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DOLO EVENTUAL E A CULPA CONSCIENTE NOS DELITOS DE HOMICÍDIO NO 

TRÂNSITO 
 

João Victor da Costa Colombo1 
Aline Gabriela Pescaroli Casado2 

 
RESUMO: O presente artigo busca demonstrar qual a diferença do homicídio culposo 
previsto no Código de Trânsito Brasileiro e o homicídio doloso previsto no Código 
Penal, abordando os aspectos da culpa e do dolo, com ênfase na culpa consciente e 
no dolo eventual. É necessário distinguir as diferenças entre o dolo e a culpa, uma vez 
que gera controvérsias nos delitos de homicídio na direção de veículo automotor, isso 
porque há aplicações de dolo eventual em casos em que se caracteriza a modalidade 
dolosa pelo agente estar em excesso de velocidade ou embriagado. Em contrapartida, 
será apontado os motivos pelo qual a embriaguez e o excesso de velocidade não 
devem ser usados unicamente de parâmetros para caracterização da intenção do 
agente. Destacando-se ainda o grande embate de se o agente assume o risco de 
produzir o resultado morte, não se importando com o bem jurídico vida, ou se sabia 
do risco de lesão a esse bem jurídico, porém acreditava que não iria acontecer.  
 
Palavras-chave: Bem Jurídico. Vida. Finalidade. 
 

EVENTUAL INTENTION AND THE CONSCIOUS FAULT IN CRIMES OF 
HOMICIDE ON TRAFFIC 

 
ABSTRACT: This article aims to demonstrate the difference between the guilty 
homicide predicted in the Brazilian Traffic Code and the intentional homicide predicted 
in the Penal Code, addressing the aspects of guilt and intent, with an emphasis on 
conscious guilt and eventual intention. It is necessary to distinguish the differences 
between intent and guilt, since it generates controversies in the crimes of homicide 
involving motor vehicles, because there are applications of possible deceit in cases 
which the intent mode is characterized by the agent being in excess of speed or drunk. 
On the other hand, it will be pointed out the reasons why drunkenness and speeding 
should not be used exclusively as parameters to characterize the intention of the agent. 
Also highlighting the great clash of whether the agent assumes the risk of producing 
the result death, not caring about the legal right life, or they were aware of the risk of 
injury to this legal right but believed that would not happen. 
 
Keywords: Legal Right. Life. Purpose.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende discutir o delito de homicídio no âmbito de direção 
de veículo automotor, trazendo as definições do dolo e a culpa, bem como de seus 

derivados, o dolo eventual e culpa consciente, com ênfase no delito de homicídio 

previsto no Art. 302 do Código de Trânsito. Expondo as finalidades do Código de 

Trânsito e o Código Penal em abordar o delito de homicídio, bem como para que haja 

a correta aplicação do tipo. Isso porque será demonstrado que existem elementos os 

quais abrangem o dolo eventual, bem como elementos os quais abrangem a 

modalidade culposa, já que vamos entrar nos aspectos da consciência do agente e 

trazendo se o agente assume o risco de produzir o evento morte, bem como se ele 

sabe, mas não acredita que vai acontecer com ele, tudo fundamentado com doutrinas 

e até entendimentos de tribunais, mostrando as diferença entre o dolo eventual e culpa 

consciente, já que, em ambos os casos, trata-se do resultado morte. 
 
2. HOMÍCIDIO CULPOSO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - BREVES 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O TIPO PENAL 
 

 O delito de homicídio no trânsito tem embasamento legal no Código de 

Trânsito em seu Art. 302, “caput”: “Art. 302 - Praticar homicídio culposo na direção de 
veículo automotor”.  

 É de se destacar que o homicídio culposo previsto no Art. 302 do Código de 

Trânsito possui uma pena de 2 a 4 anos de detenção, quando de outro lado o 

homicídio culposo previsto no Art. 121, §3º do Código Penal possui pena de 1 (um) a 

3 (três) anos de detenção.  

Há um bom tempo, a violência no trânsito tem tirado a vida de muitas pessoas, 

podemos destacar que os índices de 1997 (o mesmo ano em que foi publicado o 

Código de Trânsito), a cada 100 mil habitantes 22,4 morreram em acidentes de 

transportes (IBGE, 2010) e a cada 100 mil habitantes 25,4 foram assassinados (IBGE, 

2010), podendo se destacar que as mortes no trânsito são relativamente altas se 

compararmos com as taxas de homicídios. 

Apesar dos índices anteriormente trazidos serem do ano de 1997, quando já 
havia uma grande violência no trânsito, essa punição maior pelo Código de Trânsito 

chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo decidiu:   



 
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 
ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: 
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE 
NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra 
inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, 
inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “PENAL E 
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PENA SUPERIOR À 
PREVISTA NO CPB. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA 
MANTIDA. 1. Não há cerceamento de Defesa na produção de prova 
pericial durante a fase preliminar sem a oitiva da Defesa do acusado, 
pois, a despeito da irrepetibilidade das provas técnicas, os laudos 
realizados durante o inquérito podem ser contraditados e 
complementados durante a fase judicial a pedido das partes, 
observando-se a ampla defesa conquanto diferida. 2. O CTB, ao 
impor pena mais severa ao homicídio culposo praticado no 
trânsito do que a prevista no art. 121, § 3º, do CP, não implica 
afronta à igualdade constitucionalmente protegida. Ao contrário, 
fortalece-a, tratando com desigualdade situações desiguais. 
Ademais, pelo princípio da especialidade, o agente que pratica 
homicídio culposo no trânsito se sujeita às sanções da norma 
especial. 3. Não havendo qualquer dúvida acerca da existência dos 
elementos da culpa na conduta do réu, impõe-se a condenação nos 
exatos termos da previsão legal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. 
2. O Agravante alega que “o art. 302 e 303 do CTB são 
inconstitucionais por tratar pessoas iguais de forma desiguais 
estabelecidas no próprio CTB, e não pelo crime do art. 121, § 3º, do 
CP”. Afirma ser “muito mais benéfico, ao cidadão, informar que agiu 
com dolo no caso de crime praticado sob crivo do art. 303 da Lei 
9.503/97 do que informar que agiu com culpa”. 3. Inadmitiu-se o 
recurso extraordinário ao fundamento de harmonizar-se o acórdão 
recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Examinados 
os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. No art. 544 do Código 
de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, 
estabeleceu-se que o agravo contra inadmissão de recurso 
extraordinário processa-se nos autos do recurso, ou seja, sem a 
necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso. 
Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja 
decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso 
extraordinário. 5. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 6. A 
decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo 
Tribunal no sentido da constitucionalidade do art. 302 do Código de 
Trânsito Brasileiro: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO 
ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO NA 
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 302 DO CTB. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE SE 
MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O Supremo 
Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 302 do Código 



