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RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo analisar a constituição e delimitação das diferenças existentes entre Dolo Eventual
e Culpa Consciente no Direito Penal brasileiro. A primeira ocorre quando o sujeito, embora não deseje o resultado, é
indiferente ao resultado. Já a segunda se dá quando o sujeito não deseja que o resultado aconteça. No decorrer do
estudo analisar-se-á o conceito de cada figura por meio de levantamentos bibliográficos, bem como a análise de alguns
casos  concretos.  Tratar-se-á  também  da  qualificação  de  crime,  que  é  onde  se  insere  o  objeto  de  estudo.  Será
investigado também sobre o Dolo e Culpa do agente, visto que são fatores determinantes para a quantidade da pena
aplicada. Pretende-se com esse estudo estabelecer um parâmetro que facilite a distinção entre os dois fatores para uma
melhor aplicação ao caso concreto.

PALAVRAS-CHAVE: Dolo; Culpa; Elementos do crime.

1 INTRODUÇÃO

Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  estabelecer  a  distinção  entre  Dolo  Eventual  e  Culpa
Consciente. Essa diferenciação está entre um dos aspectos mais complexos do Direito Penal.

Assim, será questionado ao longo do trabalho, como distinguir esses dois fatores. Para tanto,
será  necessário  realizar  uma  divisão  clara  a  respeito  dos  elementos  que  compõe  cada  tipo.
Ademais,  tratar-se-á  da  diferença  determinante  entre  Dolo  eventual  e  Culpa  consciente.  Será
demonstrado que a diferença está no resultado do fato.

Nesse sentido, vale destacar que, na culpa consciente, o agente, acredita sinceramente que
não irá atingir o resultado lesivo previsto, não desejando o resultado lesivo.

De  outro  lado,  no  dolo  eventual,  o  agente  pouco  se  importa  se  irá  acontecer  ou  não  o
resultado lesivo.

A partir dessa análise, serão traçados, finalmente, os fatores para determinar o motivo pelo
qual a sanção de uma figura é mais grave que dá outra, ocasião em que se demonstrará que a
intenção do sujeito ativo é determinante para tal graduação da pena.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  metodologia  utilizada  será  a  teórica,  utilizando-se  para  tanto  a  técnica  de  pesquisa
fundamentada  na  análise  documental  e  bibliográfica  em livros,  revistas  jurídicas,  artigos,  sites,
jurisprudências, dentre outras fontes de pesquisa ligadas ao tema que serão meios para obtenção
dos resultados

3 DISCUSSÃO 

O Dolo se subdivide em Dolo Direto e Dolo Eventual. O Dolo Direto ocorre:
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(...)  quando  o  agente  quer,  efetivamente,  cometer  a  conduta  descrita  no  tipo,  conforme
preceitua a primeira parte do art. 18, I. do Código Penal. O agente, nesta espécie de dolo,
pratica sua conduta dirigindo-a finalisticamente a produção do resultado por ele pretendido
inicialmente.1

Aqui tem-se que para que o sujeito ativo tenha praticado um crime que se configure como
dolo direto é preciso que ele tenha como objetivo a produção certa do resultado. Ele já fez previsão
e planejou o resultado esperado.

Já o Dolo Eventual é determinado:
 

(...)  quando o agente,  embora não querendo diretamente praticar  a  infração penal,  não se
abstém de agir e com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido
previsto e aceito.”2

Para que a ação do sujeito se configure como dolo eventual é necessário que ao prever o
resultado, o sujeito ativo pouco se importa com sua ocorrência. Ele não planejou diretamente esse
resultado, mas assume o risco e pouco se importa se este ou outro resultado vir a acontecer.

A Culpa se subdivide em Culpa Consciente e Culpa Inconsciente. Culpa Consciente é:

(...) aquela em que o agente, embora prevendo o resultado, não deixa de praticar a conduta
acreditando,  sinceramente,  que  este  resultado  não  venha  a  ocorrer.  O  resultado,  embora
previsto, não é assumido ou aceito pelo agente, que confia na sua não ocorrência.3

Na culpa consciente o sujeito confia tanto em suas habilidades que acredita sinceramente na
sua não ocorrência. Confia que pode evitar o resultado lesivo.

