternativa, ou seja, reciprocamente excludente.32 

 

                                            
31 Damásio de Jesus, Direito Penal: Parte Geral. 2005. p. 290 e Júlio Fabrinni Mirabete, Manual de 

Direito penal, 2006. p.134. 
32 SANTOS, Juarez Cirino dos, A moderna teoria do fato punível. 2002. p.65. 
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O presente estudo fica reservado aos conceitos e 

explicações sobre o dolo direto e do dolo eventual, com uma rápida menção ao 

dolo alternativo. 

 

1.7.1  Dolo Direto 

Para Fragoso “há dolo direto quando o agente se propõe a 

realização da conduta típica. A vontade se dirige à realização do fato que 

configura o delito.”33 

É irrelevante a dúvida quanto a possibilidade de se alcançar 

o resultado. Logo, não deixa de existir dolo direto se o agente desfere tiros em 

direção a vítima sem saber se conseguirá atingi-la. 

Segundo este autor, “há também dolo direto em relação ao 

meio e ao resultado que estão ligados, à realização da conduta típica, mesmo que 

não sejam desejados pelo agente. É o chamado dolo de conseqüências 

necessárias.” 34 Exemplifica com o caso de quem visando eliminar seu inimigo, 

coloca engenho explosivo no avião que o transporta, sabendo que o mecanismo 

será acionado durante o vôo.  

Giuseppe Bettiol aponta que: “há dolo direto quando 

determinado evento é previsto como conseqüência certa, do próprio atuar; se 

malgrado esta previsão, a pessoa age, o evento deve ser considerado 

intencional”.35 

                                            
33 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p. 211 
34 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral, 1994. p.173. 
35 BETTIOL.Giuseppe. Direito Penal. 2000. p. 396. 
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Juarez Cirino dos Santos propõem em divisão eficiente e 

precisa das espécies de dolo, também adotada por Zaffaroni. 

A lei brasileira possui a definição legal de categorias científicas 
inconveniente, pelo risco de fixar conceitos em definições 
controvertidas ou defeituosas. O dolo direto, não é definível pela 
expressão querer o resultado, pois existem resultados que o 
agente não quer ou, até, lamenta, atribuíveis como dolo direto; 
nem a fórmula de assumir o risco de produzir o resultado, que 
reduz o conceito de dolo ao elemento volitivo, parece suficiente 
para definir o dolo eventual.36 

Em decorrência dos problemas expostos, tais autores 

propõem a seguinte divisão: a) dolo direto de 1º grau, b) dolo direto de 2º grau e 

c) dolo eventual. 

Essa tríplice configuração de dolo constitui avanço da ciência do 
direito penal, porque permite agrupar diferentes conteúdos da 
consciência e da vontade em distintas categorias dogmáticas, 
conforme variações de intensidade dos elementos intelectual e 
volitivo do dolo e, portanto, de comprometimento subjetivo do 
autor com o tipo de crime respectivo; além disso, representa 
desejável e necessária integração da teoria da ação, cuja 
dimensão subjetiva compreende esses diferentes conteúdos do 
dolo como distintos objetos da vontade consciente do fim.37 

 

O Dolo direto de 1º grau ocorre quando se trata de um fim 

diretamente desejado pelo sujeito, ou seja, é a pretensão de realizar a ação ou o 

resultado típico. 

O fim desejado pelo sujeito pode ser representado pelo autor 

como certo ou possível, desde que haja uma chance mínima de ser produzido 

                                            
36 SANTOS. Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p.65. 
37 SANTOS. Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p.66. 
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que constitua risco juridicamente relevante, dessa forma deixa-se fora os 

resultados meramente acidentais. Exemplo: há dolo quando o agente dispara um 

tiro a longa distância em determinada vítima com a intenção de homicídio, mas 

não há dolo ao convencer uma pessoa a passear durante uma tempestade na 

esperança que um raio venha a fulminá-la.38  

O dolo direto de segundo grau ocorre quando o resultado é 

querido como conseqüência necessária do meio escolhido para a obtenção do 

fim.39 Como exemplo de dolo direto de segundo grau pode-se citar: 

 Alexandre que aproveita uma viagem de navio para 

introduzir um artefato explosivo no porão e provocar uma catástrofe em alto mar, 

e com isso conseguir o resultado do seguro, como conseqüência necessária do 

meio escolhido, quererá diretamente a morte de outros passageiros40. 

Ou aquele que quer matar sua mulher e, sabendo que  

estaria em casa na hora de jogar cartas com as amigas,  coloca uma bomba 

relógio. O artefato explode, causando a sua morte bem como também de outras 

senhoras presentes no jogo41. 

Deve-se observar que estes efeitos secundários produzidos 

pela ação independente de serem desejados ou não pelos autores fazem parte do 

dolo direto de segundo grau. 

1.7.2 Dolo Eventual 

 
                                            
38 SANTOS. Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. p. 68 
39 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 479. 
40 SANTOS. Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. p. 69. 
41 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito penal Brasileiro . Parte Geral.   p.356 
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O artigo 18, inciso I em sua segunda parte dispõe sobre a 

previsão legal para o dolo eventual. 

Art 18 Diz-se o crime: 

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

Pode-se dizer que o dolo eventual ocorre quando o agente 

assume o risco de produzir o resultado do crime. “Assumir o risco significa prever 

o resultado como provável e possível e aceitar ou consentir sua superveniência”.42  

O sujeito antevê o resultado e pratica o ato. A vontade não 

se dirige ao resultado (o agente não quer o evento), mas sim a conduta, prevendo 

que esta pode produzir aquele. 43  Damásio propõem o seguinte exemplo para 

explicar a situação: o agente pretende atirar na vítima, que se encontra 

conversando com outra pessoa. Percebe que, atirando na vítima, pode também 

atingir a outra pessoa. Não obstante essa possibilidade, prevendo que pode matar 

o terceiro é-lhe indiferente que este último resultado se produza. Ele tolera a 

morte do terceiro. Para ele, tanto faz que o terceiro seja atingido ou não, embora 

não queira o evento. Atirando na vítima e matando também o terceiro, responde 

por dois crimes de homicídio: o primeiro, a título de dolo direto; o segundo, a título 

de dolo eventual. 

Conforme registra Aníbal Bruno: a vontade não se dirige 

propriamente ao resultado, mas apenas ao ato inicial, que nem sempre é ilícito, e 

o resultado não é representado como certo, mas possível.44 

                                            
42 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006.  p.212. 
43 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005, p.291. 
44 BRUNO. Aníbal. Direito Penal: Parte Geral – Tomo II, 1966. p.73. 
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São exemplos de dolo eventual: 1) os ciganos que mutilam a 

crianças da tribo, para que esmolassem, causando-lhes a morte por infecção, 2) 

O sujeito que avança o automóvel contra a multidão, porque está com pressa de 

chegar ao destino, aceitando o risco da morte de um ou mais pedestres. 

A jurisprudência aponta alguns casos de homicídios 

causados com dolo eventual: 1) Atirar em outrem para assustá-lo45, 2) Participar 

de inaceitável disputa automobilística em via pública (“racha”), ocasionando 

morte 46 , 3) dirigir caminhão, em alta velocidade, na contramão, embriagado, 

batendo em automóvel que trafega regularmente e matando três pessoas47, 4) 

Atropelar ciclista e, em vez de deter a marcha do veículo, acelerá-lo, visando 

arremessar ao solo a vítima que caíra sobre o carro48, 5) Desferir pauladas na 

vítima, a fim de com ela manter relações sexuais, estuprando-a em seguida e 

provocando-lhe a morte em conseqüência dos golpes desferidos.49 

O dolo eventual é diferente do direto. Aqui, ocorre a 

aceitação da possibilidade do resultado.50 É a conduta daquele que diz: “não me 

importo”. A diferenciação entre eles deve se dar primeiramente no plano do 

sentido da atividade, com base no elemento intelectivo, e, depois na postura 

volitiva.51 

Zaffaroni em sua obra destaca alguns casos comuns de dolo 

eventual que ocorrem quando o sujeito ativo não conhece, com certeza, a 

existência dos elementos requeridos pelo tipo objetivo, duvidando da sua 

                                            
45 RT 380/302. 
46 STF: RT 733/478. 
47 RJTJRGS: 156/118 
48 RT: 454/362. 
49 RT: 441/326. 
50 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 474. 
51 TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. 1980.p.66. 
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existência e, apesar disto, age, aceitando a possibilidade de sua existência (ou 

seja, o agente se arrisca a concretizar o tipo). Exemplos:52  

1) O sujeito que percebe em si alguns sinais de doença venérea 
e tem dúvidas acerca de sua infecção e possível contágio e, sem 
embargo, tem relações sexuais sem tomar qualquer precaução, 
age à custa da produção de um resultado lesivo para terceiro, isto 
é, com dolo eventual.  

2) Quem incendeia um campo para cobrar um seguro, sabendo 
que há um local onde mora uma família, e fazendo a 
representação da possibilidade da morte deles aceita a sua 
ocorrência, age com dolo eventual, ainda que não deseje este 
resultado, que pode dar lugar a uma investigação mais profunda 
e reveladora de sua fraude.  

3) O condutor de caminhão que deixa estacionado em uma 
estrada, sobre a pista de rolamento, em uma noite de nevoeiro e 
sem iluminação, também age à custa da produção de um 
resultado lesivo, com dolo eventual de homicídio e de danos. 

 4) Quem penetra em um edifício que não conhece e não sabe se 
é habitado, mas tão pouco nisto é interessado, age com dolo 
eventual de violação de domicílio.  

5) Quem se lança em uma competição automobilística de 
velocidade, numa cidade populosa, à custa da possibilidade de 
produção de resultado lesivo, age com dolo eventual de 
homicídio, lesões e danos.53 

O conceito de dolo eventual trazido pelo Código Penal 

através da expressão “assumir o risco” é “impreciso”54, pois acarreta confusão 

com a culpa consciente. Saber se o agente foi impulsionado pelo dolo ou pela 

culpa no momento da ação praticada em desacordo com os preceitos legais 

                                            
52 Ver: RT 395/104, 416/84, 427/346, 480/369, 492/310-1, 536/307-308. 
53  ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 

Brasileiro,2004. p. 474. 
54 STF: RTJ 35/282. 
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requer do jurista uma exegese mais detalhada, pois, qual seja o resultado 

alcançado, isto é, conforme a interpretação à luz do caso concreto, será o agente 

reprimido com maior ou menor intensidade por parte do Estado. 

 

1.7.3 Dolo Alternativo 

Conforme Bastos Júnior “quando o agente não visa um 

resultado certo, o dolo se diz alternativo. Ocorre quando o agente deseja um dos 

resultados possíveis de sua conduta, como no caso em que golpeia a vítima 

objetivando, indiferentemente, matá-la ou feri-la.”55  

 Bacila complementa: neste tipo de dolo “o agente não 

define o tipo penal exato que quer concretizar. Exemplo: Alfonso quer provocar o 

aborto com o consentimento da gestante (artigo 124 do Código Penal) ou sem 

seu consentimento (artigo 125 do Código Penal).”56 

No próximo capítulo, tratar-se-á do Instituto da Culpa, 

procurando assim caracterizar os elementos necessários ao entendimento do 

objeto da presente monografia. 

 

                                            
55 BASTOS JÚNIOR, Edmundo José. CódigoPenal em Exemplos Práticos. 2006.p.70 
56 BACILA,Carlos Roberto. Síntese de Direito Penal. 2001. p.38. 



CAPÍTULO 2  

A CULPA 

2.1 CONCEITO 

A sociedade moderna possui como característica um grande 

número de ações perigosas que cercam o homem diariamente. Axel Mount 

expressa bem essa característica cotidiana: 

O homem é uma ilha, cercado de riscos por todos os lados: sob 
nossas cabeças os fios de eletricidade, sob nossos pés a rede de 
gás, à nossa frente o tráfego intenso de veículos, desde 
ambulâncias e carros de polícia a alta velocidade, as sempre 
presentes motos insinuantes, os caminhões de carga pesada ou 
inflamável, os postos de gasolina, os produtos tóxicos das 
indústrias, sem esquecer a casa, onde há aparelhos elétricos e o 
fogão a serem desligados, o botijão de gás. O homem 
forçosamente aprende a conviver com o risco e a tolerá-lo.57 

Zaffaroni explica que os riscos a que se está sujeitos 

diariamente devem corresponder a um dever de cuidado. Deve-se observar cada 

conduta e sua respectiva finalidade, pois deveres de cuidado distintos podem 

emergir de acordo com o fim proposto.58 

Diante desse quadro social, onde o risco passa a ser 

ingrediente necessário do dia-a-dia, pode-se observar a importância do crime 

                                            
57 Axel Mount apud REALE JÚNIO, Miguel. Instituições de Direito Penal, 2006. p.233. 
58 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 482. 
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culposo. Esta é a razão pela qual, Schünemann afirma que a teoria dos crimes de 

imprudência é a predileta dos trabalhos científicos no Direito Penal.59  

O Código Penal Brasileiro em seu artigo 18, inciso II trás a 

seguinte definição para o crime culposo: “o crime é culposo, quando o agente deu 

causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia”. 