de Trânsito Brasileiro. 2 . Precedentes: RE 428.864-AgR, Min. ELLEN 
GRACIE, 2ª Turma, DJ 14.11.2008; AI 831.778-AgR, Min. CÁRMEN 
LÚCIA, 1ª Turma, DJe 4.3.2011; AI 797.370-AgR, Min. Ayres Britto, 2ª 
Turma, DJ 02.3.2011. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(AI 847.110-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 
17.11.2011). “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 302 DO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 831.778-AgR, de minha relatoria, 
Primeira Turma, DJe 4.3.2011). “DIREITO PENAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 302, 
PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.503/97. IMPROVIMENTO. 1. A questão 
central, objeto do recurso extraordinário interposto, cinge-se à 
constitucionalidade (ou não) do disposto no art. 302, parágrafo único, 
da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), eis que passou a 
ser dado tratamento mais rigoroso às hipóteses de homicídio culposo 
causado em acidente de veículo. 2. É inegável a existência de maior 
risco objetivo em decorrência da condução de veículos nas vias 
públicas - conforme dados estatísticos que demonstram os alarmantes 
números de acidentes fatais ou graves nas vias públicas e rodovias 
públicas - impondo-se aos motoristas maior cuidado na atividade. 3. O 
princípio da isonomia não impede o tratamento diversificado das 
situações quando houver elemento de discrímen razoável, o que 
efetivamente ocorre no tema em questão. A maior frequência de 
acidentes de trânsito, com vítimas fatais, ensejou a aprovação do 
projeto de lei, inclusive com o tratamento mais rigoroso contido no art. 
302, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97. 4. A majoração das margens 
penais - comparativamente ao tratamento dado pelo art. 121, § 3º, do 
Código Penal - demonstra o enfoque maior no desvalor do resultado, 
notadamente em razão da realidade brasileira envolvendo os 
homicídios culposos provocados por indivíduos na direção de veículo 
automotor. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 
428.864, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 
14.11.2008). Nada há a prover quanto às alegações do Agravante. 7. 
Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, al. a, 
do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 
2015. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora. (STF, RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE916132 / DF. Relatória 
Ministra Cármen Lúcia. DJ: 22.09.2015, 2015).  
 
 

 Portanto, diante da decisão proferida pelo Supremo, essa penalização maior 

do homicídio previsto no Código de Trânsito, em relação ao homicídio previsto no 

Código Penal, é totalmente coerente e constitucional e abarcada pelo princípio da 

especialidade, conforme citado na decisão.  

 O tratamento especial que é trazido pelo Código de Trânsito ao delito de 
homicídio, também é apontado por Pedro Lenza: 

 



A divulgação de estatísticas que reconheceram o Brasil como 
recordista mundial em mortes no trânsito fez com que o legislador, ao 
aprovar referido Código de Trânsito, nele introduzisse crimes 
especiais de homicídio e lesão culposa na direção de veículo 
automotor, mais gravemente apenados (LENZA, 2016, p. 181). 

 
 

Então é necessário o tratamento especial ao delito de homicídio na direção de 

veículo automotor ante ao elevado número de mortes no trânsito.  

Superada a necessidade de tratamento especial ao delito de homicídio, 

devemos destacar qual o bem jurídico tutelado no homicídio previsto no Código de 

Trânsito.  
Segundo Fernando Fukassama, o homicídio culposo trazido no Código de 

Trânsito tutela o bem jurídico da vida humana. (Fukassama. 1998. Página 116), sendo 

o mesmo bem jurídico tutelado pelo Código Penal, já que, de acordo com Guilherme 

de Souza Nucci, o bem jurídico do homicídio é a vida humana. (NUCCI, 2014, p. 591) 

Assim, pode-se perceber que as diferenças trazidas em legislações diferentes 

não são por conta do bem jurídico tutelado, já que é o mesmo, mas sim por conta das 

situações desiguais e os tratamentos especiais conforme já citado anteriormente. 
 
2.1. CONCEITO E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO ELEMENTO CULPA 

 

 O elemento do tipo culposo é aquele em que não havia intenção da pessoa em 
realizar o intento criminoso, porém, determinado por imprudência, negligência ou 

imperícia ele se realiza, esse tipo se encontra previsto no Código Penal, em seu Art. 

18, inciso II: “Art. 18 - Diz-se o crime: II - culposo, quando o agente deu causa ao 

resultado por imprudência, negligência ou imperícia.” 

Para caracterização do tipo culpa são necessários 6 elementos: conduta, 

inobservância do cuidado, resultado lesivo, nexo de causalidade, previsibilidade e 
tipicidade. (GRECO, 2014, p. 204). 