A Culpa Inconsciente envolve aquela situação em que “(...) o resultado, embora previsível,
não foi previsto pelo agente.”4 Na culpa inconsciente, mesmo que o resultado pudesse ser previsível,
não o foi pelo sujeito ativo.

Destarte,  resta claro que o conceito dogmático ou analítico portanto configura-se por fato
típico, ilícito e culpável.

Para os professores Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina:

Dolo eventual: ocorre quando o agente representa o resultado como possível, assume o risco
de  produzir  esse  resultado  e  ainda  atua  com  total  indiferença  frente  ao  bem  jurídico
(representação + aceitação + indiferença). No dolo eventual o agente representa o resultado
como possível  e  assume o  risco  da  sua  produção (leia-se:  conforma-se  com ele,  aceita).
Exemplo: o sujeito que está participando de um “racha” é advertido sobre a possibilidade de
matar pessoas. Apesar disso, leva avante sua atividade, dizendo que não lhe importava se
haverá ou não morte.  A indiferença do agente em relação ao bem jurídico é  patente  (“se
morrer,  morreu”).  Mesmo ciente de que pode ocorrer  o resultado,  o agente não se detém,
prossegue (porque esse resultado lhe é previsível e indiferente).5

De acordo com Damásio de Jesus:

1 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Volume 1 Parte Geral. 16. ed. Niterói: Impetus, 2014. p. 195.
2 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Volume 1 Parte Geral. 16. ed. Niterói: Impetus, 2014. p. 198.
3 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Volume 1 Parte Geral. 16. ed. Niterói: Impetus, 2014. p. 213. 
4 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Volume 1 Parte Geral. 16. ed. Niterói: Impetus, 2014. p. 213.
5 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. São Paulo SP: Revista dos
Tribunais, 2009. 665 p. (Ciências Criminais V. 2). p. 254.
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Ocorre dolo eventual quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é, admite e
aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois se fosse haveria dolo direto. Ele
antevê o resultado e age. A vontade não se dirige ao resultado (o agente não quer o evento),
mas sim à conduta, prevendo que esta pode produzir aquele. Percebe que é possível causar o
resultado  e,  não  obstante,  realiza  o  comportamento.  Entre  desistir  da conduta  e  causar  o
resultado, prefere que este se produza. Ex: 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. 6

Conforme os ensinamentos de Luiz Regis Prado:

Dolo eventual (dolus eventuais):  significa que o autor considera seriamente como possível a
realização do tipo legal e se conforma com ela. O agente não quer diretamente a realização do
tipo, mas aceita como possível ou provável – ‘assume o risco da produção do resultado’ (art.
18, I,  in fine,  CP). O agente conhece a probabilidade de que sua ação realize o tipo e ainda
assim age. Vale dizer: o agente consente ou se conforma, se resigna ou simplesmente assume
a realização do tipo penal. Diferentemente do dolo direto, no dolo eventual ‘não concorre a
certeza de realização do tipo, nem este último constitui o fim perseguido pelo autor’. A vontade
também se faz presente, ainda que de forma mais atenuada.
Exemplos: promete-se a um rapaz [A] certa quantia em dinheiro [X], se conseguir, com um tiro
de fuzil, quebrar uma bola de vidro que uma feirante [B] segurava na mão, sem feri-la. Ainda
que sabendo ser mau atirador, aceita [A] o desafio, e atira, causando ferimento na mão de [B].
(Exemplo de Lacmann).
[A],  químico,  manipula  fórmulas  para  substâncias  alimentícias  sem as  devidas  precauções
relativas à contaminação. Embora sabedor do perigo continua a agir e acaba, assim, causando
lesão à saúde dos consumidores. 7

Dolo Eventual,  portanto,  se caracteriza quando o sujeito ao prever  um possível  resultado
lesivo pouco se importa com a ocorrência do mesmo e prossegue na sua ação.