Juarez Cirino dos Santos faz uma crítica severa ao conceito 

de culpa. Argumenta que o critério casuístico (ligado ao modelo causal) de 

identificação do tipo culposo utilizado pelo Código é inconveniente, e aponta os 

seguintes motivos: a) não constitui definição do tipo culposo, mas enumeração de 

hipóteses que fundamentam tipos culposos; b) quebra a unidade metodológica do 

modelo final, paradigma influente na reforme penal; c) impede a compreensão do 

tipo culposo como execução inadequada de ação final: ruptura do cuidado 

objetivo na realização (final) das ações socialmente perigosas. O autor define o 

tipo culposo como: “resultado de dano produzido por conduta lesiva do cuidado 

objetivo na vida social”.60 

Este autor  defende que o crime culposo não deveria levar 

essa denominação, e sim ser chamado de crime de imprudência. Observa-se os 

motivos da conclusão do autor: 

O substantivo culpa e o adjetivo culposo são inadequados, por 
várias razões: primeiro, confundem culpa, modalidade subjetiva 
do tipo, com culpabilidade, elemento do conceito de crime, 
exigindo a distinção complementar de culpa em sentido estrito de 
culpa e culpa em sentido amplo, que é anti-científico; segundo, 
induzem perplexidade no cidadão comum, para o qual crime 
culposo parece mais grave que crime doloso, ampliando a 
incompreensão de conceitos jurídicos; terceiro, o substantivo 

                                            
59Schünemann apud SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p 98. 
60 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: A Nova parte geral. 1985. p. 164. 
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imprudência e o adjetivo imprudente exprimem a idéia de lesão 
do dever de cuidado ou risco permitido com maior precisão do 
que os correspondentes culpa e culposo; quarto, a dogmática 
alemã usa o termo Fahrlässigkeit, que significa negligência ou 
imprudência, mas a natureza da maioria absoluta dos fatos 
lesivos do dever de cuidado ou de risco permitido, na circulação 
de veículos ou na indústria moderna, parece melhor definível 
como imprudência.61 

Porém, Nelson Hungria defende o conceito de culpa trazido 

pelo Código: 

Dizendo que a culpa consiste em imprudência, negligência ou 
imperícia como causa do resultado, emite-se um conceito singelo 
acessível ao entendimento vulgar, e não excludente dos casos 
em que o acento tônico da culpa incide, não no erro sobre a 
causalidade da ação (ou omissão), mas no erro que faz o agente 
supor-se autorizado a produzir o resultado.62 

Outros autores preferem trazer definições diferentes da 

exposta no Código penal, colhendo-se alguns conceitos: 

Aníbal Bruno: “consiste em praticar voluntariamente, sem a 

atenção ou cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei 

como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas era previsível”.63 

Bettiol emite a seguinte definição: 

É a violação de um dever de atenção que determina um erro 
vencível a respeito da licitude do fato praticado nos limites dentro 
dos quais se é autorizado a agir, do nexo de causal que vincula à 

                                            
61 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p.97. 
62 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal -Tomo II. 1958. p.183. 
63 BRUNO. Aníbal. Direito Penal: Parte geral – Tomo II. 1966. p.80 
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conduta ilícita um evento lesivo previsto ou não previsto desde 
que previsível e que de qualquer modo devia ser evitado.64 

Mirabete: “é a conduta voluntária (ação ou omissão) que 

produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente 

previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado”.65 

É inimaginável de quantos modos diferentes a culpa pode 

apresentar-se na produção do resultado morte (atropelar por excesso de 

velocidade, ultrapassar em local proibido, derrapagem e perda do controle do 

veículo etc). Para a presente monografia entender-se-á culpa como sendo “a 

comparação que se faz entre o comportamento realizado pelo sujeito no plano 

concreto e aquele que uma pessoa de prudência normal, mediana, teria naquelas 

mesmas circunstâncias.” 66  

A conduta normal é a ditada pelo censo comum e está 

prevista em lei. Assim, se a conduta do agente afastar-se daquela prevista na 

norma (Lei de Trânsito Brasileiro), haverá quebra do dever de cuidado e, 

conseqüentemente, culpa. 

 

2.2  TEORIA CLÁSSICA X TEORIA FINALISTA 

De acordo com a teoria aplicável, o conceito de culpa pode 

sofrer alterações substanciais. 

                                            
64 BETTIOL.Giuseppe. Direito Penal. 2000. p. 405.  
65 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2006, p.136. 
66 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 2006. p206. 
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Para a teoria finalista adotada na reforma do Código Penal 

Brasileiro no ano de 1984: 

A culpa fundamenta-se na aferição do cuidado objetivo exigível 
pelas circunstâncias em que o fato aconteceu, o que indica a 
tipicidade da conduta do agente. A seguir, deve-se chegar à 
culpabilidade, pela análise da previsibilidade subjetiva, isto é, de 
acordo com a sua capacidade pessoal, agiu ou não de forma a 
evitar o resultado.67  

Já para teoria Clássica: 

A culpa baseia-se na previsibilidade do resultado. Assim, haveria 
crime culposo quando o sujeito, não empregando a atenção e 
cuidado exigidos pelas circunstâncias, não previu o resultado de 
seu comportamento ou, mesmo o prevendo, levianamente 
pensou que ele não aconteceria.68 

Analisando as duas teorias chega-se a conclusão que a 

mudança sofrida pela teoria da culpa é o seu deslocamento de forma de 

culpabilidade o modelo causal (clássico), para o tipo de injusto do modelo 

finalista.69 

A localização do dolo e da culpa na culpabilidade cria 

problemas de difícil solução. Zaffaroni demonstra isso em sua obra com o 

seguinte exemplo: 

É só pensar no incapaz psíquico de culpabilidade que, à 

direção de um automóvel, causa a morte de alguém em razão da violação de um 

                                            
67 DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; JÚNIOR, Roberto Delmanto; DELMANTO, Fábio 

Machado de Almeida. Código Penal Comentado. 2002. p.34. 
68 DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; JÚNIOR, Roberto Delmanto; DELMANTO, Fábio 

Machado de Almeida. Código Penal Comentado. 2002. p.34. 
69 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 494.  
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dever de cuidado. Aplicar-se-á a ele a correspondente medida de segurança 

(artigos. 96 e 97 do CP), mas com fundamento em que injusto? “Homicídio”, 

simplesmente? Se quisesse afirmar que cometeu um homicídio culposo, mas que 

é inimputável, já não só teria-se que falar – como alguns causalistas fazem, para 

solucionar o problema da tentativa – de um “dolo natural”, mas também de uma 

“culpa natural”.  

Não haveria outra solução senão a de apelar à “culpa 

natural”, porque, exteriormente, a partir do aspecto externo da conduta, não se 

pode determinar se houve dolo ou culpa: quando um veículo atropela um pedestre 

e causa a sua morte, haverá dolo se o condutor reconheceu seu inimigo e utilizou 

seu veículo como meio para matá-lo; haverá culpa se a morte como conseqüência 

de ter o condutor violado um dever de cuidado, e haverá atipicidade se não 

houver dolo e nem violou seu dever de cuidado.70 

 

2.3 MODALIDADES DE CULPA 

O Código Penal em seu artigo 18, inciso I enuncia as 

modalidade de culpa – formas de manifestação da inobservância do cuidado 

necessário. São elas: a) imprudência, b) negligência, c) imperícia. 

2.3.1 Imprudência 

É a atitude em que o agente atua com afoiteza, sem 

cautelas, com a falta de cuidado objetivo. “É a ação arriscada, perigosa.”71 

                                            
70 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 494. 
71 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro:Parte Geral.  2002. p.305. 
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Exemplos: dirigir veículo em rua movimentada com excesso 

de velocidade, manejar ou limpar arma de fogo carregada próximo a outras 

pessoas, caçar em locais públicos, dirigir sem óculos quando há defeito de visão, 

fadigado, com sono, etc. 

2.3.2 Negligência 

É a ausência de precaução, a falta de cuidado, é a inércia do 

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

preguiça, desleixo ou desatenção. 

Exemplos: deixar arma de fogo ao alcance de criança, não 

deixar o automóvel freado quando estacionado em declive ou aclive, deixar 

substância tóxica ou remédio ao alcance de criança, não colocar avisos junto a 

valetas abertas para reparo na via pública, etc. 

2.3.3 Imperícia 

É a incapacidade, a falta de conhecimentos técnicos para o 

exercício de arte ou profissão. “É a ausência de aptidão técnica, de habilidade, de 

destreza ou competência no exercício de qualquer atividade profissional. 

Pressupõe a qualidade de habilitação para o exercício profissional”.72 

Se o sujeito realiza a conduta danosa de sua arte, ofício ou 

profissão, não se fala em imperícia, e sim de imprudência ou negligência. Logo, 

são imprudentes o motorista não habilitado legalmente que não sabe dirigir, o 

curandeiro que pratica intervenção cirúrgica, etc. 

Exemplos: a falta de habilidade no conduzir o veículo 

(motorista profissional), o engenheiro que não possui técnica suficiente apurada 

                                            
72 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro:Parte Geral. 2002. p.305 



 27 

para realizar um projeto e o realiza causando uma catástrofe, não estar habilitado 

para realizar cirurgia que exija conhecimentos apurados (médico), etc. 

Não se deve confundir a imperícia com o erro profissional. 

Este ocorre quando, empregados os conhecimentos normais da 
Medicina, por exemplo, chega o medico à conclusão errada do 
diagnóstico, intervenção cirúrgica, etc, não sendo o fato típico. 
Segundo a doutrina e a jurisprudência, só a falta grosseira 
desses profissionais consubstanciada a culpa penal, pois 
exigência maior paralisaria a ciência, impedindo os 
pesquisadores de tentarem métodos novos de cura, de 
edificações, etc.73 

 

2.4 ESPÉCIES DE CULPA 

A culpa pode ser:  

a) própria e imprópria  

 b) consciente e inconsciente. 

2.4.1 Culpa Própria e Imprópria 

A culpa própria é a comum, em que o agente não prevê o 

resultado, embora este seja previsível. O agente neste caso, não quer o resultado 

nem assume o risco de produzi-lo. 

A culpa imprópria é também chamada de culpa por 

equiparação, extensão ou assimilação. Esta espécie de culpa deriva do erro de 

                                            
73 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2006. p.141. 
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tipo inescusável nas descriminantes putativas ou do excesso nas causas 

justificativas. “Nessas hipóteses, o sujeito quer o resultado, mas sua vontade está 

viciada por um erro que poderia, com o cuidado necessário, ter evitado”. 74  

Para melhor compreensão, observa-se o exemplo na obra 

de Damásio de Jesus: 

Suponha-se que o sujeito seja vítima de crime de furto em sua 
residência em dias seguidos. Em determinada noite, arma-se 
com um revólver e se posta de tocaia, a espera do ladrão. Vendo 
penetrar um vulto em seu jardim, levianamente 
(imprudentemente) supõem-se tratar do ladrão. Acreditando estar 
agindo em legítima defesa de sua propriedade atira na direção do 
vulto, matando a vítima. Prova-se, posteriormente, que não se 
trata de ladrão contumaz, mas de terceiro inocente. O agente não 
responde por homicídio doloso, mas sim por culposo. Note-se 
que o resultado (morte da vítima) foi querido. O agente, porém, 
realizou a conduta por erro de tipo, pois as circunstâncias 
indicavam que o vulto era o ladrão. Trata-se de erro de tipo 
inescusável, pois se ele fosse mais atento e diligente, teria 
percebido que não era o ladrão, mas o terceiro inocente. 
Enquanto o erro de tipo escusável exclui o dolo e a culpa, o 
inescusável afasta o dolo, subsistindo a culpa. Por isso, o sujeito 
responde por crime culposo e não doloso.75  

Damásio faz uma crítica a denominação dada a esta espécie 

de culpa. Para o autor a denominação é incorreta, uma vez que na chamada 

culpa imprópria temos, na verdade, um crime doloso a que o legislador aplica a 

pena do crime culposo. Daí a denominação “culpa por equiparação”, isto é, o 

Código Penal equipara para fins de pena, o delito doloso ao culposo.76 

                                            
74 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2006, p.142. 
75 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005, p.304 
76 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005, p.304 
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 Outrossim, Mirabete justifica tal denominação dada pelo 

legislador afirmando que o fato deve ser tratado como culposo porque o agente 

deu causa ao resultado por não atender o cuidado objetivo que dele se exigia na 

prática do ato.77 

 

2.4.2 Culpa consciente e inconsciente 

A culpa consciente o agente prevê o possível resultado e 

age na crença sincera que este não ocorrerá. “Neste caso, há consciente violação 

do cuidado objetivo, e a culpa é constituída pela reprovabilidade que recai sobre a 

conduta levianamente confiante ou arriscada”.78 

O agente apesar de ter representado a possibilidade do 

resultado, o afasta por entender que evitará, que sua habilidade impedirá o evento 

lesivo que está dentro de sua previsão. 

Juarez Cirino dos Santos explica que no caso da culpa 

consciente, “o autor representa a possibilidade de realização do tipo, mas confia 

na ausência do resultado lesivo, ou porque subestima o perigo, ou porque 

superestima a capacidade pessoal, ou porque acredita na sorte”.79 

Damásio de Jesus destaca alguns requisitos para que ocorra 

a culpa consciente: a) vontade dirigida a um comportamento que nada tem com a 

produção do resultado ocorrido; b) crença sincera de que o evento não ocorra em 

face de sua habilidade ou interferência de circunstância impeditiva, ou excesso de 

confiança; c) erro de execução. 