Sobre inobservância do cuidado, deve ser observado se conduta do agente é 

a mesma que de uma pessoa com consciência, discernimento e prudência. Caso não 

seja, está caracterizado o elemento da inobservância. Para se saber se uma pessoa 

é dotada de discernimento e prudência surge a previsibilidade objetiva, em que o 

resultado produzido era previsível para um homem comum. (JESUS, 2003, p. 297-

298). 



Então, para o tipo culposo, deve-se levar em consideração se o agente agiu de 

forma imprudente, negligente ou imperito, em relação a um homem comum, cujo na 

sociedade, os homens em sua maioria não agiriam de tal forma. 
Ainda sobre o dever de cuidado que se espera dos homens comuns, pode-se 

observar o seguinte nas palavras de Julio Fabrini Mirabete: 
 

A cada homem, na comunidade social, incumbe o dever de praticar os 
atos da vida com as cautelas necessárias para que de seu atuar não 
resulte dano a bens jurídicos alheios. Quem vive em sociedade não 
deve, com uma ação irrefletida, causa dano a terceiro, sendo-lhe 
exigido o dever de cuidado indispensável a evitar tais lesões. Assim, 
se o agente não observa esses cuidados indispensáveis, causando 
com isso dano a bem jurídico alheio, responderá por ele. É a 
inobservância do cuidado objetivo exigível do agente que torna a 
conduta antijurídica (MIRABETE, 2014, p. 133). 
 
 

 Dessa maneira, percebe-se que o dever de agir com prudência e cuidado é 

algo necessário para quem vive em sociedade para que não se cause danos a outras 

pessoas. 

 Já a conduta deve ser dirigida a um fim totalmente legal, mas que de algum 

modo, não se observa o dever de cuidado, seja por imprudência, negligência ou 

imperícia, da causa a um resultado ilegal que não foi pretendido e nem se assumiu o 

risco de produzi-lo (GRECO, 2014, p. 204). Falando de resultado: 
 

Embora o agente tenha deixado de observar o seu dever de cuidado, 
praticando, por exemplo, uma conduta extremamente imprudente, 
pode haver situações em que seu comportamento não cause danos 
aos bens juridicamente tutelados pelo Direito Penal. Em casos tais, o 
agente não responderá pela prática de um delito culposo, uma vez 
que, para que reste caracterizada esta espécie de crime, é preciso que 
ocorra, como regra um resultado naturalístico, ou seja, aquele no qual 
haja uma modificação no mundo exterior. Essa exigência vem 
expressa no inciso II do art. 18 do Código Penal, que diz ser o crime 
culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia (GRECO, 2014, p. 206). 
 
 

 Sendo assim, infere-se que, para caracterizar o resultado, deve haver uma 

modificação a um bem jurídico, tendo a mera imprudência, negligência ou imperícia 

não gerado nenhum dano, não se responderá pelo delito culposo. 



 Em relação ao nexo de causalidade, deve haver uma relação entre a conduta 

e o resultado, sendo necessário que o agente não tenha os cuidados necessários para 

dar causa a algo previsível, caracterizando a culpa (DELMANTO, 1991, p. 31). 
 Ou seja, o nexo é a relação da conduta da pessoa que gera um resultado que 

prejudica outra pessoa, seja por imprudência, negligência ou imperícia, não se 

observando o dever de cuidado. 

 Ainda, para que haja o reconhecimento do tipo culposo e que seja uma conduta 

típica para o ilícito tem que haver previsão, devendo haver uma complementação na 

definição do crime e previsão de sua modalidade culposa, caso não haja, a conduta 

será atípica, não se falando em crime (MIRABETE, 2014, p. 136). 

 A respeito do que foi mencionado sobre agir com imprudência, negligência e 

imperícia, há de se destacar, já que é o que traz a letra da lei para que fique bem 

esclarecido: 
 

São formas de manifestação da inobservância do cuidado 
necessário.A Imprudência é a prática de um fato perigoso. Ex.: dirigir 
veículo em rua movimentada com excesso de velocidade. Negligência 
é a ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado. 
Ex.: deixar arma de fogo ao alcance de uma criança. Enquanto na 
negligência o sujeito deixa de fazer alguma coisa que a prudência 
impõe, na imprudência ele realiza uma conduta que a cautela indica 
que não deve ser realizada (JESUS, 2003, p. 301-302). 
 
 

 Logo, as condutas são contrárias, sendo a imprudência o ato de fazer algo que 

possa gerar um dano a outra pessoa, já a negligência é a conduta de deixar de fazer 

algo que, por não ter sido feito, gera um dano a outrem, como os próprios exemplos 

acimas citados.  

Ainda é possível que as duas condutas estejam ligadas como o exemplo:  
 
 

Um motorista não efetua o reparo dos freios já gastos de seu 
automóvel e, mesmo assim, com ele transita por uma movimentada 
rua no centro da cidade. Em determinado momento, necessita diminuir 
a velocidade do automóvel e os freios não respondem ao seu 
comando, pois estão totalmente gastos, e, em virtude disso, atropela 
e mata um pedestre. Nesse exemplo, podemos vislumbrar as duas 
modalidades de conduta culposa. A primeira, a conduta negligente, 
ocorreu quando o agente não levou a efeito o necessário conserto dos 
freios de seu automóvel; a segunda, a conduta imprudente, ocorreu 
quando o agente, mesmo sabendo que não poderia contar com os 
freios do veículo, ainda assim o colocou em movimento e, por isso, 
veio a causar o resultado lesivo. Como se percebe, há, no exemplo 



fornecido, um misto de conduta negligente e imprudente (GRECO, 
2014, p. 211). 
 
 

 A imperícia, de outra forma, conforme explana Guilherme Nucci, é algo que diz 

respeito a aptidão profissional, cujo o profissional age de forma inábil, com algo que 
deveria saber e não sabe, ou não se precaveu e, por não ter se precavido ou não 

saber, gera um dano a um bem jurídico ou a outra pessoa, caracterizando assim a 

culpa do agente de forma imperita (NUCCI, 2014, p. 191). 