Consoante Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina:

Culpa consciente: ocorre quando o agente prevê o resultado ofensivo (representa o resultado
como  possível),  porém,  tendo  em  conta  seu  conhecimento  e/ou  sua  habilidade,  confia
sinceramente que não vai acontecer. Confia em sua habilidade (ou no seu conhecimento) para
evitar  o  resultado ou conta com sincera confiança de que nada vai  ocorrer  em razão das
circunstâncias concretas do fato. Na culpa consciente o sujeito prevê o resultado mas não o
deseja, não o aceita, não quer realiza-lo, nem sequer assume o risco de produzi-lo. O agente
atua com a confiança certa de que o resultado não vai ocorrer.8 

Exemplo e teoria da autocolocação em risco: na hipótese do atirador de facas (ainda presente
nos espetáculos circenses, (vindo a atingir a vítima, normalmente o faz com culpa consciente
(sabe que pode atingi-la, prevê o resultado, mas confia sinceramente na sua habilidade para
evitar o resultado). Não há que se falar nessa hipótese na teoria da autocolocação da vítima
em risco porque a conduta lesiva não é da própria vítima, sim, do atirador de facas. A teoria da

6 JESUS, Damásio de. Direito Penal: Parte Geral. 31. ed. São Paulo SP: Saraiva, 2010. 793 p. (1º Volume).
p. 330.
7 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Volume 1 Parte geral. 12. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, 2012. p. 410.
8 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. São Paulo SP:
Revista dos Tribunais, 2009. 665 p. (Ciências Criminais V. 2). p. 287.
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autocolocação da vítima em risco só se aplica para a hipótese de a própria vítima praticar a
conduta geradora de risco. Ela se coloca em risco diante de conduta própria. Quando é um
terceiro  que pratica a conduta geradora de risco não incide a teoria  da autocolocação em
perigo.  Cuidando-se  de  crime  culposo,  não  há  dúvida  que  se  cabe  o  perdão  judicial,
dependendo das circunstâncias do caso concreto. 9

Para o professor Damásio de Jesus:

Na culpa consciente o resultado é previsto pelo sujeito,  que espera levianamente que não
ocorra ou que possa evita-lo. É também chamada culpa com previsão. Vimos que a previsão é
elemento do dolo, mas que, excepcionalmente, pode integrar a culpa. A exceção está na culpa
consciente. Ex.: numa caçada, o sujeito percebe que um animal se encontra nas proximidades
de seu companheiro. Percebe que, atirando na caça, poderá acartar o companheiro. Confia,
porém, em sua pontaria, acreditando que não virá a mata-lo. Atira e mata o companheiro. Não
responde por homicídio doloso, mas sim por homicídio culposo (CP, art. 121, § 3o  ). Note-se
que o agente previu  o  resultado,  mas levianamente acreditou que não ocorresse.  A culpa
consciente se diferencia do dolo eventual. Neste, o agente tolera a produção do resultado, o
evento lhe é indiferente, tanto faz que ocorra ou não. Ele assume o risco de produzi-lo. Na
culpa consciente, ao contrário, o agente não quer o resultado, não assume o risco nem ele lhe
é tolerável  ou indiferente.  O evento lhe é representado (previsto),  mas confia em sua não
produção.
Devem estar  presentes,  na culpa consciente,  dentre  outros requisitos comuns: 1º)  vontade
dirigida a um comportamento que nada tem com a produção do resultado ocorrido. Ex.: atirar
no animal que se encontra na mesma linha da vítima (na hipótese de caçada);  2º) crença
sincera de que o evento não ocorra em face de sua habilidade ou indiferença de circunstâncias
impeditiva,  ou  excesso  de  confiança.  A  culpa  consciente  contém  um  dado  importante:  a
confiança de que o resultado não venha a produzir-se,  que se assenta na crença em sua
habilidade  na  realização  da  condita  ou  na  presença  de  uma  circunstância  impeditiva.  No
exemplo da caçada, o sujeito confia em sua habilidade (é um campeão de tiro). A necessidade
de “sinceridade” da crença é normalmente referida na doutrina; 3º) erro de execução. Ex.: o
agente atira no animal e, por defeito da arma, o projétil mata uma pessoa; defeito de pontaria,
em que confiava.
A culpa consciente é equiparada à inconsciente. Como diz a Exposição de Motivos do CP de
1940,  “tanto  vale  não ter  consciência  da anormalidade  para própria  conduta,  quanto estar
consciente dela, mas confiando, sinceramente, em que o resultado lesivo não sobreviverá” (n.
13). Assim, em face da pena abstrata, é a mesma para os dois casos. 10