                                            
77 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2006, p.143. 
78 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006 p.279.  
79 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p.121.  
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O grande problema existente em torno da culpa consciente 

se dá pela confusão entre esta e o dolo eventual. Como explica Aníbal Bruno: “É 

uma linha que delimita do dolo eventual. No dolo, o agente não quer o resultado, 

mas aceita o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, nem mesmo a aceitação do 

risco existe, o agente espera que o evento não ocorra”.80 

Zaffaroni defende que na culpa consciente há um 

conhecimento efetivo do perigo que correm os bens jurídicos, que não se deve 

confundir com a aceitação da possibilidade de produção do resultado, que é uma 

questão relacionada ao aspecto volitivo e não cognoscitivo, e que caracteriza o 

dolo eventual. Na culpa com representação, a única coisa que se conhece 

efetivamente é o perigo.81 

A culpa inconsciente ocorre quando o agente “não prevê o 

resultado, que podia e devia prever (previsibilidade pessoal). A previsibilidade é 

referida ao resultado, de tal modo que, há infração do dever de cuidado, que 

fundamenta a reprovabilidade do comportamento”. 82  Como explica Mirabete, 

nessa espécie de culpa, “não há no agente o conhecimento efetivo do perigo que 

sua conduta provoca para o bem jurídico alheio.” 83 

A culpa inconsciente situa-se nas vizinhanças do caso fortuito. 
Distinguindo-se deste pela previsibilidade e evitabilidade do 
resultado. Ou seja, culpa inconsciente o ato voluntário provoca 
um resultado danoso não previsto mas previsível e evitável. No 
caso fortuito o resultado é imprevisto, imprevisível e, por isso, 
inevitável para o agente.84 

                                            
80 BRUNO. Aníbal. Direito Penal: Parte geral – Tomo II, 2005. p.92 
81 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 490.  
82 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005, p.304 
83 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2006. p.141. 
84 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 1994. p. 302. 
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Juarez Cirino dos Santos entende que a culpa inconsciente 

(por ela chamada de imprudência inconsciente) constitui a modalidade menos 

grave de imprudência. Pois, a representação do risco não permitido ou da lesão 

do cuidado objetivo, na imprudência consciência, pode determinar outra atitude do 

autor, o que não ocorre na imprudência inconsciente; excepcionalmente, a 

imprudência inconsciente pode ser mais grave, no caso de grosseria desatenção 

do autor, enquanto a imprudência consciente pode revelar extremo cuidado para 

evitar lesão de bem jurídico representada como possível.85 

Segundo Zaffaroni “a tipicidade culposa se satisfaz com o 

conhecimento “potencial” do perigo aos bens jurídicos, sem requerer o 

conhecimento efetivo de tal perigo, isto é, a tipicidade culposa contenta-se com a 

forma inconsciente, sem que seja necessária a culpa consciente ou com 

representação”.86  

O referido autor ilustra a explicação sobre culpa consciente e 

inconsciente com o seguinte exemplo: O homem que conduz um veículo 

automotor em excesso de velocidade, por uma rua percorrida por crianças que 

saem da escola, ele pode não representar a possibilidade de atropelar alguma 

criança, caso em que haverá culpa inconsciente; pode representar a possibilidade 

lesiva, mas confiar em que a evitará, contando com os freios potentes de seu 

veículo, caso que haverá culpa consciente ou culpa com representação. Por outro 

lado, se ao representar para si a possibilidade de produção do resultado, 

aceitando a sua ocorrência (pouco me importa!!), o caso seria de dolo eventual.87 
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2.5 ELEMENTOS DO FATO CULPOSO 

 

Segundo Damásio de Jesus são elementos do fato típico 

culposo: a) conduta humana voluntária de fazer ou não fazer; b) inobservância do 

cuidado objetivo (imputação objetiva) manifestada na imprudência, negligência e 

imperícia; c) previsibilidade objetiva; d) ausência de previsão; e) resultado 

involuntário; f) nexo de causalidade; g) imputação objetiva; h) tipicidade.88 

Outros autores expõem de maneira diversa os elementos do 

fato culposo, porém em sua essência constituem –se os mesmos.89 

O fato culposo tem início com uma ação voluntária lícita, ou 

seja, o agente não tem por objetivo cometer um crime, nem expor interesses 

jurídicos de terceiros a perigo de dano. O que falta, é o dever de diligência exigido 

pela norma, que corresponde à imputação objetiva. 

Além desses, exige-se também a previsibilidade objetiva que 

corresponde à possibilidade de antevisão do resultado. 

Faz-se necessário para a caracterização da culpa, a 

ausência de previsão. O sujeito não pode ter previsto o resultado. Se houver 

                                            
88 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005. p.300.  
89 Alguns posicionamentos a serem destacados são: 

Luiz Régis Prado (Curso de Direito penal Brasileiro – volume I, 2002, p.304) aponta como 
elementos: a) inobservância do cuidado objetivamente devido, b) produção de resultado e nexo 
causal, c) previsibilidade objetiva do resultado, d) conexão interna entre desvalor da ação e 
desvalor do resultado. 

Mirabete (Manual de Direito Penal, 2006. p.136) mostra como elementos: a) conduta, b) 
inobservância do dever de cuidado objetivo, c) resultado lesivo involuntário, d) previsibilidade, e) 
tipicidade. 

Aníbal Bruno (Direito Penal – Parte Geral – Tomo II, 2005. p.85) aponta como elementos: a) ato 
inicial voluntário praticado por imprudência, negligência ou imperícia, b) resultado de dano ou 
perigo, definido na lei como crime, c) ausência de vontade e de previsão deste resultado, d) 
possibilidade de prevê-lo. 
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previsão do resultado estamos no terreno do dolo, e não mais na culpa (salvo os 

casos de culpa consciente). 

O resultado da conduta deve ser produzido 

involuntariamente. Não se pode falar de crime culposo se não houver a ocorrência 

de resultado. O último elemento a ser visto é a tipicidade.90 

Suponha-se que o agente dirija veículo em excesso de 
velocidade, vindo a matar culposamente um transeunte. Há a 
conduta inicial voluntária (ato de dirigir o veículo), a inobservância 
do cuidado necessário, a previsibilidade objetiva (era previsível a 
ocorrência de atropelamento), ausência de previsão do resultado 
(se previu, trata-se de homicídio doloso), a imputação objetiva e a 
produção involuntária do resultado (morte da vítima).91 

 

2.5.1 Dever de Cuidado Objetivo 

 

A convivência do homem em sociedade faz que este 

pratique os atos de seu dia-a dia com uma certa cautela, pois as atitudes de um 

não podem prejudicar os outros. Logo, aquele que não observa os cuidados 

necessários, causando dano a terceiros, deve responder por eles.  

Segundo Juarez Cirino “o cuidado objetivo constitui norma 

geral incidente sobre todas as ações socialmente perigosas: é uma resultante do 

potencial de dano dessas ações”.92 

                                            
90 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005, p.301. 
91 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005. p.301. 
92 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: a nova parte geral. 1985. p. 168. 
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É típica a conduta que, desatendendo ao cuidado exigível 

nas circunstâncias em que o fato ocorreu, provoca o resultado. Ou seja, é de 

suma importância uma análise cuidadosa do cuidado exigível, pois é ele que 

determina a tipicidade. “A tipicidade nos crimes culposos determina-se através da 

comparação entre conduta do agente e o comportamento presumível que, nas 

mesmas circunstâncias, teria uma pessoa de discernimento e prudência 

ordinários.” 93 

Geralmente, os deveres de cuidado objetivo a serem 

tomados são estabelecidos em lei (Exemplo: regras de tráfego na condução de 

veículos automotores instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro). Porém, muitas 

vezes temos que recorrer às normas sociais para estabelecer tal cuidado. Essas 

normas são estabelecidas de acordo com a situação jurídica e social de cada 

homem.94  

Complementa Fragoso que se deve observar não só as 

características gerais do homem prudente, mas as características específicas de 

cada agente.95 

Para Zaffaroni não basta que a conduta seja violadora do 

dever de cuidado e cause o resultado, além disso, deve haver uma relação de 

determinação entre a violação do dever de cuidado e a causa do resultado, isto é, 

que a violação do dever de cuidado deve ser determinante do resultado.96 

O autor deixa claro o exposto através dos seguintes exemplos: 

                                            
93 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006 p.273. 
94 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 500.  
95 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p.276. 
96 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 502. 
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a) O homem que, conduzindo um veículo causa a morte ou 
lesiona alguém, comprovando-se que havia violado um dever de 
cuidado, porque dirigia com a licença vencida, e portanto, não 
havia se submetido aos exames médicos exigidos para a 
renovação, não sabendo se estava em perfeitas condições físicas 
para dirigir, não realiza por isso conduta culposa de homicídio, 
pois resta a possibilidade de que o sujeito estivesse em 
condições físicas adequadas e que, mesmo que tivesse renovado 
a licença e realizado os exames, e resultado da mesma forma se 
teria produzido. 

b) Quem dirige por uma estrada em excesso de velocidade viola 
um dever de cuidado, mas não haverá homicídio culposo se 
atropela o suicida que dez metros antes se joga à frente do 
veículo, porque, ainda que não tivesse excedido a velocidade 
prudente, não teria conseguido frear e nem se esquivar do 
sujeito. 

A realização de ações perigosas lesiona o cuidado objetivo 

exigido, mas sua proibição absoluta impediria a própria vida social, donde há 

necessidade de critérios delimitadores do cuidado objetivo exigido, nos limites dos 

quais é permitida a realização de ações perigosas, viabilizando, assim, o fluxo da 

vida social. 

O dever de cuidado de cuidado objetivo deve atender ao 

Princípio da Confiança. Pois, “o dever objetivo de cuidado é dirigido a todos, de 

comportarem-se adequadamente, não se pode exigir que as pessoas ajam 

desconfiando do comportamento de seus semelhantes”.97 

Juarez Cirino dos Santos define o Princípio da Confiança 

como: 

A convicção de que os demais partícipes da vida social 
(especialmente nas atividades perigosas) se conduzirão de modo 
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adequado, ou seja, conforme o cuidado objetivo exigido. Essa 
confiança é maior ou menor conforme a extensão dos riscos 
implícitos nas atividades realizadas pelos sujeitos relacionados 
socialmente: no trabalho, no tráfego, etc. Na verdade, nenhuma 
solidariedade seria possível sem um mínimo de confiança 
recíproca: a convicção de que ou outros se conduzirão 
adequadamente na realização de ações potencialmente danosas 
é a base de decisão de orientação da própria conduta.98 

 

O Princípio da Confiança constitui importante 

desenvolvimento jurisprudencial, em matéria de delitos de trânsito, conforme as 

anotações de Fragoso: 

Os usuários da via devem confiar em que os demais respeitarão, 
por igual, as normas de prudência que regem a circulação de 
veículos. Com base nisso determina-se o comportamento exigível 
do motorista e do pedestre para saber se ocorrem, ou não, 
específicos deveres de atenção, diligências e cuidado. Esse 
princípio não pode prevalecer, evidentemente, para quem, em 
seu turno, não se comportou com observância dos deveres que 
lhe competiam. Convém lembrar, que existem certas 
imprudências previsíveis. Atrás da bola vem a criança.99 

Deve-se atentar, também ao Princípio do Risco Permitido100. 

Este explica que devido ao grande número de pessoas na sociedade, muitas 

vezes temos comportamentos perigosos que não podem ser evitados. Logo, não 

podem ser considerados ilícitos (Exemplo: Médico que a realiza uma cirurgia com 

instrumentos precários, podendo causar lesões ao paciente). 

                                            
98 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: a nova parte geral. 1985. p. 171. 
99 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p.276. 
100 Mirabete intitula o princípio em questão como risco tolerado. MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual 

de Direito Penal.  2006, p.141. 
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O risco é delimitado por normas jurídicas, as quais servem 

como um fator delimitador do dever de cuidado objetivo. O Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei 9.503/97) é o exemplo que melhor ilustra o exposto acima. 

Primeiro, institui o dever geral de atenção e cuidado na direção 
de veículo (art. 28); depois delimita esse dever de cuidado pelas 
normas jurídicas que definem o risco permitido na circulação de 
veículos (art. 29 a 67); a circulação pelo lado direito, as distâncias 
de segurança, a preferência dos veículos em rotatórias ou 
procedentes da direita, a prioridade e a livre circulação, parada e 
estacionamento de veículos de bombeiro, polícia e ambulâncias, 
o procedimento nos deslocamentos laterais, retornos, conversões 
na esquerda e nos cruzamentos, os limites máximos de 
velocidade em vias urbanas e rurais, a ultrapassagem pela 
esquerda, as hipóteses de proibição de ultrapassagem e o 
comportamento do veículo ultrapassado, os sinais de trânsito e a 
ordem de prioridade entre eles, o uso de cinto de segurança e o 
lugar das crianças nos veículos, as condições de circulação e de 
segurança dos veículos de duas rodas, o princípio de 
responsabilidade decrescente de segurança no trânsito, dos 
veículos maiores pelos menores, dos motorizados, pelos não 
motorizados e de todos pelo pedestre. Em todas as situações, a 
definição do risco permitido delimita, concretamente, o dever de 
cuidado exigido para realizar a ação perigosa de dirigir veículo 
automotor em vias urbanas e rurais, explicando o atributo de 
objetivo contido no conceito de dever objetivo.101 

Outra observação importante a ser feita é que: 

Os limites do risco permitido devem variar se variam as 
condições normais que determinam os limites do risco permitido. 
Assim, o risco permitido significa, antes de tudo, risco, e, mesmo 
dentro de limites permitidos, admite situações lesivas do cuidado 
objetivo exigido: trata-se de mera delimitação, de natureza 
objetiva, vinculada a praticabilidade da vida social, mas não 
representa autorização para matar, ou ferir, sob o argumento de 
que a ação perigosa se insere dentro de seus limites. Desse 

                                            
101 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p.103-104.  
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modo, devemos completar o critério do risco permitido com o da 
previsibilidade.102  

2.5.2 Previsibilidade 

Entende-se por previsibilidade103  “a possibilidade de antever 

o resultado, nas condições em que o sujeito se encontrava”.104 

A previsibilidade do evento constitui a base (essência) da 

culpa.105 Ou seja, ela é a condição mínima de culpa em sentido estrito. Nesse 

sentido decisão do Tribunal de Justiça de santa Catarina: 

“Condição mínima da culpabilidade é a previsibilidade ou 

evitabilidade do resultado antijurídico; não há culpa, se o resultado exorbita da 

previsão e diligência do homem médio”. 106 

O aspecto da previsibilidade é extremamente importante 

para se definir a diferença entre a culpa consciente e inconsciente. Pois, fora da 

previsibilidade não há culpa. É necessário que o resultado seja previsível pelo 

agente, mas não previsto (culpa inconsciente), ou, se previsto, crendo o agente 

que o mesmo não ocorrerá (culpa consciente).107 

Segundo Nelson Hungria108: 

Previsível é o fato cuja possível superveniência não escapa a 
perspicácia comum. Por outras palavras: é imprevisível o fato, 

                                            
102 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: a nova parte geral. 1985. p. 169. 
103 Zaffaroni denomina a previsibilidade como elemento cognoscitivo ou intelectual da culpa. 
104 JESUS, Damásio E. Direito Pena:l Parte Geral. 2005, p.300. 
105 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito penal – Volume 2, 1997. p. 279. 
106 TJSC, RT: 538/410. 
107 BRUNO. Aníbal. Direito Penal: Parte Geral – Tomo II. 2005, p.82. 
108 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. volume I, Tomo II, 1958. p.188-189. 
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sob o prisma penal, quando a previsão do seu advento, no caso 
concreto, podia ser exigida do homem normal, do homo medius, 
do tipo comum de sensibilidade ético-social. A previsibilidade 
deve ser apreciada “objetivamente”, isto é: não do ponto de vista 
individual do agente, mas do ponto de vista do homem comum, 
em face da lição da experiência relativa ao que freqüentemente 
acontece. 