 Há de se destacar que o sujeito que pratica atividade fora de sua profissão, 

ofício ou arte, está sendo negligente ou imprudente, não caracterizando a imperícia, 

bem como não caracteriza a imperícia o erro profissional (JESUS. 2003, p. 302) 

 Para distinguir melhor a diferença entre a imperícia e o erro profissional, 

apropriamo-nos das lições de Guilherme Nucci: 

 
A deficiência profissional, que acarreta um dano a alguém, nem 
sempre pode ser caracterizada com imperícia. Enquanto esta é um 
erro grosseiro, que a média dos profissionais de determinada área não 
cometeria, em circunstância normais, o erro profissional faz parte da 
precariedade dos conhecimentos humanos, pois nem todos possuem 
o mesmo talento, a mesma cultura e idêntica habilidade. Quando 
houver erro, resolve-se na esfera civil (NUCCI, 2014, p. 191). 
 
 

 Fica evidenciada a diferença entre imperícia e erro profissional, já que o erro 

profissional é algo que exige aspectos peculiares ao conhecimento humano cuja a 
maioria desconhece e não é por inobservância das características profissionais, por 

exemplo: Um paciente, que tem problemas de saúde e necessita que sejam tomadas 

medidas para que não tenha maiores problemas ou não morra, é submetido a um 

procedimento novo, uma vez que em seu caso não existe um estudo concreto sobre 

o problema, sendo assim algo novo para a ciência. O médico, que tenta uma técnica 

não aperfeiçoada devido ao grau de complexidade do caso, na eventualidade de gerar 
danos ao paciente não estará cometendo um crime. 
 
2.2 A CULPA CONSCIENTE 

 



A culpa consciente é uma espécie de culpa em que o agente prevê o resultado 

de dano a um bem jurídico, porém, acredita veementemente que não irá acontecer 

com ele. 
 

A culpa consciente é caracterizada pela previsão do agente quanto à 
probabilidade do resultado que ele espera não venha a ocorrer, 
confiando em sua habilidade ou destreza para enfrentar a situação de 
risco. É também chamada de culpa com previsão e que se aproxima 
do dolo eventual. Em muitas hipóteses é difícil fixar os limites entre 
uma e outra situação como corre com os crimes de trânsito (DOTTI, 
2012, p. 405). 
 
 

 Ou seja, o agente que sabe do risco e não acredita nele, age com culpa e não 

dolo, mesmo sendo difícil de fixar os limites conforme citado. 

 Nas palavras de Damásio de Jesus, a culpa consciente e a previsão possuem 

proximidade tênue: 

 
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 acertar o companheiro. Confia, porém, em 
sua pontaria, acreditando que não virá a matá-lo. Atira e mata seu 
companheiro. Não responde por homicídio doloso, mas sim por 
homicídio culposo (CP, art. 121, §3.º). Note-se que o agente previu o 
resultado, mas levianamente acreditou que não ocorresse (JESUS, 
2003, p. 303). 
 
 

 Sendo assim, é possível que haja a previsão na culpa consciente, porém não 

se deve confundir com o dolo eventual apesar de suas proximidades, principalmente 
no tocante ao ponto que diz respeito a previsão, conforme já explanado. 

 
3. HOMICÍDIO DOLOSO – BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TIPO PENAL 

 

O delito de homicídio doloso tem embasamento no Código Penal, em seu Art. 

121 “caput”: “Matar alguém”, com pena de 6 a 20 anos. Percebe-se que a pena é bem 
maior que as penas previstas para as modalidades culposos.  

Nas palavras de Pedro Lenza, o homicídio pode ser conceituado: 

  



O homicídio consiste na eliminação da vida humana extrauterina 
provocada por outra pessoa. A vítima deixa de existir em decorrência 
da conduta do agente. Este pode realizar o ato homicida 
pessoalmente, ou atiçando um animal bravio contra a vítima, ou até 
mesmo valendo-se de pessoa inimputável, como no caso de 
convencer uma criança a jogar veneno no copo da vítima. (LENZA, 
2016, p. 110). 
 
 

 Sendo assim, todo aquele que tira a vida de outrem (com dolo é claro) será 

enquadrado neste dispositivo.  

Da mesma forma que o homicídio culposo previsto no Código de Trânsito 
Brasileiro, o objetivo jurídico do homicídio doloso, previsto no código penal, também é 

a proteção da vida conforme podemos observar:  

 
Tutela-se com o dispositivo o mais importante bem jurídico, a vida 
humana, cuja proteção é um imperativo jurídico de ordem 
constitucional (art. 5º, “caput” da CF). Tem a vida a primazia entre os 
bens jurídicos, sendo indispensável à existência de todo direito 
individual porque “sem ela não personalidade e sem esta não há 
cogitar de direito individual (MIRABETE, 2009, p. 26). 
 
 

 Leva-se em conta também que o único bem jurídico que é atingido é a vida, por 

isso é um crime simples, sendo também um crime de dano, já que gera lesão ao bem 

jurídico, ou seja, a vida. (LENZA, 2016, p. 110). 

 É de salientar que a parte especial do Código Penal obedece a uma ordem dos 

bens jurídicos mais importantes, sendo o crime de homicídio o primeiro, logo o bem 

jurídico mais importante. (FERNANDO CAPEZ, 2012, p.  25). 

A vida que é um dos bens mais preciosos assegurado pela Constituição Federal 

em seu Art. 5º, “caput”, a sua inviolabilidade: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. 

 

3.1. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO DOLO 

 

O dolo está ligado, conforme previu o legislador, com a ocorrência dos 

elementos descritos no Código Penal, em seu Art. 18, inciso I: 



“Art. 18 - Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou 

assumiu o risco de produzi-lo”. 