Conforme Luiz Regis Prado:

Culpa consciente ou com previsão – o autor prevê o resultado como possível, mas espera que
não ocorra, e especialmente, quando tem ciência de que seu atuar lesa um dever objetivo de
cuidado. Há efetiva previsão do resultado, sem a aceitação do risco de sua produção (confia
que o evento não sobrevirá). Por sem dúvida, há uma consciente violação do cuidado objetivo.
A previsibilidade no delito de ação culposo se acha na culpabilidade e não no tipo do injusto. 11

Tem-se por Culpa Consciente quando o sujeito ao realizar uma conduta, confia tanto em suas
habilidades que se acha capaz de evitar qualquer possível resultado lesivo.

9 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. São Paulo SP:
Revista dos Tribunais, 2009. 665 p. (Ciências Criminais V. 2). p. 288.
10 JESUS, Damásio de. Direito Penal: Parte Geral. 31. ed. São Paulo SP: Saraiva, 2010. 793 p. (1º Volume).
p. 343.
11 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Volume 1 Parte geral. 12. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, 2012. p. 421.
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A partir desta base chega-se ao nosso objeto de estudo “a distinção entre Dolo Eventual e
Culpa  Consciente”.  Percebe-se que  a  diferença  está  no  resultado.  No  Dolo  Eventual  o  agente
assume o risco de produzir o resultado, mesmo não querendo a ocorrência do mesmo. Já na Culpa
Consciente o agente, acreditando em suas habilidades, não acredita na ocorrência de um resultado
lesivo.

Para os professores Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina:

Dolo eventual e culpa consciente: o dolo eventual conta com três requisitos: (a) representação
do resultado + (b) aceitação desse resultado + (c) indiferença frente ao bem jurídico. Na culpa
consciente temos dois requisitos: o agente representa o resultado como possível, mas confia
que não vai acontecer (confia em sua habilidade para evita-lo). Não o aceita. Não atua com
indiferença  frente  ao  bem  jurídico.  No  dolo  eventual  o  agente,  mesmo  sabendo  certo  o
resultado,  não se detém.  Na culpa  consciente  caso o agente representasse como certo  o
resultado não prosseguiria (não atuaria, porque não lhe é indiferente o bem jurídico). 12

Os autores trazem aqui um exemplo para que se possa compreender melhor a distinção.

No exemplo do atirador de facas (durante espetáculo circense) o normal é que haja culpa
consciente (prevê o resultado, mas confia que não vai acontecer, em razão da sua concreta
habilidade). Mas nada impede que o agente, num determinado dia, depois de ter discutido com
a vítima, venha a atirar as facas de qualquer maneira, aceitando a morte da vítima (há nesse
caso dolo eventual). 13

Gomes e Pablo trazem ainda a importância de não se poder confundir os dois conceitos.