 

Complementa Juarez Cirino dos Santos: 

O conceito de homem é de caráter descritivo, mas as 
qualificações de prudente e consciencioso, sem falar no conceito 
de normalidade dessa prudência e consciência, constituem 
problemas que não podem ser resolvidos por um critério objetivo: 
esses critérios são subjetivos, decididos, exclusivamente, pelo 
juiz que examina a ação concreta do autor, no contexto das 
circunstâncias. Esse juiz, sob essas condições inevitáveis, ou 
independentes de sua vontade, deve constituir o modelo do 
homem normalmente prudente e consciencioso, capaz de prever, 
em situação concreta determinada, inserida nos limites do risco 
permitido, a possibilidade de um resultado de dano, e, com base 
nesse modelo, decidir sobre a ocorrência de lesão do cuidado 
objetivo exigido na vida social, o elemento fundamental do tipo 
culposo.109 

 

O crime culposo advém de descumprimento da obligatio ad 
diligentiam, isto é, da não observância da medida de direção 
finalista imposta na vida social para evitar lesões de bens 
jurídicos. Todavia, essa obligatio ad diligentiam está confinada nos 
limites do que é razoavelmente previsível. Não descumpre, assim, 
esse dever de diligência objetiva quem devesse empregar 
excepcional atenção para poder prever e evitar o dano resultante 
de sua conduta. Não há confundir o dever de prever com o poder 
de previsão, este só exigível de criaturas de aptidões extra-
sensoriais. A não se interpretar com certa flexibilidade o critério da 

                                            
109 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: a nova parte geral. 1985. p. 170. 
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previsibilidade informadora da culpa em sentido estrito, jamais 
acusado algum se livraria da sanção, pois dele se poderá sempre 
exigir, teoricamente, redobrada cautela com desprezo a realidade, 
visto que todo acidente é, em última análise, previsível110.  

 

Existem duas formas de previsibilidade: a objetiva e a 

subjetiva. 

A previsibilidade objetiva diz respeito à tipicidade e se refere 

à capacidade do homem razoável, normal, não sendo culposo o ato quando o 

resultado só teria sido evitado por pessoa extremamente prudente. “É a 

possibilidade de qualquer pessoa dotada de prudência mediana prever o 

resultado. É o elemento da culpa”.111 A previsibilidade objetiva é o limite mínimo 

da ilicitude nos crimes culposos.112 

A previsibilidade subjetiva é a capacidade de previsão 

segundo a as condições de interpretação de cada indivíduo. “Verificado que o fato 

é típico diante da previsibilidade objetiva (homem razoável), só haverá 

reprovabilidade ou censurabilidade da conduta (culpabilidade) se o sujeito 

pudesse prevê-la (previsibilidade subjetiva)”.113 

Este conceito de previsibilidade subjetiva é alvo de críticas 

por parte de Zaffaroni e pelo próprio Mirabete. Segundo este, 

 

                                            
110 TACRIM-SP – AC – Rel. Carlos Robert – RT 606/337. 
111 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 2006. p207. 
112 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p.279. 
113 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2006, p.139. 
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[...] essa colocação doutrinária não é perfeita. Em primeiro lugar, 
por se fundar a previsibilidade objetiva em uma abstração 
(homem razoável, homem médio, etc.) que não se consegue 
caracterizar suficientemente. Em segundo porque fica excluída a 
tipicidade do fato praticado por alguém que, por suas 
qualificações, tem maiores possibilidades de prever o resultado 
que o homem comum (um piloto de corridas ou de um motorista 
profissional, em se tratando da previsão com relação a problemas 
de trânsito, o químico quanto às substâncias tóxicas, etc.) 
Adotando-se a teoria exposta, não há fato típico se praticado pela 
pessoa qualificada, embora por suas condições pudesse prever o 
resultado e operar com maiores cuidados do que os exigidos do 
homem comum. Por essa razão Zaffaroni afirma que a 
previsibilidade deve ser estabelecida conforme a capacidade de 
previsão de cada indivíduo, sem que para isso se tenha de 
recorrer a nenhum “termo médio” ou “critério de normalidade”. 
Assim, pode haver ou não tipicidade conforme a capacidade de 
prever do sujeito ativo.114 

 

Zaffaroni elucida o tema citando um exemplo: 

A previsibilidade condiciona o dever de cuidado: quem não pode 
prever não tem a seu cargo o dever de cuidado e não pode violá-
lo. Quem não pode prever que, ao acender a luz, colocará em 
funcionamento um mecanismo diabólico, enxertado no interruptor 
para matar alguém, não violou qualquer dever de cuidado, mas 
aquele que, ao abrir a porta de um recinto, percebe um forte odor 
de gás e, apesar disto, aciona o interruptor, viola um dever de 
cuidado, porque lhe era previsível que podia causar uma 
explosão.115 

 

                                            
114 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal.  2006, p.139. 
115 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 495. 
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2.5.3 Resultado Involuntário 

 

Para a configuração do tipo culposo, além da inobservância 

do dever de cuidado (este, sozinho, não constitui conduta típica), faz-se 

necessário à ocorrência do resultado. Ou seja, “só haverá ilícito penal culposo se 

da ação contrária ao cuidado resultar lesão a um bem jurídico”.116 

Juarez Cirino dos Santos explica que: 

A ação lesiva do cuidado objetivo exigido é o elemento decisivo 
do tipo culposo, mas a relevância penal dessa ação depende de 
sua concretização em um resultado de dano. O resultado de dano 
funciona, portanto, como elemento selecionador (ou identificador) 
da relevância penal das ações lesivas do cuidado objetivo 
exigido, e, como a produção de um resultado de dano depende 
de variáveis imponderáveis e incontroláveis, esse elemento 
costuma ser definido como “componente de azar” dos tipos 
culposos.117 

 

Zaffaroni ilustra com o seguinte exemplo: quando uma 

pessoa circula por uma estrada em excesso de velocidade, realiza exatamente a 

mesma conduta violadora do dever de cuidado que quando circula pela mesma 

estrada e a igual velocidade, mas com a diferença de que causa uma lesão ou 

morte. No primeiro caso a conduta será atípica e no segundo será típica.118 

Não há de se falar em crime culposo se a conduta do agente 

contrariar o cuidado exigido e verificar-se que o resultado danoso iria ocorrer 

independentemente da conduta do agente. Deve haver sempre o nexo de 
                                            
116 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2006, p.138. 
117 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: a nova parte geral. 1985. p.172. 
118 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 504. 
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causalidade entre a ação e o resultado. Fragoso elucida que o fato não será 

imputável ao agente se o resultado correspondente à lesão do bem jurídico não 

estiver em relação de causalidade com a ação ou omissão contrária ao dever de 

cuidado.119 Observa-se a seguinte decisão: 

Nos crimes culposos deve haver nexo causal entre a conduta e o 
resultado; como este é reprovável pela desatenção do agente ao 
dever de cuidado para evitar o previsível, se o resultado estava 
fora da relação de causalidade, também estava fora da 
previsibilidade.120 

Juarez Cirino dos Santos destaca que a atribuição do 

resultado ao autor, como obra dele, exige mais que simples causalidade. 

O resultado deve ser o produto específico da lesão do cuidado 
objetivo exigido ou a realização concreta do risco não permitido e, 
portanto, não é suficiente a simples ausência do resultado com 
exclusão hipotética da ação, é necessário que o resultado seja 
produto específico da ação contrária ao cuidado e, por isso não 
permitido.121 

 

Para Fragoso a previsibilidade do resultado constitui 

elemento fundamental para a ilicitude e a culpabilidade dos crimes culposos. 

Como é óbvio, simplesmente causar o resultado não é o bastante para que se 

afirme a tipicidade do crime culposo, que substancialmente reside na ação (ou 

omissão) que desatende ao cuidado objetivo.122 

 

                                            
119 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p.275.  
120 STF, RTJ: 111/619 
121 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p. 111-112. 
122  FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p.274. 
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2.5.4 Imputação Objetiva 

 

A teoria da imputação objetiva diz que o fato, só será 

atribuído ao agente, se constituir uma elevação do risco permitido. Portando, um 

risco “desaprovado diante de uma sociedade caracterizada por inúmeros riscos 

permitidos”.123 

Miguel Reale Júnior124 entende que: 

[...] com relação aos riscos de pequena monta, corriqueiramente 
sucedidos, a idéia de um critério do risco desaprovado em face 
do permitido, pode ser um dado auxiliar a tarefa de 
preenchimento da cláusula aberta do comportamento culposo 
como infração a um dever de cuidado. 

O referido autor defende que deve existir um segundo 

requisito para a aplicação da teoria da imputação objetiva. Este requisito consiste 

em que o resultado seja aquele pretendido pela norma penal. Logo, o objeto de 

tutela do homicídio culposo consiste em proibir que se coloque o agente em uma 

situação que decorre da inobservância do devido cuidado de forma a impedir ou 

dificultar o resultado. 

Melhor entendimento através de exemplos colhido da 

doutrina: se um carro transitando com descuido pela esquerda vem a matar um 

suicida que se joga sob as rodas do carro. Deve-se observar que, apesar da falta 

de cuidado, o fato não pode ser objetivamente imputado, por não ser o resultado 

a conseqüência específica da ação descuidada.125 

                                            
123 REALE JR., Miguel. Instituições de Direito Penal. 2006. p.240. 
124 REALE JR., Miguel. Instituições de Direito Penal. 2006. p.240. 
125 Exemplo de autoria de Cerezo Mir apud REALE JR., Miguel. Instituições de Direito Penal. 2006. 

p. 241. 
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2.5.5 Tipicidade 

 

Diferente dos tipos dolosos, onde é típica qualquer ação 

idônea através da qual o agente causa o resultado, realizando a conduta culposa. 

Nos tipos culposos a vontade é dirigida a fins lícitos, e deve ser praticada com 

negligência, imprudência ou imperícia. 

Conforme Fragoso “é proibida, e, pois típica, a ação que, 

desatendendo ao cuidado, à diligência ou à perícia exigíveis nas circunstâncias 

em que o fato ocorreu, provoca o resultado”.126 

Os tipos culposos normalmente são tipos abertos, ou seja, 

necessitam de complementação de uma norma de caráter geral, que se encontra 

fora do tipo, e mesmo de elementos do tipo doloso correspondente. 

Como bem explica Mirabete: “A tipicidade nos crimes 

culposos determina-se através da comparação entre a conduta do agente e o 

comportamento presumível que, nas circunstâncias, teria uma pessoa de 

discernimento e prudência ordinários”. 127 

Ou seja, é típica a ação que provocou o resultado quando se 

observa que o agente não atendeu ao cuidado e a atenção adequados as 

circunstâncias.128 

Zaffaroni destaca outra característica importante da 

tipicidade: 

                                            
126 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral.  2006. p.274. 
127 MIRABETE. Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 2006, p.136. 
128 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral.  2006. p.275. 
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A tipicidade culposa se satisfaz com um conhecimento potencial 
do perigo aos bens jurídicos, sem requerer o conhecimento 
efetivo de tal perigo, isto é, a tipicidade culposa contenta-se com 
a forma inconsciente, sem que seja necessária a culpa 
consciente ou com representação. A culpa com representação é 
uma forma de culpa e de conhecimento eventual, mas de modo 
algum necessário para a configuração da tipicidade culposa.129 

Após apresentar os institutos do Dolo e da Culpa, o 

próximo capítulo tratará especificamente do objeto da monografia que é a 

diferenciação entre o Dolo Eventual e a Culpa Consciente.  

 

                                            
129 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p.482. 



CAPÍTULO 3  

 DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE 

3.1 DOLO X CULPA 

O tipo culposo possui uma estrutura diferente do tipo doloso. 

Destacam-se os pontos primordiais na seqüência.  

Segundo Fragoso o “dolo e culpa stricto sensu são coisas 

inteiramente diversas. Dolo é o fenômeno psicológico, ao passo que culpa só tem 

existência no plano normativo”. 130  Ou seja, o dolo faz parte do chamado tipo 

subjetivo, já a culpa, “em lugar do tipo subjetivo, possui uma característica 

normativa aberta: o desatendimento ao cuidado objetivo exigível ao autor”.131 

Juarez Tavares defende a posição que não há no delito 

culposo a bipartição do tipo em objetivo e subjetivo. 132  Opinião contrária de 

Zaffaroni e Pierangeli que defendem a existência de um tipo subjetivo constituído 

de um aspecto cognoscitivo. O aspecto volitivo é à vontade de realizar a conduta 

final de que se trate com os meios escolhidos. O aspecto cognoscitivo é a 

possibilidade de conhecer o perigo que a conduta cria para os bens jurídicos 

alheios, e de prever a possibilidade do resultado em conformidade com este 

conhecimento.133 

Juarez Cirino dos Santos afirma que apenas a culpa 

consciente admite uma estrutura de tipo objetivo e subjetivo, homogênea a dos 

crimes dolosos. Mas, é objeto de controvérsia na culpa inconsciente. Pois, a 

                                            
130 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p.240. 
131 TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. 1980. p.68. 
132 TAVARES, Juarez. Teorias do delito: variações e tendências. 1980. p.68. 
133 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p. 428. 
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maioria nega a existência do tipo subjetivo nesta espécie de culpa, pela ausência 

de representação do tipo objetivo.134 

A culpa tem, portanto, estrutura complexa, que compreende a 
inobservância do cuidado objetivamente devido, (elemento do 
tipo de injusto culposo) e também a previsão ou a capacidade do 
agente prever o resultado (culpa consciente e inconsciente).135 

O conceito de ação é o mesmo para ambos. Nos crimes 

culposos também há ação dirigida finalisticamente a um resultado, porém, este é 

lícito (se situa fora do tipo).136 Como bem explicam Zaffaroni e Pierangeli, o tipo 

culposo não individualiza a conduta pela finalidade e sim porque, na forma em 

que se obtém essa finalidade, viola-se um dever de cuidado, ou seja, como 

descreve a própria lei penal, a pessoa, por sua conduta, dá causa ao resultado 

por imprudência, negligência ou imperícia. A circunstância de que o tipo não 

individualize a conduta culposa pela finalidade em si mesma não significa que a 

conduta não tenha finalidade.137  

Pode-se, segundo a visão moderna do fato culposo, afirmar 

que a ilicitude do fato culposo reside no desvalor da ação e não do resultado. No 

dolo, o típico é a conduta em razão de sua finalidade, enquanto na culpa, é a 

conduta em razão do planejamento da causalidade para a obtenção da finalidade 

proposta.138 

Outra diferença marcante entre dolo e culpa é que “no crime 

doloso, o resultado ilícito não só é desejado como é previsto e perseguido pelo 

                                            
134 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002, p. 125. 
135 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral –volume I, 2002. p.304. 
136 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006 p.272. 
137 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p.483. 
138 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p.484. 
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agente; no culposo esse resultado acontece por azar, ou seja, não está na 

previsão do agente ou, estando, não é por ele pretendido”.139 

Os tipos culposos são abertos, ou seja, devem ser 

completados pelo magistrado, recorrendo este a uma disposição que se encontre 

fora do tipo. Ou seja, “não é possível individualizar a conduta proibida se não se 

recorre a outra norma que nos indique qual é o “cuidado devido” que deveria ter o 

sujeito ativo”.140 

Já, a diferença existente entre dolo eventual e a culpa 

consciente é um dos temas mais controvertidos no âmbito de direito penal. 