O dolo é a forma em que o crime é praticado e, se o agente age com dolo, ele 
age com a intenção de praticar seu intento, devendo ter a devida reprimenda, ou 

ainda, assumindo o risco de praticar o seu intento, que é uma espécie de dolo em que 

o agente irá ter sua reprimenda da mesma forma, podendo ser conceituado de mais 

de uma maneira. Entre as espécies de dolo há o dolo natural adotado pela teoria 

finalista, bem como o dolo normativo adotado pela doutrina clássica, conforme se vê:  

 
O dolo pode ser conceituado diferentemente, de acordo com as duas 
principais teorias que existem a seu respeito: 1. Dolo natural. Para a 
doutrina finalista – que a reforma de 84 desejou adotar – 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, ainda quando o 
agente atua sem consciência da ilicitude de seu comportamento; neste 
caso, continua havendo o dolo e apenas a culpabilidade do agente 
ficará atenuada ou excluída. 2. Dolo normativo. Para a doutrina 
clássica – que orientou a redação original do CP – o dolo não é natural, 
mas normativo, pois contem a consciência da ilicitude (ou 
antijuricidade). 3. Diferenças. Para a teoria finalista (hoje dominante) 
o dolo é elemento subjetivo do tipo ou do injusto, integrando o próprio 
comportamento. Para a teoria clássica (ora em desuso) o dolo diz 
respeito à culpabilidade e não integra a conduta (DELMANTO, 1991, 
p.  29- 30). 
 
 

No mesmo sentido: “é a vontade consciente de praticar a conduta típica (visão 

finalista – é o denominado dolo natural).” (NUCCI, 2014, p.181). 

Neste aspecto é adequado o conceito de dolo natural trazido pela teoria 

finalista, sendo necessária a vontade e consciência de realizar o ato delituoso, ou seja, 

a realização de um ato ilícito de maneira consciente e agindo porque quer, com 

vontade própria, não discutindo sobre a culpabilidade, e sim sobre a vontade de agir 

do agente, deixando de ter prevalência o dolo normativo da doutrina clássica que traz 

a simples consciência da ilicitude, que é uma modalidade da culpabilidade, já que o 

Código Penal traz o tipo próprio do erro sobre a ilicitude do fato no Art. 21, “caput”: 

“Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do 

fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-la de um sexto a um 

terço” 
 Ainda é possível adotar a teoria do dolo natural com preferência, além de todo 

exposto, pelos seguintes motivos: 



 
Preferimos o conceito finalista de dolo, ou seja, é a vontade consciente 
de realizar a conduta típica. Estamos convencidos de que todas as 
questões referentes à consciência ou à noção da ilicitude devem ficar 
circunscritas à esfera da culpabilidade. Quando o agente atua, basta 
que objetive o preenchimento do tipo penal incriminador, pouco 
importando se ele sabe ou não que realiza algo proibido. Portanto, 
aquele que mata alguém age com dolo, independentemente de 
acreditar estar agindo corretamente (como o faria o carrasco nos 
países que possuem pena de morte) (NUCCI, 2014, p. 181). 
 
 

 Portanto, resta claro que a prática de uma conduta ilícita, agindo porque quer, 

está configurado o dolo, agora as circunstâncias, como o conhecimento ou não da lei 

e as finalidades da prática do ato, ficam a parte da culpabilidade, não 

descaracterizando a presença do dolo, conforme discutido anteriormente. 

 Ainda existem três características do dolo: abrangência, atualidade e 

possibilidade de influenciar o resultado. A abrangência consiste em envolver todos 
elementos do tipo objetivo; Atualidade é o dolo no momento da ação; possibilidade de 

influenciar o resultado é a vontade do agente capaz de produzir o ato (NUCCI, 2014, 

p. 182). 

 Ou seja, além da vontade e consciência, o agente tem que ter essas 

características para constatar que agiu com dolo, tendo que agir da seguinte forma, a 

título de exemplo: no intento de matar alguém com emprego de veneno, prepara o 

veneno capaz do resultado morte (abrangência), coloca na xícara de café da pessoa, 

sabendo que a pessoa sempre bebe café em sua xícara preferida (possibilidade de 

influenciar o resultado), no momento em que a pessoa se distraí e após ao almoço 

que costuma tomar seu café, coloca o veneno em sua caneca (atualidade). 

 
3.2. O DOLO EVENTUAL 

  

O dolo eventual é uma espécie de dolo: “Dolo eventual, quando o agente, 

conscientemente, admite e aceita o risco de produzir o resultado.” (DELMANTO, 1991, 

p. 30). 

O dolo eventual tem sido reconhecido pelos tribunais, podemos observar: 

 
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE 
LATROCÍNIO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - SENTENÇA 
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Se o conjunto probatório 



carreado aos autos evidencia que o agente efetuou disparos de arma 
de fogo na direção da vítima, com a intenção de subtração de coisa 
alheia móvel, a sua condenação nas sanções do art.157, § 3º, 
segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, é imperiosa, 
pois assumiu o risco de causar o resultado morte (dolo 
eventual).Apelação conhecida e provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 
1695379-0 - Tibagi -  Rel.: Jorge Wagih Massad - Unânime -  J. 
09.11.2017)). 
 
 

 Pode-se inferir que o agente ao efetuar os disparos contra a vítima assumiu o 

risco de seu resultado morte, logo agiu com dolo. 
De outro lado o agente assume o risco aceitando e prevendo-o, que considera 

de forma provável o resultado sem se importar se será realizado ou não (GRECO, 

2014, p. 198). 