Culpa  consciente  e  dolo  eventual:  não  se  pode confundir  a  culpa  consciente  com o  dolo
eventual. Na primeira (culpa consciente) o sujeito representa o resultado mas confia que não
vai acontecer (representação + confiança na não ocorrência do resultado). No dolo eventual o
sujeito prevê o resultado, aceita-o e ainda atua com total indiferença frente ao bem jurídico
(representação + aceitação + indiferença). Enquanto na culpa consciente temos dois requisitos,
no dolo eventual são três. Dentre outros fatores, é na aceitação (anuência, concordância) ou
não aceitação do resultado que reside a essência da diferença. De outro lado, no dolo eventual,
mesmo sabendo que o resultado é certo, o agente atua (aceitando-o). Na culpa consciente,
caso o agente soubesse do resultado, não teria prosseguido (porque não o aceita). 14

De acordo com Luiz Regis Prado:
Aqui ele apresenta o ponto comum e as diferenças entre dolo eventual e culpa consciente.

(...), existe um traço comum entre o dolo eventual (...) e a culpa consciente: a previsão do resultado ilícito.
No dolo eventual, o agente presta anuência, consente, concorda com o advento do resultado, preferindo
arriscar-se a produzi-lo a renunciar à ação. Ao contrário, na culpa consciente, o agente afasta ou repele,
embora inconsideradamente, a hipótese de superveniência do evento e empreende a ação na esperança
de que este não venha ocorrer – prevê o resultado como possível, mas não o aceita, nem consente.
Exemplo: [A] atira a longa distância em [B], com o intuito de testar a eficácia do tiro da arma. Se [A], no
momento da ação, tiver consciência da possibilidade concreta do resultado – morte de [B], e, ainda
assim, disparar e ocorrer o evento, significa que o consentiu, prestou sua anuência eventual.  15

12 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. São Paulo SP:
Revista dos Tribunais, 2009. 665 p. (Ciências Criminais V. 2). p. 254.
13 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. São Paulo SP:
Revista dos Tribunais, 2009. 665 p. (Ciências Criminais V. 2). p. 254.
14 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito Penal: Parte Geral. 2. ed. São Paulo SP:
Revista dos Tribunais, 2009. 665 p. (Ciências Criminais V. 2). p. 288.
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Hans Frank  criou  a  chamada fórmula  de Frank  (teoria  positiva  do  consentimento  e teoria
hipotética do conhecimento, 1908) – há dolo eventual quando o agente diz para si mesmo: ‘seja
como for, dê no que der, em qualquer hipótese não deixo de agir’ ou aconteça o que acontecer,
continuo  a  agir’(revela  a  indiferença  do  agente  em  relação  ao  resultado).  E  existe  culpa
consciente quando: ‘se acontecer tal resultado, deixo de agir. 16

O Caso que que será abordado no presente trabalho é o acidente de trânsito ocorrido em
Curitiba – PR, envolvendo o ex-deputado Fernando Ribas Carli Filho e dois jovens que morreram
atropelados pelo ex-deputado.

Segundo o G1:

(...) Em 7 de maio de 2009, o carro blindado que Carli Filho dirigia decolou em um trecho da
Avenida Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no bairro Mossunguê, atingindo o veículo das vítimas, que
entrava na mesma avenida fazendo uma conversão à esquerda. Gilmar Yared, de 26 anos, e
Carlos Murilo de Almeida, de 20, morreram na hora.

Segundo as investigações, Carli Filho dirigia em alta velocidade – 163 km/h – e estava com a
carteira de habilitação cassada. O ex-deputado estadual tinha 130 pontos na carteira e 30
multas, sendo 23 delas por excesso de velocidade.

O inquérito policial apontou também que Carli Filho havia ingerido quantidade de álcool quatro
vezes acima da tolerada à época. (...) 17

Após o trâmite processual, estava marcada a sessão do Tribunal do Juri nos dias 21 e 22 de
janeiro de 2016, porém com a impetração de Medida Cautelar no Habeas Corpus 132.512 PR, o
presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  Ricardo  Lewandowski  decidiu  por  suspender  a
sessão plenária, sem agendar nova data. 18

Pelos estudos até aqui abordados entende-se que o presente caso se caracteriza por Dolo
Eventual, pois analisando o histórico de trânsito de Carli Filho, além de outros fatores das condições
de embriaguez na data do fato. Há de se notar uma certa tendência de descaso do sujeito com
relação as normas de trânsito, somados ainda a embriaguez e alta velocidade, como no acidente
citado.