São conceitos distintos, porém muito parecidos. Pode-se 

afirmar que a modalidade eventual encontra-se no extremo mais brando do dolo, 

e a culpa consciente no extremo mais grave existente na culpa. 

Recorda-se de forma simples o conceito de ambos para que 

melhor entendimento das teorias existentes sobre o assunto. 

O dolo eventual ocorre “quando o agente criminoso não quer 

necessariamente determinado tipo, mas sabendo que o tipo objetivo pode ocorrer, 

pois a probabilidade é grande, realiza a conduta (assume o risco do resultado). 

Não se importa que o resultado ocorra”.141 

Já na culpa consciente, o resultado do evento é previsível e 

o agente o prevê, mas crê, sinceramente, que não ocorrerá. 

Como explica Bettiol:  

se o agente atua numa situação de indiferença em relação à 
produção do evento, assumindo o risco do evento ou esperando 

                                            
139 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 1994. p.289. 
140 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p.485. 
141 BACILA, Carlos Roberto. Síntese de Direito Penal. 2001. p.38 
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que ele se verifique, o dolo eventual deve ser admitido, mas se 
atua esperando que o evento não ocorra, o dolo deve ser excluído 
e admitida à culpa consciente.142 

O limite existente entre dolo eventual e a culpa consciente é um 
terreno movediço, embora mais no campo processual do que no 
campo penal. Em nossa ciência, o limite é dado pela aceitação ou 
rejeição da possibilidade de produção do resultado, e, no campo 
processual, configura um problema de prova que, em caso de 
dúvida sobre a aceitação ou rejeição da possibilidade de produção 
do resultado, imporá ao Tribunal a consideração da existência de 
culpa, em razão do benefício da dúvida “in dúbio pro reo”.143 

 

Ao cometer um homicídio doloso o réu poderá ser condenado de 6 

a 20 anos de prisão, enquanto que, se condenado por crime culposo, previsto no 

artigo 302 do Código de Transito Brasileiro a pena é muito menor (2 a 4 anos). 

Logo, para a parte acusada é de suma importância que não haja confusão por 

parte de julgador no momento da condenação. 

 

3.2  TEORIAS EXPLICATIVAS DA DIFERENCIAÇÃO 

 

Em decorrência da imprecisão da expressão “assumir o 

risco” usada pelo legislador para definir o dolo eventual, confunde-se este instituto 

com a culpa consciente. Logo, para que esse tipo de dúvida seja evitada, deve-se 

interpretar o Código Penal em consonância com algumas teorias que serão 

expostas a seguir. 

José Frederico Marques defende a idéia que o melhor 

critério para distinguir o dolo eventual da culpa consciente é o da confiança, pois 

se op agente diante das circunstâncias concretas confiava que o resultado não 
                                            
142 BETTIOL.Giuseppe. Direito Penal. 2000. p. 397.   
143 ZAFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 

2004. p.475. 
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ocorreria configura-se culpa consciente, se não confiava que não sucederia e 

assim mesmo agiu, configura-se o dolo eventual. 

Em contrapartida Miguel Reale Júnior defende o critério do 

assentimento. 

O assentimento e a não confiança de que não ocorreria o 
resultado devem caminhar juntos, pois ao aderir à ação que confia 
que possa eventualmente produzir o resultado, ou dito de forma, 
que não confia que não produzirá o resultado há, na verdade, um 
assentimento de que este resultado faça parte da sua intenção. O 
dolo é eventual quando o agente inclui o resultado possível, de 
forma indiferente, como resultado da ação que decide realizar, 
assentimento em sua realização, que confia possa dar. Diante de 
um resultado nocivo possível o agente arrisca e prefere agir, 
admitindo e não lhe repugnando assim a ocorrência do resultado. 
Diante de um resultado nocivo possível o agente arrisca e prefere 
agir, admitindo e não lhe repugnando assim a ocorrência do 
resultado.144 

 

Aníbal Bruno e Damásio de Jesus mencionam em suas 

obras145  as seguintes teorias: 1)da Probabilidade (ou Verossimilhança) e 2) do 

Consentimento (Vontade, Aprovação ou Aceitação), sendo que esta segunda 

desdobra em: 2.1) teoria hipotética do consentimento e 2.2) teoria positiva do 

consentimento. 

Na obra de Juarez Cirino dos Santos146 a distinção entre dolo 

eventual e culpa consciente baseiam-se nos chamados efeitos colaterais 

                                            
144 REALE JR., Miguel. Instituições de Direito Penal. 2006. p.228.  
145 JESUS, Damásio de. Direito Penal.  Parte Geral. P. 287ss; BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 

Parte Geral. t I  p. 173 ss. 
146 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. p. 70. 
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representados como possíveis. Para este autor, o dolo eventual tem por objeto 

exclusivamente efeitos colaterais representados como possíveis. Porém, a 

maioria dos efeitos colaterais representados como possíveis são objeto de culpa 

consciente e não de dolo eventual. Em face disso, faz-se necessário delimitar-se 

através de um critério os setores específicos nessa área comum. O critério 

delimitador deve se enraizar na atitude (posição psíquica) do autor em face dos 

efeitos colaterais que representa como possíveis. Esse critério é disputado por 

duas teorias que se distinguem pela dimensão da vida psíquica em que enraízam 

o fundamento diferenciado na dimensão da vida psíquica baseiam o fundamento 

diferenciador: a) a teoria da representação, que situa o fundamento diferenciado 

na dimensão da consciência; b) a teoria da vontade (consentimento), que situa o 

fundamento diferenciador na dimensão da vontade. 

Para a Teoria da Representação, no dolo eventual o agente 

conta com a ocorrência dos efeitos colaterais representados como possíveis. 

Logo, se o autor concretiza a possibilidade de efeitos colaterais típicos e apesar 

disso realiza a ação, então conta, eventualmente, com a ocorrência. Por exclusão, 

o objeto da culpa consciente é delimitado pela atitude do autor de não contar com 

a ocorrência dos efeitos colaterais representados como possíveis. Ex: se o autor 

conscientiza a possibilidade de efeitos colaterais típicos, mas dirige sua ação de 

modo capaz de excluí-los (não conta com a ocorrência), e apesar disso ocorrem 

os efeitos colaterais, caracteriza a culpa consciente. 

Na Teoria da Vontade, o dolo eventual se caracteriza pela 

atitude de conformação do autor com a ocorrência dos efeitos típicos 

representados como possíveis. “se o autor se conforma com a ocorrência de 

efeitos colaterais típicos representados como possíveis, então inclui, 

eventualmente, a produção desses efeitos, em sua vontade”. Já a culpa 

consciente se caracteriza pela informação com a ocorrência dos efeitos colaterais 

representados como possíveis. Para esta teoria, o critério delimitador do dolo 

eventual é traduzido na atitude do autor de “assumir o risco” de produzir o 
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resultado colateral representado como possível. O Código Penal Brasileiro adota 

esta teoria.147 

Juarez Tavares 148  propõem uma classificação, sobre as 

teorias existentes sobre dolo eventual e culpa consciente, mais completa que as 

já examinadas. O autor agrupa as diversas teorias existentes em dois grandes 

grupos, conforme a divisão dos elementos que compõem o dolo e a estrutura do 

tipo. São elas: a) teorias intelectivas e b) teorias volitivas 

 

3.2.1  Teorias Intelectivas 

Defendem que os limites do dolo devem ser determinados 

com base no conhecimento do agente a respeito dos elementos do tipo subjetivo. 

Destacam-se entre estas as seguintes teorias: da representação (possibilidade), 

da probabilidade, da evitabilidade, do risco e do perigo a descoberto. 

3.2.1.1 A teoria da representação (possibilidade) 

Foi desenvolvida por Schröder e Schmidhäuser após a 

Segunda Guerra. 

Defende que não existe culpa consciente, mas apenas a 

inconsciente. Pois, seria contraditório o agente prever um resultado que ele não 

aprova, mas que afasta mentalmente.149 

Conforme Juarez Cirino dos Santos “a mera representação 

da possibilidade do resultado típico já constituiria dolo, porque tal representação 

                                            
147  SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002. p. 79. 
148 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. 2002. p. 334-335. 
149 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p.336. 
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deveria inibir a realização da ação; a não representação dessa possibilidade 

constituiria culpa (inconsciente)”.150 

Logo, a diferença entre dolo e culpa, reside no conhecimento 

ou não por parte do agente dos elementos do tipo objetivo: se houver 

conhecimento, há dolo; se não houver conhecimento, há culpa. 

Esta teoria não deve ser acolhida. Ela reduz o dolo a um 

elemento intelectual apenas, sem nenhum conteúdo volitivo. E, muitas situações 

que admitiriam a culpa consciente seriam definíveis como dolo eventual. 

3.2.1.2 A teoria da probabilidade 

Foi formulada por Hellmuth Mayer, para este: “probabilidade 

significa mais do que possibilidade e menos do que preponderantemente 

provável”.151 Para os defensores dessa teoria, o dolo eventual ocorre quando o 

autor toma como provável a lesão do bem jurídico. 

Assim como a teoria elencada no item anterior, esta, não 

delimita claramente os setores do dolo e da culpa e deixa de atentar para o fato 

de que a probabilidade da lesão do bem jurídico é apenas um indício de que o 

agente assumiu o risco de produzi-la.152 

Welzel afirma que: 

A teoria da probabilidade tem um aspecto positivo, porque a 
representação da possibilidade de influenciar o resultado permite 
distinguir o simples desejar do verdadeiro querer, e um aspecto 
negativo, porque a vontade de realização não seria simples efeito 
do ato psíquico de representar a probabilidade do resultado, mas 
contar com a produção de resultado representado como provável 
(confiar na evitação desse resultado constituiria culpa consciente). 

                                            
150  SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002, p. 75. 
151 WELZEL, Hans. Das Deutsche Strafrecht, 1969, p.121 apud SANTOS, Juarez Cirino dos. A 

moderna teoria do fato punível. 2002. p. 76. 
152 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. 2002. p. 336.  
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3.2.1.3  A teoria da evitabilidade 

Tem como  criador Armin Kaufmann. Conforme este autor: 

Se o agente representar como possível o resultado, o dolo 
eventual só será excluído se a vontade dirigente do fato estiver 
orientada no sentido de evitar o resultado. Haverá, assim, culpa 
consciente quando o agente, juntamente com a prática de sua 
ação, assentar confratores com a ajuda dos quais possa conduzir 
essa atividade de modo a não produzir as conseqüências que 
havia previsto possíveis.153 

Essa teoria não serve para diferenciar de maneira 

satisfatória o dolo eventual da culpa consciente. Os critérios usados servem 

apenas para nos indicar indícios de uma ação dolosa. Logicamente que, se o 

autor praticar um ação sem que se esforce para que esta não produza resultado 

lesivo, tudo indica para a configuração de dolo eventual. Porém, na vida real, as 

pessoas nem sempre tomam todas as precauções devidas para que sejam 

evitados resultados lesivos decorrentes de suas atividades, e nem por isso agem 

dolosamente. De qualquer modo, o uso das devidas precauções pode servir como 

causa de exclusão do dolo, na medida em que o autor possa supor que, tomando 

essas precauções, a ocorrência do resultado seria improvável.154 

3.2.1.4  A teoria do risco 

Tem como formulador W. Frisch. Define o dolo pelo 

conhecimento da conduta típica, excluindo o objeto do dolo. É unicamente a 

conduta típica, e não o resultado típico. Para melhor explicar isso, nos dá o 

seguinte exemplo: no homicídio, o objeto não será a morte da vítima, mas sim a 

conduta típica. Logo, para que haja dolo eventual basta que o sujeito tenha 

                                            
153  KAUFMANN, Armin. Der dolus eventualis im Deliktsaufbau. Die Auswirkungen der 

Handlungsung der Schuldlehre die Vorsatzgrenze, apud TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto 
Penal.  2002. p.338. 

154 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p. 338 -339. 



 56 

conhecimento do risco de sua conduta, que não é qualquer risco, mas o risco 

tipificado como ação proibida.155 

A crítica a essa teoria se concentra no seguinte: Há 

ausência do elemento volitivo, isto é inaceitável, pois não se pode haver um dolo 

sem conhecimento das circunstâncias de fato, especialmente do resultado típico, 

definido pela teoria com mero prognóstico.156 

3.2.1.5  A teoria do perigo descoberto  

Tem como autor Rolf Dietrich Herzberg, que pretende 

estabelecer a diferença entre dolo e culpa com base exclusivamente no tipo 

objetivo. 