 Um exemplo trazido por Pedro Lenza é: “É o que ocorre quando alguém faz 

roleta-russa mirando o revólver para outra pessoa e, apesar de haver uma só cápsula 

no tambor, acaba havendo o disparo e a morte” (LENZA, 2016, p. 123) 
 Ou seja, conforme mencionado, o agente age com intenção, sabendo que pode 

causar um dano a um bem jurídico e não se importa, caracterizando assim o dolo 

eventual, como por exemplo: atirar no muro sem se importar com quem está passando 

atrás e se irá atingi-lo. 

 Devemos perceber que o dolo propriamente dito no tópico anterior o agente 
quer o resultado lesivo a um bem jurídico, já no dolo eventual o agente não se importa 

se o bem jurídico vai ser afetado. 
 
4. QUESTÕES A SEREM ENFRENTADAS: AFINAL DOLO EVENTUAL OU CULPA 
CONSCIENTE? 
 

O dolo eventual e culpa consciente possuem elementos muito próximos, 

conforme já citado ao longo do trabalho, sendo que o dolo eventual se assume o risco 

de produzir o resultado e a culpa consciente sabe-se do risco, porém acredita que não 

irá realizar. Ainda o que os tornam mais próximos é o que foi destacado no tópico da 

culpa consciente acerca da previsão, elemento que está presente nos dois. De outra 

forma há que se destacar que não são iguais, tampouco seus resultados podem ser 
diferentes, apontado nas escrituras de Celso Delmanto: 

 



É importante não confundir o dolo eventual com a culpa 
consciente. No dolo eventual, não é suficiente que o agente se 
tenha conduzido de maneira a assumir o risco de produzir o 
resultado; exige-se, mais, que ele haja consentido no resultado 
(DELMANTO, 1991, p. 30) 
 
 

Assim, não se deve confundir o dolo e a culpa no caso concreto, observando 

sempre se o agente consentiu ou não para o resultado, para então caracterizar-se a 
culpa ou dolo. 

 

4.1. HOMICÍDIO PRÁTICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E A 

ANÁLISE DO DOLO EVENTUAL 

 

Conforme se tem acompanhado em diversos casos, o dolo eventual tem sido 
reconhecido nos delitos de homicídio no trânsito, seja porque o agente se embriagou 

e assumiu a direção do veículo automotor ou porque dirigiu com excesso de 

velocidade ou, muitas vezes, embriagou-se e dirigiu com excesso de velocidade o que 

acabou resultando em um acidente em que veio levar uma pessoa a morte. 

Vejamos o posicionamento de nossos tribunais acerca do assunto: 

 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO POR DUAS VEZES 
NO TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÕES 
DIVERSAS DE CRIMES CONTRA A VIDA.RECURSO DO 
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PUGNANDO A PRONÚNCIA DO RÉU 
POR HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS DE QUE O 
RÉU, EM EXCESSO DE VELOCIDADE, EFETUANDO MANOBRAS 
DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO E SOB A 
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, PROVOCOU A MORTE DAS VÍTIMAS. 
INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DIANTE DA DÚVIDA 
RAZOÁVEL ACERCA DA ADMISSÃO DA PRODUÇÃO DO 
RESULTADO MORTE. PLEITO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA 
DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA 
VÍTIMA.INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA PRONUNCIAR O 
RÉU E SUBMETÊ-LO A JÚRI POPULAR NOS TERMOS DO ART. 
121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. (TJPR - 1ª C.Criminal - RSE - 
1684533-7 - Ipiranga -  Rel.: Macedo Pacheco - Unânime -  J. 
12.04.2018). 
 
 

 Nota-se que o acusado não foi condenado por homicídio, porém foi 

pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri por haver indícios 

de que praticou homicídio doloso já que dirigia de forma imprudente e embriagado. 



Esse é o posicionamento de que o agente que conduz veículo automotor sob 

influência de álcool ou de forma imprudente está agindo com dolo, conforme a decisão 

anteriormente citada, porém tal posicionamento será contraposto no tópico seguinte. 
 

4.2. A CULPA CONSCIENTE NO CASO CONCRETO 

  

A Culpa consciente deve prevalecer nos casos de delito de homicídio na 

direção de veículo automotor, já que a intenção do agente é algo difícil de ser provada, 

bem como não parece razoável que todos aqueles que ao dirigir embriagado, sabendo 

que podem ser aumentadas as chances de se envolver em um acidente, estão 

assumindo o risco, isso porque é mais razoável que o agente sabe do risco, porém 

acredita que não irá produzi-lo, pois ao se envolver em um acidente ele não irá 

necessariamente apenas tirar a vida de outra pessoa, e sim poderá perder sua vida 

no acidente. 
 Os aspectos, muitas vezes usados para configurar o dolo, como a embriaguez 

e o excesso de velocidade não merecem ser prosperados, isso porque: “A embriaguez 

e a velocidade são dados objetivos que indicam apenas a inobservância e dever 

objetivo de cuidado.” (ROCHA. 2013, p. 76) 

 Podemos observar que há precedentes do STF afastando a relação entre a 

embriaguez e o dolo eventual:  
 

DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE. 1. O DOLO EVENTUAL 
DO ART. 15, I, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL, PRESSUPOE 
CONSCIENCIA E ANUENCIA DO AGENTE, AINDA QUANDO NÃO 
QUEIRA O RESULTADO. 2. DOLO EVENTUAL CONFINA-SE, MAS 
NÃO SE CONFUNDE COM A CULPA CONSCIENTE, NA QUAL, 
PREVENDO OU DEVENDO PREVER O RESULTADO, O AGENTE 
ESPERA LEVIANAMENTE QUE ELE NÃO SE REALIZE. 3. A 
EMBRIAGUEZ, SEJA VOLUNTARIA OU CULPOSA, POR SI SÓ NÃO 
CARACTERIZA O DOLO EVENTUAL. (STF, HABEAS CORPUS: HC 
46791 RS. Relator: Ministro Aliomar Balleiro. DJ. 20.05.1969., 1969) 

  
A discussão tem acirrada ênfase, a partir das palavras de Rogério Grecco: 

 
A questão não é tão simples como se pensa. Essa fórmula criada, ou 
seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não pode 
prosperar. Não se pode partir do princípio de que todos aqueles que 
dirigem embriagados e com velocidade excessiva não se importam em 
causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. (GRECO, 2014, 
p. 214). 