Embora o ex-deputado não objetivasse diretamente a produção do resultado (atropelamento
seguido de morte das duas vítimas), ele assumiu o risco de vir a produzi-lo. Pois por seu papel
socialmente visível, deduzir-se-á que ele é uma pessoa bem informada e tem conhecimento de que
a mistura de álcool com direção de veículo automotor, possui grandes chances de gerar acidente,
resultando em danos, tanto contra si mesmo, quanto contra terceiros, como foi o caso.

Não  se  faz  referência  aqui  que  álcool  e  volante  sejam  sempre  característicos  de  Dolo
Eventual. Pois a análise seria diferente se o sujeito tivesse ingerido um pouco de bebida alcoólica e
dirigisse  seguindo  as  sinalizações  de  limite  da  velocidade  na  via  e  mesmo  assim  gerasse  um
acidente.

15 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Volume 1 Parte geral. 12. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, 2012. p. 421.
16 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: Volume 1 Parte geral. 12. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Revista dos Tribunais, 2012. p. 422.
17 CASTRO,  Fernando.  Presidente  do STF diz  que suspendeu  júri  de  Carli  Filho  para  evitar  anulação.
Disponível  em:  <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/01/presidente-do-stf-diz-que-suspendeu-juri-de-
carli-filho-para-evitar-anulacao.html>. Acesso em: 25 out. 2016.
18 BRASIL. Stf. Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 132.512. Medida Cautelar. Brasília, 13 jan. 2016.
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Não se pode generalizar que álcool somado a direção será sempre Dolo Eventual ou sempre
Culpa Consciente. É necessário analisar caso a caso. Cada sujeito traz consigo seu histórico e
também deve-se analisar a gravidade do resultado e a vontade em praticar o tipo objetivo. Deve-se
analisar  fatores  como:  a  quantidade de álcool  ingerida  –  atestando seu nível  de  sobriedade,  o
comportamento ao dirigir – se está respeitando os limites máximos de velocidade na via ou se está
em alta velocidade e o quanto acima se encontra, etc. 

Para  que  se  possa  definir  se  a  conduta  se  classifica  como  Dolo  Eventual  ou  Culpa
Consciente, no exemplo de acidente de trânsito, é necessário que o júri analise cautelosamente
esses e outros fatores para que se chegue a uma conclusão.

Deve-se ter ainda o auxílio de outros ramos da ciência para poder constatar a real intenção do
sujeito com relação a conduta praticada e o resultado. Um laudo psicológico por exemplo ajuda
nessa decisão.

É necessário ainda que, no caso do tribunal do júri, os membros desse júri tenham um mínimo
de  instrução  técnica  da  diferença  entre  Dolo  Eventual  e  Culpa  Consciente  para  que  o  sujeito
responda da forma mais justa possível pela conduta praticada, não podendo se deixar levar pura e
simplesmente pelo “calor da emoção”.

Após analisados os conceitos de dolo eventual e culpa consciente, este capítulo irá trabalhar
algumas ementas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, para se dar forma, ao que já foi tratado
anteriormente, dentro destas relações.

A ementa proferida pelo Ministro Relator Teori Zavascki se posicionou, frente o dolo eventual,
que este irá se configurar quando, notadamente, há a aparente indiferença ao resultado lesivo. Veja-
se:

Ementa:  PENAL.  CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  DESCLASSIFICAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO
COMPATÍVEIS  COM  DOLO  EVENTUAL.  REVOLVIMENTO  DOS  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  A  imputação  de  homicídio  doloso  na  direção  de  veículo  automotor
supõe a presença de evidências da assunção do resultado danoso por parte do agente. A
especial dificuldade na tipificação desses delitos se deve aos estreitos limites conceituais que
interligam os institutos do dolo  eventual  e  da culpa consciente.  2.  No caso,  tanto  a inicial
acusatória quanto a decisão de pronúncia demonstram que a imputação criminosa atribuída ao
paciente não resultou de aplicação indiscriminada do dolo eventual,  a ponto de conferir-lhe
inadequada elasticidade, mas decorreu das circunstâncias especiais do caso, notadamente a
aparente indiferença ao resultado lesivo.  3.  Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias
ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial, além de exigir investigação fática
sobre  o  elemento  volitivo,  implicaria  evidente  distorção  do  modelo  constitucional  de
competências. 4. Ordem denegada. 19

Outra ementa, novamente oriunda do Ministro Teori Zavascki, vem confirmar a interpretação
de que o dolo eventual irá se configurar quando há, especificamente, a aparente indiferença para
com o resultado lesivo. 

Ementa:  PENAL.  CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  DESCLASSIFICAÇÃO.  INVIABILIDADE.  QUALIFICADORAS  E
APLICAÇÃO DA.  MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.  DUPLA
SUPRESSÃO  INSTÂNCIA.  EXCESSO  DE  PRAZO  NO  PROCESSAMENTO  LEI

19 BRASIL.  STF. Penal.  Crimes de Homicídio Consumado e Tentado na Direção de Veículo Automotor.
Desclassificação.  Circunstâncias  do  Caso  Compatíveis  Com  Dolo  Eventual.  Revolvimento  dos  Fatos  e
Provas. Impossibilidade. nº HC 131884. PACTE.: LUIZ AUGUSTO SIMAS. IMPTE.(S) : NILTON JOÃO DE
MACEDO MACHADO E OUTRO(A/S). Relator: Min. TEORI ZAVASCKI. Dou. Santa Catarina.
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12.971/2014DA AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADO. 1. A imputação de homicídio doloso na
direção  de  veículo  automotor  supõe  a  presença  de  evidências  da  assunção  do  resultado
danoso por parte do agente. A especial dificuldade na tipificação desses delitos se deve aos
estreitos limites conceituais que interligam os institutos do dolo eventual e da culpa consciente.
2. No caso, tanto a inicial acusatória quanto o recebimento da denúncia demonstram que a
imputação criminosa atribuída ao paciente não resultou de aplicação indiscriminada do dolo
eventual, conferindo-lhe inadequada elasticidade, mas decorreu das circunstâncias especiais
do caso, notadamente a aparente indiferença para com o resultado lesivo. 3. Antecipar-se ao
pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial,
além de exigir investigação fática sobre o elemento volitivo, implicaria evidente distorção do
modelo  constitucional  de  competências.  4.  O  conhecimento  dos  pedidos  de  exclusão  de
qualificadora e de aplicação de novel legislação por esta Corte implicaria dupla supressão de
instância,  pois as matérias sequer foram apreciadas pelo Tribunal de origem, o que não é
admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Inexiste situação configuradora
de violação ao princípio  da  razoável  duração do processo  (art.  5º,  LXXIII,  da CF),  apta  a
caracterizar constrangimento ilegal ao recorrente. 6. Habeas corpus denegado.20

No caso seguinte, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski entende que, para o caso sob
exame, o paciente foi condenado pela prática de homicídio doloso por imprimir velocidade excessiva
ao veículo que dirigia, e, ainda, por estar sob influência do álcool, circunstância apta a demonstrar
que o réu aceitou a ocorrência do resultado e agiu, portanto, com dolo eventual. 