Por perigo a descoberto entende ele a situação em que a sorte 
ou o acaso é que decidem se o resultado lesivo ocorrerá ou não, 
o que caracteriza o dolo eventual. Já a culpa consciente estaria 
presente na hipótese do perigo resguardado, quando o próprio 
autor, a vítima ou um terceiro, tendo em vista cuidadosa 
observação do resultado, pudesse evitá-lo. Isto quer dizer que o 
perigo será resguardado quando o resultado for evitável, não 
apenas em face do autor, senão no sentido objetivo, o que 
significa que a evitabilidade é aqui tratada independentemente 
das condições subjetivas.157 

Tal critério objetivo não se tornou suficientemente seguro 

para proporcionar, em certos casos concretos, uma precisa diferenciação entre as 

condutas culposa e dolosa. 

Como bem define Juarez Tavares: 

                                            
155 FRISCH, Wolfgang. Vorsatz und Risiko, 1983, p. 97, apud TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto 

Penal.  2002. p.339. 
156 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002, p. 77. 
157  HERZBERG, Rolf Dietrich. Die Abgrenzung Von dedin gten Vorsatz und bewubter 

Fahrlässigkeit – ein Problem des objektiven Tatbestandes, 1996, p. 249, apud TAVARES, 
Juarez. Teoria do Injusto Penal. 2002. p.340. 
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Nem sempre haverá culpa consciente quando o perigo for 
resguardado, por exemplo, no caso em que o risco do resultado 
lesivo se apresente claro ao autor, deixando este que o acaso ou 
a sorte decidam acerca das conseqüências de seu ato, como no 
exemplo da professora que autoriza o banho de mar em 
condições absolutamente perigosas e sem nenhuma margem de 
segurança ou do motorista que cruza o sinal vermelho na frente 
de outros veículos, em alta velocidade. Mas, nem sempre haverá 
dolo eventual quando o resultado tenha sido deixado ao acaso. 
Pois, em caso de dúvida remota acerca da constituição do objeto, 
a postura subjetiva do agente é no sentido de esperar que este 
resultado não ocorra, por exemplo, no caso da sedução em que, 
pela compleição física da vítima, poderia ele supor que se tratasse 
de pessoa maior de idade. O critério da evitabilidade objetiva, 
ainda que incerto, pode valer, porém, como elemento acessório da 
identificação da assunção do risco relativamente à postura do 
agente de tomar como séria a possibilidade de produzir o 
resultado.158 

3.2.2 Teorias Volitivas 

As teorias Volitivas defendem que a diferenciação entre o 

dolo eventual e a culpa consciente deve ser feita com base nos elementos 

intelectivo e volitivo e não apenas no elemento intelectivo. Dentre estas, 

destacam-se as teorias: da indiferença e do consentimento ou da assunção. 

3.2.2.1 Teoria da Indiferença 

Foi formulada por Exner e Engisch. Estes pretendem 

diferenciar o dolo eventual da culpa consciente por meio do alto grau de 

indiferença por parte do agente para com o bem jurídico ou a sua lesão.159 

Essa teoria nos leva a diversas situações críticas, em 

especial no que diz respeito à culpa inconsciente, pois neste caso, o agente não 

representa em sua consciência o perigo para o bem jurídico, atuando ele com alto 

                                            
158 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p.340-341. 
159 ENGISH. Aalen, 1995, p. 186 apud TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p.340-

342. 
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grau de indiferença. O outro ponto a ser destacado é que a indesejabilidade do 

resultado não exclui o dolo eventual. 

3.2.2.2 Teoria do Consentimento 

Elaborada por Mezger, define o dolo eventual pela “atitude 

de aprovação do resultado típico previsto como previsível, que deve agradar ao 

autor”.160 

Nesta teoria há a vinculação emocional do agente para com 

o resultado.161 O agente, neste caso, necessita não apenas do conhecimento ou 

previsão de que o resultado típico pode ocorrer, exige-se também a concordância 

do agente em realizar a conduta. 

Damásio de Jesus para melhor explicar essa teoria, destaca 

a existência de dois elementos fundamentais para a configuração, um intelectivo e 

o outro volitivo. O primeiro, diz que o sujeito deve prever a possibilidade de 

produção do resultado em face de meios utilizados e do fim almejado, não se 

exigindo consciência da probabilidade. O elemento volitivo se refere ao fato do 

agente consentir na concretização da conduta, reconhecendo e conformando-se 

com essa possibilidade.162 

Alguns autores, como Aníbal Bruno163 e Damásio de Jesus,164 

defendem que esta teoria se subdivide em: teoria hipotética do consentimento e 

teoria positiva do consentimento. 

A teoria hipotética do consentimento se fundamenta na 

previsão da possibilidade do evento com base na fórmula 1 de Frank: “a previsão 

                                            
160 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. 2002, p. 77. 
161 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p. 73 
162 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005. p. 291 
163 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: Parte Geral – Tomo II, 2005. p. 75. 
164 JESUS, Damásio E. Direito Penal: Parte Geral. 2005. p. 291 
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do resultado como possível somente constitui dolo quando antevisto o evento 

como certo pelo sujeito, não o deteve”. 

A teoria positiva do consentimento baseia-se na fórmula 2 de 

Frank: “seja assim ou de outra maneira, suceda isto ou aquilo, em qualquer caso 

agirei”. Ou seja, “há dolo eventual quando o agente não toma na devida 

consideração a possibilidade, por ele prevista, da ocorrência do resultado e age, 

assumindo o risco de produzi-lo”.165 Esta fórmula é muito útil, como critério prático, 

para identificar o dolo eventual.166 

Juarez Tavares afirma que as fórmulas de Frank pouco se 

diferenciam, elas apenas indicam o que as demais teorias afirmam: “que se deve 

reconhecer a existência do dolo eventual quando o agente esteja consciente de 

que o resultado com certeza se produziria, pois, caso atuasse, teria ele se 

conformado ou assumido o risco de sua produção”.167 

As fórmulas de Frank não podem ser aceitas sem nenhuma 

reserva, pois possuem graves defeitos. Cita-se a crítica feita por Juarez Tavares: 

A primeira fórmula não é o enunciado de uma teoria, mas simples 
critério de aferição de prova, pelo qual se pretende a distinção de 
duas formas diferenciadas de imputação. Sendo unicamente um 
critério processual e não penal, a diferença entre dolo eventual e 
culpa consciente fica na dependência do juiz, o qual decidirá 
então com base numa formulação psicológica hipotética, que 
normalmente está vinculada à personalidade do sujeito. Isto cria 
uma total instabilidade no âmbito do injusto, porque a imputação 
deixa de seguir por caminhos objetivos e demarcados para 
submeter-se a caprichos ou pré-compreensões de quem irá 
decidir. Relativamente a segunda fórmula, Frank a pressupõe a 
partir de uma atitude interna do sujeito, que não pode ser objeto 
de avaliação do direito penal. Isto é explicável, porque Frank 
alinhava a diferença de dolo eventual para culpa consciente no 
âmbito da culpabilidade, fazendo incidir sobre um juízo de 

                                            
165 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: Parte Geral – Tomo II. 2005. p. 75. 
166 FRAGOSO. Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral. 2006. p.279. 
167 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p. 344 
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reprovação pela conduta realizada, daí ser sua fórmula 
absolutamente incompatível com uma teoria democrática do 
injusto com base em critérios objetivos de imputação.168 

 

3.3  PONTOS DE DESTAQUE NA DIFERENCIAÇÃO ENTRE DOLO EVENTUAL 

E CULPA CONSCIENTE 

A diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente é um 

dos pontos mais controvertidos e polêmicos do direito penal. 

Juarez Cirino dos Santos169  destaca em sua obra que se 

deve partir de dois pressupostos fundamentais para estabelecer de forma 

coerente a distinção proposta. 

O primeiro pressuposto é que o dolo eventual deve ser 

equiparado legalmente ao dolo direto no tocante aos seus efeitos, ou seja, no dolo 

eventual deve haver um grau de intensidade no que se refere à produção do 

resultado que seja equivalente a que se desenvolve no dolo direto. Esse 

pressuposto derruba de uma vez por todas as teorias que pretendem equacioná-

lo exclusivamente em seu elemento intelectivo. 

O segundo pressuposto é que no dolo eventual o agente 

deve estar consciente a respeito da possibilidade da realização do tipo, ou seja, o 

sujeito deve ter em mente que com a sua ação produzirá uma lesão no bem 

jurídico. Na culpa consciente, apesar do agente estar consciente de que com sua 

conduta há possibilidade da realização do tipo, o agente não se coloca de acordo 

com a produção do resultado lesivo, ele crê que poderá evitá-lo. A diferença deve 

operar-se no plano volitivo, e não apenas intelectivo. 

                                            
168  TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p. 344 
169 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível.  p. 69-79. 
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Traz-se como exemplo o célebre caso da jurisprudência 

alemã, o famoso Lederriemenfall, 1955 (BGHSt 7/365), cuja a análise permite 

melhor entender o dolo eventual e a culpa consciente: dois ladrões desejam 

roubar um comerciante e, para imobilizá-lo, pensam usar um cinto de couro, 

amarrando-o em seu pescoço para que o sujeito desmaie ficando inconsciente.  

Refletindo sobre o meio a ser utilizado, concluíram que este 

poderia acarretar a morte da vítima. Como o objetivo dos ladrões não era causar 

a morte da vítima, e sim deixá-la desacordada, substituem o cinto por um saco de 

areia com o qual lhe golpeia a cabeça. No momento da ação, o saco de areia se 

rompe, e em decorrência disso decidem voltar ao plano original (do cinto de 

couro). Ao executarem o plano do cinto fazem cessar a atividade de resistência 

da vítima,  subtraindo seus pertences. Antes de sair da loja, os ladrões decidem 

reanimar a vítima, porém, esta se encontra morta.170 

Como bem ensina Juarez Cirino dos Santos171: 

Do ponto de vista intelectual, os bandidos levam a sério a possível 
produção do resultado típico e, inicialmente, no nível emocional 
(pela alteração de forma concreta da ação), confiam na evitação 
do resultado representado como possível, o que exclui 
conformação com ( a aceitação de) sua eventual produção; mas o 
retorno ao plano original indica mudança dessa atitude emocional, 
mostrando conformação com o (ou aceitação do) resultado típico 
previsto como possível (ainda que indesejável ou desagradável, 
como revela o esforço de reanimação da vítima), com lógica 
exclusão da atitude primitiva de confiança na evitação do 
resultado: se os autores executam o plano, apesar de levarem a 
sério a possibilidade do resultado típico, então conforma-se com 
(ou aceitam) sua eventual produção, decidindo-se pela possível 
lesão do bem jurídico, que marca o dolo eventual. 

Outros exemplos: 
                                            
170 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível.  2002. p.71 
171 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível.  2002. p.72 
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a) Percebendo barreira policial na estrada, indivíduo que 

transporta certa quantidade de cocaína avança com seu carro contra os agentes 

que procuravam interceptá-los, pretendendo fugir custe o que custar. Um policial 

é atropelado e morto.172 Exemplo de um caso de dolo eventual. 

b) Um motorista tem um encontro profissional no centro da 

cidade. Como o trânsito estava lento, resolve ultrapassar um caminhão numa 

curva, sabendo que era lugar perigoso e que poderia ocasionar acidente. Ao fazer 

ultrapassagem, bate de frente com uma motocicleta, matando o motoqueiro. 173 

Neste caso, embora o agente tenha violado conscientemente uma norma de 

cuidado no trânsito, confiou que com sua habilidade nada de danoso ocorreria. 

Logo, é um caso de culpa consciente. 

Existem casos, que diferente dos expostos, a verificação do 

resultado não depende apenas da atividade do agente, podendo também ocorrer 

duvida por parte do autor quanto à constituição ou qualidade do objeto sobre o 

qual recairá a sua conduta.  

A fórmula acolhia pelo Código Penal em seu artigo 18, inciso 

I é a de assumir o risco. Ou seja, dá-se relevância ao elemento volitivo na 

caracterização do dolo eventual. Como assinala Juarez Tavares: “a fórmula do 

Código é incompatível com um direito penal de garantia, o que está a exigir uma 

precisa tomada de posição da doutrina para delimitá-la no seu verdadeiro 

sentido.”174 

Este autor destaca que para exista a configuração do dolo 

eventual é necessário dois elementos: a) o agente deve estar consciente de que 

com sua atuação pode causar lesão ou por em perigo um bem jurídico, b) a 

                                            
172 BASTOS JÚNIOR, Edmundo José de. Código Penal em exemplos práticos.  2006. p. 79. 
173 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p. 344 
174 TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p.350. 
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atuação deve ser indiferente diante da possibilidade de lesão ao bem jurídico,  de 

modo a assumir o risco de sua produção. A indiferença não é a simples dúvida ou 

possibilidade.175 

No dolo eventual o agente consente o resultado, e na culpa 

não. Por exemplo: é considerada uma conduta integrada pelo dolo eventual o 

comportamento do motorista que dirige a cem quilômetros por hora em área 

central urbana, produzindo, pela velocidade excessiva, a morte de alguém. Agora, 

se este mesmo motorista trafega ao dobro da velocidade máxima permitida numa 

rodovia de tráfego rápido, esta mesma conduta poderá ser considerada culpa 

consciente, por se entender que não havia tolerância, aquiescência ao resultado 

danoso, ao contrário do que ocorria na caso daquele que agia com dolo eventual, 

aquiescendo ao resultado danoso, dirigindo em velocidade excessiva e 

assumindo o risco de matar, em plena via urbana,176 

Os tribunais vêm tentando fixar critérios para “vencer a 

barreira de avaliação subjetiva atinente ao foro íntimo do agente”.177 Observa-se 

as seguintes construções jurisprudenciais:178 

Dolo eventual e culpa consciente. Distinção. Decisão dos jurados 
não manifestamente contrária à prova dos autos. Provimento do 
apelo pela letra “c” do permisso recursal. É lícito aos jurados 
entenderem que quem brinca com alguém, apontando-lhe uma 
arma engatilhada, e,  segurando o cão, puxa o gatilho, ultrapassa 
os limites da culpa strictu senso, invadindo o campo próprio do 
dolo eventual, não agindo simplesmente com imperícia, 
imprudência ou negligência, mas sim assumindo o risco de matar. 
Não é manifestamente contrária à prova dos autos decisão em tal 

                                            
175  TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal.  2002. p.350. 
176 NOGUEIRA, Fernando Célio de Brito. Crimes de Trânsito. 1999. p.37. 
177  OLIVEIRA, Frederico Abrahão de. Dolo e culpa nos delitos de trânsito. Porto Alegre: 

SangraLuzzatto, 1997. p. 16. 
178  OLIVEIRA, Frederico Abrahão de. Dolo e culpa nos delitos de trânsito. Porto Alegre: 

SangraLuzzatto, 1997.  
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sentido. (TJRS – Apelação Criminal nº 694008921 – 1º C – Rel. 
Dr. Rui Portanova  –  30.03.94). 