  
 

 Portanto há que se analisar se o agente assume o risco de produzir ou ele tem 

consciência e acredita que com ele não irá ocorrer tal situação. Isso através de provas 

concretas, sem a mera utilização dos aspectos já citados, velocidade e embriaguez, 

já que é muito frágil dizer que diante de tais condutas o agente agiu com dolo. 
 A embriaguez não deve ser utilizada de parâmetro para caracterizar o dolo, já 

que irá ensejar no delito de forma qualificada conforme prevê o Art. 302, §3º do Código 

de Trânsito: “Art. 302 - Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. 

§3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência”.  

 É necessário que se analise a postura do agente, de forma a saber se ele não 

se importava em produzir o resultado ou se importava acreditando que, mesmo 

havendo o risco, não iria acontecer. 

 De acordo com Nucci (2014, p. 185), “é inviável buscar solver o problema com 

a prova concreta do que se passou na mente do agente, algo utópico na maior parte 

dos delitos ocorridos no trânsito”. 
Não havendo comprovação concreta que o agente agiu com dolo deve 

prevalecer o princípio da “indubio pro reo”, ainda que não agrade a população que se 

choca com a perda da vida de uma vítima (GRECO, 2014, p. 216) 

Salienta-se que não deve desvalorizar a vida que se foi tornando-a impunível, 

porém não deve ser decidido para agradar os leigos, e sim deve ser respeitada a 

punição adequada ao agente e que ele merece. 
A análise ainda deve ser permeada, pelo enfoque dado em decisões judiciais 

acerca do tema: 

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu, na 
tarde de hoje (6), Habeas Corpus (HC 107801) a L.M.A., motorista 
que, ao dirigir em estado de embriaguez, teria causado a morte de 
vítima em acidente de trânsito. A decisão da Turma desclassificou a 
conduta imputada ao acusado de homicídio doloso (com intenção de 
matar) para homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de 
veículo, por entender que a responsabilização a título “doloso” 
pressupõe que a pessoa tenha se embriagado com o intuito de praticar 
o crime. 
O julgamento do HC, de relatoria da ministra Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, foi retomado hoje com o voto-vista do ministro Luiz Fux, que, 
divergindo da relatora, foi acompanhado pelos demais ministros, no 
sentido de conceder a ordem. A Turma determinou a remessa dos 
autos à Vara Criminal da Comarca de Guariba (SP), uma vez que, 



devido à classificação original do crime [homicídio doloso], L.M.A havia 
sido pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri daquela 
localidade. 
A defesa alegava ser inequívoco que o homicídio perpetrado na 
direção de veículo automotor, em decorrência unicamente da 
embriaguez, configura crime culposo. Para os advogados, “o fato de o 
condutor estar sob o efeito de álcool ou de substância análoga não 
autoriza o reconhecimento do dolo, nem mesmo o eventual, mas, na 
verdade, a responsabilização deste se dará a título de culpa”. 
Sustentava ainda a defesa que o acusado “não anuiu com o risco de 
ocorrência do resultado morte e nem o aceitou, não havendo que se 
falar em dolo eventual, mas, em última análise, imprudência ao 
conduzir seu veículo em suposto estado de embriaguez, agindo, 
assim, com culpa consciente”. 
Ao expor seu voto-vista, o ministro Fux afirmou que “o homicídio na 
forma culposa na direção de veículo automotor prevalece se a 
capitulação atribuída ao fato como homicídio doloso decorre de mera 
presunção perante a embriaguez alcoólica eventual”. Conforme o 
entendimento do ministro, a embriaguez que conduz à 
responsabilização a título doloso refere-se àquela em que a pessoa 
tem como objetivo se encorajar e praticar o ilícito ou assumir o risco 
de produzi-lo. 
O ministro Luiz Fux afirmou que, tanto na decisão de primeiro grau 
quanto no acórdão da Corte paulista, não ficou demonstrado que o 
acusado teria ingerido bebidas alcoólicas com o objetivo de produzir o 
resultado morte. O ministro frisou, ainda, que a análise do caso não se 
confunde com o revolvimento de conjunto fático-probatório, mas sim 
de dar aos fatos apresentados uma qualificação jurídica diferente. 
Desse modo, ele votou pela concessão da ordem para desclassificar 
a conduta imputada ao acusado para homicídio culposo na direção de 
veículo automotor, previsto no artigo 302 da Lei 9.503/97 (Código de 
Trânsito Brasileiro). (STF, Concedido HC para desclassificar crime de 
homicídio em acidente de trânsito, 2011). 
 

O ministro Luiz Fux foi brilhante ao reconhecer que, para caracterizar o dolo 

eventual pela embriaguez, teria que restar comprovado que o acusado ingeriu bebida 

alcoólica com o fim de produzir o resultado morte de modo que lhe encorajasse, não 
podendo se falar em dolo eventual apenas por ter ingerido a bebida alcoólica, mas 

sim, em culpa consciente. 

Por fim, essa demonstração não é para influenciar que as pessoas confiem em 

si e produzam o resultado morte e nem que elas tenham um passe livre para tal 

conduta, mas sim para que as pessoas sejam punidas na medida correta, seja por 

não ter agido com dolo, ou seja por não ficar claramente demonstrado o dolo, inclusive 
o homicídio culposo previsto no Código de Trânsito possui pena maior que o previsto 

no Código Penal. 
 