Ementa:  HABEAS  CORPUS.  PENAL.  CRIME  DE  HOMICÍCIO  PRATICADO  NA
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO  PREVISTO  NO  ARTIGO  302  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO.
DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X
DOLO  EVENTUAL.  CONDENAÇÃO  PELO  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  CIRCUNSTÂNCIA
QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a
vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do
agente aqui suscitadas – o Tribunal do Júri - concluiu pela prática do crime de homicídio
com dolo eventual, de modo que não cabe a este Tribunal, na via estreita do habeas
corpus, decidir  de modo diverso. II  - A jurisprudência desta Corte está assentada no
sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do
habeas  corpus  por  demandar  aprofundado  exame  do  conjunto  fático-probatório  da
causa. Precedentes. III – Não tem aplicação o precedente invocado pela defesa, qual
seja,  o HC 107.801/SP, por se tratar  de situação diversa da ora apreciada. Naquela
hipótese, a Primeira Turma entendeu que o crime de homicídio praticado na condução
de  veículo  sob  a  influência  de  álcool  somente  poderia  ser  considerado  doloso  se
comprovado que a embriaguez foi  preordenada.  No caso sob exame,  o  paciente  foi
condenado pela prática de homicídio doloso por imprimir velocidade excessiva ao veículo
que dirigia, e, ainda, por estar sob influência do álcool, circunstância apta a demonstrar
que o réu aceitou a ocorrência do resultado e agiu, portanto, com dolo eventual. IV -
Habeas Corpus denegado.21

20 BRASIL.  STF. Penal.  Crimes de Homicídio Consumado e Tentado na Direção de Veículo Automotor.
Desclassificação. Inviabilidade. Qualificadoras e Aplicação da Lei 12.971/2014. Matérias não Analisadas Pelo
Tribunal de Origem. Dupla Supressão Instância. Excesso de Prazo no Processamento da Ação Penal Não
Configurado nº HC 127774.  PACTE.(S) :  NELSON ANTONIO GASPERIN.  IMPTE.(S) :  RICARDO TRAD.
Relator: Min. TEORI ZAVASCKI. Habeas Corpus. Mato Grosso do Sul.
21 BRASIL. STF. Habeas Corpus. Penal. Crime de Homicídio Praticado na Condução de Veículo Automotor.
Pleito de Desclassificação Para O Delito Previsto no Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Debate
Acerca do Elemento Volitivo do Agente. Culpa Consciente X Dolo Eventual. Condenação Pelo Tribunal do
Júri. Circunstância Que Obsta O Enfrentamento da Questão. Reexame de Prova. Ordem Denegada nº HC
115352. PACTE.(S): OTÁVIO PEREIRA SAMPAIO. IMPTE.(S): CÁSSIA AURORA DE ARAUJO RIBEIRO.
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Como  pode  se  observar,  nas  três  decisões  citadas,  todas  apresentam  que  a  especial
dificuldade  na  tipificação  dos  delitos  presentes  se  deve  aos  estreitos  limites  conceituais  que
interligam os institutos do dolo eventual e da culpa consciente. Ou seja, este conflito de interpretação
insiste em estar presente até nas decisões proferidas pelos tribunais superiores, como apresentado
pelos ministros.

Fundamenta-se ainda mais a necessidade de se determinar estes limites conceituais, para
que se possa ter uma melhor compreensão e aplicação aos fatos vivenciados.

 
4 CONCLUSÃO

Com o  presente  artigo  pode-se  concluir  que  a  diferença  entre  o  Dolo  Eventual  e  Culpa
Consciente está na aceitação do resultado pelo sujeito ativo, pois em ambas situações o sujeito ativo
prevê o resultado e assume o risco de comete-lo. Só que com relação a diferença entre eles, no dolo
eventual o sujeito aceita, não dando importância, se o resultado ocorrer ou não ocorrer para ele
pouco importa. Já na culpa consciente o sujeito ativo não aceita a ocorrência do resultado, ele confia
tanto em suas habilidades que tem a certeza que conseguirá evitar esse resultado lesivo.

O que torna mais difícil para definir qual das duas espécies se aplica a cada caso é que o
elemento que distingue uma da outra é um elemento subjetivo, da real vontade do sujeito. Sendo
que uma avaliação psicológica feita por um profissional especializado seria o melhor caminho para
orientar o magistrado na hora de sentenciar a pena desse sujeito.
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