Dolo ventual. Culpa Consciente. Distinção. Enquanto, no dolo 
eventual, o sujeito age movido de egoísmo, na dúvida sobre se o 
resultado previsto sobreviria ou não, arriscando-se a produzir o 
resultado, ao invés de renunciar à ação, na culpa consciente, o 
agente, embora inconscientemente, repele a superveniência do 
resultado, empreendendo ação na esperança ou presunção de 
que este não ocorra.”(TJRS – Apelação Criminal n.º 693039687 4º 
C – Rel. Dr. Egon Wilde –  29.06.93). 

“Na hipótese de dolo eventual não é suficiente que o agente tenha 
se conduzido de maneira a assumir o risco de produzir o 
resultado: exige-se mais, que ele tenha consentido no resultado”. 
(TJSP – Rel. Hélio Arruda – RT 607/274). 

 

3.4 A CONDUTA DO AGENTE E SUA INTERPRETAÇÃO PELOS TRIBUNAIS 

Ao se analisar a conduta do agente e a interpretação 

pelos tribunais, importante que se destaque inicialmente o conceito de 

Trânsito, trazido pelo Código Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503 de 29 de 

Setembro de 1997, que define trânsito no seu parágrafo primeiro do artigo 

primeiro. 

Art. 1º [...] 

Parágrafo 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 ou descarga. 

O anexo I deste diploma legal, define trânsito como 

sendo a “movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias 

terrestres”. 
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Damásio de Jesus 179  afirma que “o legislador não 

restringiu o local da ocorrência. Pode ser, pois, em qualquer lugar.Por exemplo: 

homicídio culposo cometido no ato de tirar o veículo da garagem”. 

Observa-se, porém, que bicicletas, carroças, etc., não 

serão penalizados pelo Código de Trânsito Brasileiro, assim como as 

lanchas, barcos, jet skis. Como afirma Araújo Junior180 escapam “do seu 

âmbito os ilícitos relacionados com a circulação ferroviária, de embarcações e 

aérea”. Em que pese serem veículos movidos a motor de propulsão não 

circulam nas vias terrestres a que se refere a legislação de trânsito. 

Sendo assim, ocorrendo o acidente com resultado 

morte, o agente sofrerá a punição prevista no artigo 121, parágrafo 3º do 

Código Penal Brasileiro. 

Caso contrário sendo o fato típico ocasionado no 

trânsito, previstos na  Lei 9.503/97, será este o diploma legal  utilizado para 

penalizar o agente. 

A seguir demonstram-se as situações mais comuns de 

ocorrência de delitos com veículos automotores e sua interpretação pelos 

Tribunais, com ênfase para as decisões exaradas pelo Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina: 

3.4.1 Racha e Velocidade Excessiva 

Conforme o magistrado Guilherme de Souza Nuci tem sido 

posição adotada, atualmente na jurisprudência pátria considerar a atuação do 

agente em determinados delitos cometidos no trânsito não mais como culpa 

consciente, e sim como dolo eventual. 

                                            
179 JESUS, Damásio E. de. Crimes de trânsito. Anotações à parte criminal do código de trânsito 

(Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997). 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 77. 
180 ARAUJO JÚNIOR, João Marcelo. Delitos de trânsito. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 22. 
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As inúmeras campanhas realizadas, demonstrando o risco da 
direção perigosa e manifestamente ousada, são suficientes para 
esclarecer os motorista da vedação legal de certas condutas, tais 
como o racha, a direção em alta velocidade sob embriaguez, entre 
outras. Se apesar disso, continua o condutor do veículo a agir 
dessa forma nitidamente arriscada, estará demonstrando 
desapego à incolumidade alheia, podendo responder por delito 
doloso. 181 

Apelante que imprimindo velocidade elevadíssima em seu veículo, 
em via urbana de intenso movimento, participa de disputa 
automobilística (racha ou pega), ocasionando violento acidente do 
qual resultou gravemente lesionado um jovem e morta uma 
adolescente. Reconhecimento do dolo indireto eventual pelo 
colegiado popular. Decisão que encontra apoio nas declarações 
de testemunhas de visu do ocorrido.  Veredicto que não se 
apresenta dissociado do conjunto probatório colhido.182  

“Penal - Acidente De Trânsito - Disputa Entre Dois Veículos Em 
Excesso de Velocidade em Local Inadequado - Atropelamento De 
Transeunte - Dolo Eventual. Age com dolo eventual o condutor de 
veículo que disputa corrida com outro, em local inadequado, nas 
proximidades de região habitada, onde haja restaurantes, 
porquanto, conscientemente, assume o risco de danos pessoais a 
terceiros, principalmente transeuntes.” 183 

 A conduta social desajustada daquele que, agindo com intensa 
reprovabilidade ético-jurídica, participa, com seu veículo 
automotor, de inaceitável disputa automobilística realizada em 
plena via pública, nesta desenvolvendo velocidade exagerada – 
além de ensejar a possibilidade de reconhecimento de dolo 
eventual inerente a esse comportamento do agente – ainda 
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 lesões corporais.” 184 

                                            
181 NUCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado.  2006. p.188. 
182 TJSC - Apelação Criminal n. 32.582, da Capital - Relator: Des. Jorge Mussi - 30/04/1996 
183 TJSC - Apelação criminal n. 99.012837-7, de Itajaí- Relator: Des. Amaral e Silva - 29/02/2000 
184 STF, HC 71.800-1-RS, 1º t., rel. Celso de Mello, DJ 20.06.1995, RT 733/478 
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3.4.2 Embriaguez ao volante 

A embriaguez ao volante tem se mostrado um dos temas 

mais controvertidos existentes dentro da análise de crimes de trânsito. O caso 

prático necessita de um estudo cuidadoso por parte dos julgadores, para pautar 

as decisões nos limites da justiça. 

Observam-se dois julgados que decidem pela ocorrência de 

dolo eventual quando o agente dirige embriagado: 

“Réu alcoolizado, que desenvolvia velocidade inadequada. Não 
redução ao ver pessoas tentando a travessia. Conduta que 
evidencia o dolo eventual. Assunção ao risco de produzi-lo. O 
veículo automotor, cada vez mais sofisticado e veloz, quando 
entregue nas mãos de motoristas menos preparados, em face da 
embriaguez, passa a constituir uma arma perigosa, impondo 
grande risco às pessoas que se encontram nas vias públicas. Ora, 
aqueles que usam dessa arma de modo inadequado se não 
querem o resultado lesivo, assumem, pelo menos, o risco de 
produzi-lo.” (TJSP – Rec. 189.655-3 – Rel. Silva Pinto – Bol. Jan. 
96/123). 

“O indivíduo que dirige veículo à noite, em local sabidamente 
proibido, embriagado e em alta velocidade, assume o risco de 
atropelar e matar, agindo, pois com dolo eventual”. (RJTSP 
168/295) 

Existem também decisões colhidas do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina em que aponta como culposa a conduta do réu que dirige 

alcoolizado, agindo de maneira imprudente ao cometer homicídio na direção de 

veículo automotor. Observa-se: 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO 
CULPOSA - ATROPELAMENTO - EMBRIAGUEZ E 
VELOCIDADE INCOMPATÍVEL PARA O LOCAL DO SINISTRO - 
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSORÇÃO.     Age 
com culpa, o agente que, em velocidade exagerada e embriagado, 
três dias após iniciar o cumprimento de pena de suspensão da 
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habilitação para dirigir aplicada por condenação decorrente de 
embriaguez ao volante, atropela pedestres que caminhavam na 
lateral da via pública, evadindo-se do local sem lhes prestar 
socorro, embora as circunstâncias assim o permitissem.     O 
crime do art. 306 (embriaguez ao volante), do Código de Trânsito 
Brasileiro, é absorvido pelo previsto nos art. 302 e 303 (homicídio 
culposo e lesão culposa185 

Apelação criminal - Homicídio culposo na direção de veículo 
automotor sob a influência de álcool, em concurso material - 
Atropelamento - Autoria e materialidade comprovadas - 
Imprudência caracterizada – Impossibilidade de Absolvição - 
Pedido alternativo Incabível, pois aplicada a sanção no mínimo 
legal - Sentença mantida - Recurso desprovido. O delito de 
embriaguez ao volante, previsto pelo art. 306 do Código de 
Trânsito Brasileiro, consiste na direção perigosa de veículo 
automotor em via pública, sob influência de bebida alcoólica ou 
análoga, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. 186 

Outro ponto relevante a ser demonstrado é o fato de que 

para haver a ocorrência do crime culposo, deve haver o nexo de causalidade 

entre o estado de embriaguez do agente e o fato danoso. Não havendo esta 

relação, o motorista é punido apenas por embriaguez ao volante (artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro). Neste sentido a jurisprudência: 

“Não havendo relação de causa e efeito entre o estado etílico do 
réu e o evento danoso não é possível punir o motorista a título de 
culpa, somente em virtude de embriaguez”. 187 

3.4.3 Cruzamento e manobra de conversão 

Quanto a ocorrência de acidentes em cruzamentos e em 

manobras de conversão existe divergência jurisprudencial, porém se observa a 

tendência de estabelecer a modalidade culposa para estes tipos de acidentes. 

                                            
185 TJSC - Apelação Criminal n. 2003.023349-0, de Rio Negrinho - Relator: Juiz Newton Janke - 

29/06/2004 
186  TJSC - Apelação criminal n. 2004.002518-0, da Capital - Relator: Des. Souza Varella - 

26/04/2005 
187 TACRIM/SP – AC – Rel Valentim Silva – JUTACRIM XIII/349 
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Assim afirma Frederico Abrahão de Oliveira: 

Ora, a dificuldade em que se estabeleça um possível dolo 
eventual, para os casos de cruzamentos, inicia pela divergência 
jurisprudencial. O que parece ser possível discutir é a velocidade. 
Se o agente aproxima-se de um cruzamento com velocidade 
incompatível com a área de aproximação, sem reduzi-la, o dolo 
eventual se escancara.188 

Nas situações consideradas pela jurisprudência catarinense, 

os casos mais comuns de travessia por rodovias sem a decida cautela, verifica-se 

a ocorrência de culpa. Como demonstra o julgado a seguir: 

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR - TRAVESSIA INADVERTIDA E SEM AS 
CAUTELAS DEVIDAS DE RODOVIA FEDERAL POR 
CAMINHÃO, CORTANDO A CORRENTE DE TRÁFEGO E 
PROVOCANDO COLISÃO COM VEÍCULO QUE NELA 
TRAFEGAVA NORMALMENTE, CAUSANDO A MORTE DA SUA 
CONDUTORA E FERIMENTOS NA PASSAGEIRA - BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL CONCLUDENTES DA 
IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO PESADO VEÍCULO - 
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - COMPENSAÇÃO DE CULPAS, 
ADEMAIS, EM HAVENDO CONCORRÊNCIA, INADMISSÍVEL EM 
MATÉRIA PENAL - PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR, PORÉM, REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL - 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO189. 

   

                                            
188 OLIVEIRA. Frederico Abrahão de. Dolo e Culpa nos Delitos de Trânsito. 1997. p.49. 
189  TJSC - Apelação Criminal n. 2002.021326-3, de Xanxerê - Relator: Des. Gaspar Rubik - 

31/01/2006 
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3.4.4 Pau de Arara190 

Este meio de transporte é largamente utilizado nas regiões 

Norte e Nordeste onde há grande carência de meios seguros e regulamentados 

para transporte de passageiros. 

A jurisprudência catarinense tem entendido que o motorista 

que transporta passageiros em veículo de carga, sem nenhuma segurança, está 

atuando com culpa.  Recentes decisões neste sentido: 

PENAL E PROCESSUAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ACIDENTE 
DE TRÂNSITO - MOTORISTA SEM HABILITAÇÃO QUE 
TRANSPORTA PESSOAS EM VEÍCULO DE CARGA - PROVA 
COERENTE E CONVINCENTE - IMPRUDÊNCIA 
CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - ERRO 
MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - CORREÇÃO DE 
OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO Age com manifesta 
imprudência condutor que, não habilitado à condução de veículos 
automotores de qualquer tipo, dirige trator com reboque destinado 
exclusivamente ao transporte de carga, transportando pessoas, e 
uma delas vem a cair e ser atropelada pela carreta, resultando do 
acidente, óbito. 191 

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE DE PESSOAS EM 
LOCAL INADEQUADO. TRATOR COM CARRETA CARREGADA. 
QUEDA E MORTE DA VÍTIMA. PREVISIBILIDADE DO AGENTE. 
CULPA MANIFESTA. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA192 

Cabe ressaltar que existem correntes contrárias a essa 

posição, colhendo-se decisões que apontam a ocorrência de dolo eventual. Como 

exemplo decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
                                            
190 Expressão de uso popular que tem origem no nordeste. É usada para designar o transporte de 

passageiros na carroceria do caminhão, protegidos apenas por uma lona instalada sobre arcos 
de ferro. 