5.  CONCLUSÃO 
 
 Diante de toda a discussão trazida discutindo os aspectos do dolo e da culpa, 
analisa-se que o dolo consiste em agir com intenção de lesar o bem jurídico e a culpa 

é o resultado de uma imprudência, negligência ou imperícia. 

De outro lado uma questão que foi bem abordada foi o dolo eventual e a culpa 

consciente, na qual pode se inferir que há uma linha tênue entre o dolo eventual e a 

culpa consciente, isso porque tanto o dolo como a culpa consciente possuem a 

previsibilidade da lesão ao bem jurídico. 

 Entretanto, dolo eventual e culpa consciente não devem ser confundidos, já 

que, para ter o emprego do dolo eventual, o agente sabe do risco e o assume, sem se 

importar se vai lesar o bem jurídico ou não, já em caso da culpa o agente sabe do 

risco de lesão ao bem jurídico, porém ele não acredita que irá se realizar, tampouco 

deseja essa lesão a um bem jurídico  
 Outro aspecto abordado foi a questão do homicídio na direção do veículo 

automotor, que foi trazido pelo legislador no Código de Trânsito na sua forma culposa, 

com uma pena maior que a do homicídio culposo comum, tratando de forma especial. 

Foi destacado o grande número de mortes no trânsito chegando a ser quase igual ao 

número de mortes por homicídios. 

 Assim surge a questão do dolo ou da culpa nos homicídios praticados na 
direção de veículo automotor, uma vez que o Código de Trânsito não trouxe a questão 

do homicídio doloso. Quando ocorrer o homicídio doloso na direção de veículo 

automotor deverá ser regido pelo Código Penal, sendo enquadrado na figura típica do 

Art. 121. 

 A partir daí surge uma nova discussão de quando será homicídio doloso e 

quando será homicídio culposo, nos casos de homicídio praticado na direção de 

veículo automotor. 

 Ora para caracterizar um ou caracterizar outro devemos observar os aspectos 

do dolo eventual e da culpa consciente e ver em qual o fato típico será enquadrado. 

 O que acontece muito em processos criminais é a utilização de alguns aspectos 

como a embriaguez e o excesso de velocidade, para que seja caracterizado o dolo 

eventual de modo a firmar que o agente ao se embriagar ou dirigir de forma perigosa 
estaria assumindo o risco de produzir uma lesão ao bem jurídico, já que a sua 



capacidade de conduzir o veículo embriagado ou em excesso de velocidade é 

reduzida, pois não se tem o total controle da governabilidade do veículo automotor.  

 Apesar do posicionamento anterior devemos destacar que, quando tratado do 
dolo eventual, foi abordado que para que seja caracterizado o agente tem que prever 

um resultado lesivo a um bem jurídico, almeja-lo ou não se importar caso venha 

acontecer. 

 Dessa forma a mera utilização de embriaguez ou excesso de velocidade na 

direção de veículo automotor por si só não caracteriza o dolo, pois é questionado onde 

está a intenção do agente em lesionar o bem jurídico vida, ou ainda, o autor conduziu 

o veículo e não se importou com resultado. Não é razoável, pois não se sabe qual a 

intenção do agente ao dirigir o veículo automotor. 

 Neste contexto, conclui-se que é razoável e aceitável que se caracterize a culpa 

consciente no caso concreto de um homicídio gerado por alguém que conduzia 

veículo automotor sob a influência de álcool ou em excesso de velocidade. 
 Esse posicionamento deve prevalecer porque não devemos fazer uma 

interpretação contra o agente apenas por ele ter se embriagado ou dirigido de forma 

imprudente, e assim gerando uma morte. 

 Deve-se buscar saber a real intenção do agente, se ele assumiu o risco de 

produzir não se importando com o resultado, ou se ele tinha consciência do risco, 

porém acreditava que não iria acontecer com ele.  
 Saber a real consciência do agente, se ele não se importava com o resultado 

morte ou se ele sabia e não acreditava que iria acontecer, é algo muito difícil de 

descobrir, não há como fazer a mera presunção através de aspectos subjetivos, deve-

se ter alguma prova ou algum elemento concreto para se desvendar a real intenção 

do agente, como por exemplo testemunhas.  

Isso porque um homem comum não deseja o resultado morte, e não é só em 

questão de tirar a vida de outra pessoa, o que é algo abominável, mas também em 

relação a sua própria integridade física e a sua vida, já que o agente ao se envolver 

em um acidente que possa levar alguém a morte, poderá ele mesmo sofrer lesões em 

decorrência do acidente e até mesmo perder a sua vida, uma vez que ao colidir com 

o veículo, o motorista que o conduz estará sujeito ao impacto e demais aspectos do 

acidente. 
Por fim, não é razoável generalizar de forma que todos que se envolver em um 

acidente levando uma vítima a óbito será enquadrado na modalidade dolosa, 



conforme posicionamento existente já explanado e até caso julgado no item Homicídio 

Praticado na Direção de Veículo Automotor e a Análise do Dolo Eventual. 

Mas sim, é razoável seguir a linha da culpa consciente no caso concreto tendo 
em vista o já explanado, inclusive podemos destacar alguns pontos que a legislação 

previu para punir o agente, já que o homicídio culposo na direção de veículo automotor 

tem uma punição maior que o homicídio culposo comum, bem como o homicídio 

culposo na direção de veículo automotor que se caracterizar a embriaguez, o agente 

terá uma pena mais elevada ainda, pois são condutas abomináveis. 

 O que deve se observar é a aplicação correta do tipo de acordo com a 

legislação e a correta interpretação, e não exageros para se justificar uma resposta a 

sociedade trazendo elementos subjetivos para dar uma maior punição ao agente 

causador da lesão ao bem jurídico mais precioso: a vida. 

 Sabe-se que a imprudência no trânsito é comum e que se perdem muitas vidas 

em acidentes, porém o que é certo deve ser aplicado, ainda que não agrade a maioria. 
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