191 TJSC - Apelação Criminal n. 2005.037783-4, de Barra Velha - Relator: Des. Amaral e Silva - 
31/01/2006 

192 TJSC - Apelação criminal n. 2001.018882-1, de São Joaquim - Relatora: Desa. Maria do Rocio 
Luz Santa Ritta - 29/10/2002. 
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O agente que conduz um veículo com pessoas agarradas à sua 
calha traseira, sem qualquer segurança, arrisca-se 
conscientemente, a um acontecimento danoso, razão porque 
responde por ele, por dolo eventual, embora não o deseja-se, pelo 
que deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, em ocorrendo o 
resultado morte. (TJMG – Rel. Monteiro de Barros – RT 583/420). 

3.4.5 Trafegar pelo acostamento 

Colhe-se jurisprudência no sentido que age com 

imprudência o agente que trafega pelo acostamento, sem estar aliado a outros 

fatores, como excesso de velocidade e embriaguez ao veículo. 

HOMICÍDIO CULPOSO - CRIME DE TRÂNSITO (ART. 302, 
CAPUT, DA LEI N. 9.503/97) - CAMINHÃO QUE ATROPELA 
PEDESTRE NO ACOSTAMENTO DA RODOVIA, POR FALTA DE 
ATENÇÃO DO MOTORISTA - IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA - 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - 
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - PEDIDO ABSOLUTÓRIO 
IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA. 193 

 

3.4.6 Trafegar na contra mão de direção 

Age com culpa na modalidade de imprudência o motorista 

de veículo que violando as regras mais elementares do trânsito, invade a pista 

contrária, vindo a colidir com veículo que trafegava na sua mão de direção. 

É manifesta a imprudência do motorista que invade a contramão 
de direção, vindo a colidir com outro veículo 194 

 

                                            
193TJSC - Apelação criminal n. 03.030676-5, de Gaspar - Relator: Des. Irineu João da Silva - 

30/11/2004 
194TJSC - Apelação Criminal n.º 1999.012939-0, de Campos Novos, Rel.: Des. Francisco Borges,  

04.04.00 
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3.4.7 Trafegar em marcha a ré 

A marcha a ré é uma manobra que exige cautela, pelos 

riscos de perigo que apresenta. Já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina que age com imprudência o motorista que efetua tal manobra em rodovia 

de intenso movimento: 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES 
CORPORAIS CULPOSAS. MOTORISTA QUE EFETUA 
MARCHA-À-RÉ EM ACOSTAMENTO DE RODOVIA DE 
INTENSO MOVIMENTO (BR 101), VINDO COM TAL MANOBRA 
A INVADIR A PISTA DE ROLAMENTO, DANDO AZO À COLISÃO 
QUE ENVOLVEU VÁRIOS VEÍCULOS. IMPRUDÊNCIA 
MANIFESTA.     "A marcha-à-ré constitui-se uma manobra 
perigosa e, por isso, deve ser efetuada com as maiores cautelas." 
195 

 

3.4.8 Derrapagem 

Decisão no sentido que a pista molha requer maior cautela, 

pois nela, a derrapagem não é imprevisível, configurando a modalidade culposa 

do agente. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA COMPROVADA - 
RECURSO DESPROVIDO -    Age com manifesta imprudência 
condutor de pesado veículo que, em dia chuvoso, imprime 
velocidade excessiva incompatível com a previsível derrapagem, 
decorrência de brusca freada. 196 

 

                                            
195  Apelação Criminal  n. 26.634, de Brusque, rel. Des. José Roberge, em 12.4.91.  TJSC - 

Apelação criminal n. 30.864, de São Francisco do Sul - Relator: Des. Jorge Mussi - 31/10/1994 
196 TJSC - Apelação criminal n. 98.004605-0, de Mafra - Relator: Des. Amaral e Silva - 29/09/1998. 
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3.4.9 Ultrapassagem forçada 

Observam-se decisões no sentido de que o agente que 

busca ultrapassar veículo que lhe segue à frente, e em tráfego de mão dupla, age 

com imprudência, porque é perfeitamente previsível a possibilidade de surgir 

veículo em sentido contrário, sendo inevitável a colisão. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES 
CORPORAIS CULPOSAS EM CONCURSO FORMAL. 
ULTRAPASSAGEM FORÇADA. CULPA DEMONSTRADA. O 
motorista que força a passagem de caminhões que seguiam a sua 
frente e, na manobra, encontra-se frontalmente com veículo que 
rodava em sentido contrário, em sua mão de direção, vindo a 
colidir e causando em conseqüência a morte de uma das pessoas 
ocupantes do veículo e lesões corporais nas demais, age com 
manifesta imprudência merecendo a reprimenda legal. 
Condenação mantida. Improvimento do recurso. 197 

 

3.4.10 Ofuscamento 

O ofuscamento na direção é um fato previsível, e por isso, 

em regra, não exime a culpa do motorista, pois se este não vencê-lo, revela 

imperícia ou velocidade excessiva. Neste sentido já decidiu o Tribunal 

catarinense: 

Homicídio e lesões corporais culposas. Acidente de trânsito. 
Ofuscamento; manobra de desvio operada em alta velocidade e 
com imperícia resultando atropelamento de pedestre que 
caminhava no acostamento. Culpa caracterizada. 198 

Existem inúmeras outras situações em que pode ocorrer 

dolo eventual ou culpa consciente em lesões provocadas na direção de veículo 

automotor. Acima apontam-se os principais casos e a manifestação do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina. 

                                            
197 TJSC - Apelação criminal n. 30.562, de Laguna. - Relator: Des. Cláudio Marques - 27/09/1994 
198 TJSC - Apelação criminal n. 26.234, de Guaramirim - Relator: Des. José Roberge - 28/09/1990 
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Na prática, existe a necessidade de um exame apurado dos 

fatos. Não existe um pré-estabelecimento de situações que configurem dolo 

eventual ou culpa consciente. Cada fato terá as suas particularidades. Deve-ser 

ser feita a análise da esfera subjetiva do agente através de dados materiais 

coletados na investigação. 

3.5 ELEMENTOS DE VERIFICAÇÃO DO DOLO E CULPA 

Tomando por base as decisões jurisprudenciais vistas no 

item anterior, observa-se que o legislador tem punido os responsáveis pelos 

acidentes de trânsito da maneira mais severa possível. 

Nos casos, como exemplo, dirigir alcoolizado e praticar 

racha existe uma tendência de uma reprimenda mais severa por parte do Estado. 

Como observa o professor André Luís Callegari o Judiciário 

estaria: 

em primeiro plano aceitando até mesmo uma responsabilidade 
objetiva, tudo pela repercussão social que causou o delito 
cometido pelo agente, em segundo lugar, demonstrar-se-á o 
desconhecimento de elementos fundamentais da Teoria Geral do 
Crime pelos operadores do direito.199 

O que os julgadores devem levar em conta no momento de 

análise e decisão a respeito de um caso de homicídio ocorrido no trânsito é o 

elemento subjetivo do agente. 

Somente a prova constituída nos autos é que demonstrará o 
elemento subjetivo do agente, o que não leva a crer que a 
embriaguez e o número de vítimas determinem o elemento 
subjetivo, pois devemos perquerir se no caso em concreto, ainda 
que fosse certa a produção, o sujeito agiria. Se a resposta for 

                                            
199 CALLEGARI, André Luís. Dolo eventual, culpa consciente e acidentes de trânsito. 1995. p 513. 



 75 

afirmativa, estamos frente ao dolo eventual, caso contrário, 
continuamos adotando a opinião que se trata de culpa consciente. 
O fator decisivo está, acertadamente, na vontade do agente.200 

Pode-se dizer que aqueles que defendem que sempre há 

dolo eventual nos casos de excesso de velocidade, embriaguez, etc., adotam a 

chamada Teoria da Probabilidade201 para a distinção do dolo eventual e da culpa 

consciente e não a Teoria da Vontade. 

Segundo Callegari “não podemos afirmar que o autor do 

delito de trânsito, mesmo embriagado, conte com o risco de ferir ou matar 

pessoas, pois caso aceite tal produção, evidente que estaríamos frente ao dolo 

eventual. ”202  Embora seja difícil estabelecermos o “querer” do agente no caso em 

concreto, parece que tão somente nos casos em que restasse claramente 

evidenciado esse querer poderíamos falar em dolo eventual. 

Esse “querer”, deve ser buscado no fim último do agente, ou seja, 
quando houve a causação do resultado que é que se deve 
perquerir qual era o seu “querer”, visto que não havendo por parte 
do agente sequer a representação positiva do resultado, não se 
configura o dolo, assim, a culpa.203  

Diante do exposto, pode-se afirmar que na análise dos 

casos concretos deve-se levar em conta tão somente a intencionalidade ou não 

da conduta do agente no momento da causação do resultado danoso, visto que 

não será a embriaguez, o número de vítimas ou o excesso de velocidade, entre 

                                            
200 CALLEGARI, André Luís. Dolo eventual, culpa consciente e acidentes de trânsito. 1995. p 516. 
201 Exemplo para o caso de embriaguez: visto que, ao ingerir bebida alcoólica, o sujeito representa 

o resultado como muito provável produção e, apesar disso, atua, admitindo ou não essa 
produção. “portanto, para os seguidores da teoria da probabilidade, a ingestão de bebida 
alcoólica seria também o marco da responsabilidade objetiva por dolo (eventual) do causador 
do acidente de trânsito, visto que não se perquire o “querer do agente”, ou seja, a vontade”. 
CALLEGARI, André Luís. Dolo eventual culpa consciente e acidentes de trânsito, 1995. p.516. 

202 CALLEGARI, André Luís. Dolo eventual, culpa consciente e acidentes de trânsito. 1995. p 516. 
203 CALLEGARI, André Luís. Dolo eventual, culpa consciente e acidentes de trânsito. 1995. p 516. 
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outros motivos, que delinearão a imputação ao acusado, mas, tão somente, o seu 

consentimento para produção ou não do resultado típico.204 

                                            
204 CALLEGARI, André Luís. Dolo eventual, culpa consciente e acidentes de trânsito. 1995. p 517. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após pesquisa sobre os institutos do dolo eventual e culpa 

consciente pode-se concluir que no plano teórico, apesar da existência de 

diversas correntes doutrinárias, a diferenciação dos institutos não é complexa, a 

dificuldade se encontra na análise prática, mormente nos casos de homicídios 

causados por veículo automotor. 

A jurisprudência pátria tem adotado uma posição de 

considerar a atuação do agente em determinados delitos cometidos no trânsito 

não mais como culpa consciente, e sim como dolo eventual. 

Deve-se evitar pré-julgamento das situações fáticas de 

acidente de trânsito, como o excesso de velocidade, embriaguez, disputa de 

racha, etc., como sendo casos de dolo eventual objetivamente. 

Sempre que se for fazer a diferenciação do dolo eventual e 

da culpa consciente deve-se levar em consideração a esfera subjetiva do agente. 

Ou seja, a vontade deste, qual a idéia ocorrida no momento em que pratica a 

conduta ilícita. 

A forma para descobrir a esfera subjetiva do agente se faz 

através dos elementos materiais existentes em cada caso concreto. A partir das 

investigações feitas especificamente em cada situação descobrem-se as 

circunstâncias ou indícios que poderão apontar se o agente agiu com dolo ou 

culpa. 

O estudo apurado dos fatos por parte dos operadores do 

direito. A teoria do dolo eventual deve manejar-se com sumo cuidado, porque dela 

se diferencia a culpa consciente. A análise de seus elementos distintivos requer 
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um exame das representações e dos motivos que ataram sobre a psique do 

sujeito, obrigando ao intérprete e aplicador da lei a investigação dos elementos do 

pensamento humano. 

Assim sendo, retomando as hipóteses do trabalho, observa-

se que: 

Quanto à primeira hipótese: - A característica fundamental 

do dolo é a vontade do agente em que a conduta se realize. A mesma foi 

confirmada, visto os entendimentos doutrinários, legais e jurisprudenciais. 

Quanto à segunda hipótese - A negligência é uma 

característica da culpa e tem como fundamento a ausência de precaução, a falta 

de cuidado, é a inércia do agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o 

faz por displicência, preguiça, desleixo ou desatenção. Também foi confirmada, 

conforme demonstrado no decorrer do trabalho. 

A terceira hipótese: - O dolo eventual deve ser equiparado 

legalmente ao dolo direto no tocante aos seus efeitos, ou seja, no dolo eventual 

deve haver um grau de intensidade no que se refere à produção do resultado que 

seja equivalente a que se desenvolve no dolo direto. Também foi confirmada por 

força da própria lei, porém ressalta-se que em certos crimes não podem ser 

praticados com dolo eventual, pois a conduta típica o exclui, é o caso da 

receptação, art. 180 do CP;  denunciação caluniosa, art. 339 do CP. Ainda o dolo 

direto revela maior determinação e perversidade e, é pois, modalidade mais grave 

da conduta típica do que o dolo eventual, quando considerado na aplicação da 

pena (culpabilidade do agente). Art. 59 do CP. 

Quanto a quarta hipótese: Na culpa consciente, apesar do 

agente estar consciente de que com sua conduta há possibilidade da realização 

do tipo, o agente não se coloca de acordo com a produção do resultado lesivo, ele 
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crê que poderá evitá-lo. Também foi confirmada, pois, se houvesse a intenção do 

agente não estaria mais caracterizada a culpa, e sim, o dolo. O que caracteriza a 

culpa consciente é que o agente prevê o resultado, embora não aceite. Acredita 

na sua capacidade, afastando de todo a hipótese  da ocorrência efetiva do fato 

danoso. 

Quanto à quinta hipótese. - Na questão relativa ao acidente 

de trânsito o dolo eventual ou a culpa consciente só poderá ser caracterizado 

frente à análise dos elementos subjetivos. Também foi confirmada. Entende-se 

que não há como generalizar as condutas dos agentes. Necessário que se 

analise os elementos subjetivos, para frente a eles decidir. 

O Método utilizado na fase de Investigação foi o Indutivo e 

na fase do Relatório da Pesquisa também foi a base indutiva. 

Foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos 

conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.  

Finalmente observa-se que não houve a intensão por parte 

do pesquisador de esgotar o assunto, mas apresentar alguns elementos para a 

discussão. 
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