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RESUMO 

 

RIBEIRO, Marco Antônio Mendes. O dolo eventual em sede de delitos na condução de 

veículo automotor: análise da jurisprudência pátria sob a ótica do direito fundamental à 

liberdade de locomoção. 2016. f. 104. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências 

Jurídicas/Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

Este estudo pretende demonstrar a legitimidade das decisões proferidas pelas nossas cortes e a 

possibilidade de ter havido uma ofensa ao direito fundamental de locomoção diante da 

aplicação de penas mais gravosas a casos que deveriam ser apenados sob a modalidade 

culposa. Assim, parte do estudo da temática acerca do dolo eventual em se tratando de crimes 

de trânsito, com enfoque na doutrina nacional e estrangeira sobre o tema em se confrontando 

com decisões proferidas pelos nossos Tribunais de Justiça. Primeiramente, menciona os 

conceitos de dolo, culpa e a diferenciação teórica entre o dolo eventual e a culpa consciente; 

passando, em seguida, pela elaboração de um estudo detalhado acerca dos crimes de trânsito e 

da instituição do júri. Explica a possibilidade de haver conflito de princípios – entre o da 

soberania dos veredictos e o do in dubio pro reo. Haverá, ainda, uma análise detalhada da 

jurisprudência de tribunais das cinco regiões da federação, as do Superior Tribunal de Justiça 

e as do Supremo Tribunal Federal, bem como da legislação acerca do dolo eventual de alguns 

países. Por fim, serão estudados alguns casos hipotéticos em que será verificada a ocorrência 

ou não da ofensa ao direito fundamental de liberdade de locomoção. Em sede de conclusões 

finais, serão dadas sugestões para se reduzir a violência no trânsito sem que haja graves 

ofensas às garantias constitucionais.  

 

Palavras chave: Dolo eventual. Homicídio. Trânsito. Jurisprudência. Conflito de princípios. 



ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Marco Antônio Mendes. The eventual intention in office offenses under the 

motor vehicle driving: analysis of country case law from the perspective of the fundamental 

right to freedom of movement. 2016. f. 104. Master Degree – Centro de Ciências 

Jurídicas/Faculdade de Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

This study aims to demonstrate the validity of decisions taken by our courts and the 

possibility of there having been a breach of the rigth law of locomotion on the application of 

more severe penalties in cases which should be under the convict guilty modality. So part of 

the thematic study on the Dolo Possible, “dolus eventualis,” in the case of traffic offenses, 

with a focus on national and foreign doctrine on the subject in confronting decisions taken by 

our courts. First, it mentions the deceit concepts of guilt and theoretical distinction between 

the possible malice and conscious guilt, then moving on the preparation of a detailed study 

about traffic offenses and the institution of the jury. Explains the possibility of conflict 

between the principles – of sovereignty of the verdicts and the in dubio pro reo. There will 

also be a detailed analysis of the case law of the Courts of the five regions of the federation, 

the Superior Court and the Supreme Court as well as the law about the eventual intention of 

some countries. Finally, it will be studied some hypothetical cases where the presence or 

absence of infringement of the fundamental right to freedom of movement will be checked. In 

place of final conclusions, will be given suggestions to reduce violence in traffic without 

serious harm to constitutional guarantees. 

 

Keywords: Dolo possible. “Dolus eventualis”. Transit murder. Court´s decisions. Conflict of 

principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1907, Charles Evans Hughes, então chefe da Suprema Corte norte 

americana, disse o seguinte: “A Constituição é o que os juízes dizem que ela é”.  

Isso é verdade? 

 

 
Ao interpretar a lei dessa forma, a ciência jurídica busca determinar o 

alcance do proibido e desvalorado de maneira lógica (não contraditória), 

fornecendo ao juiz um sistema de proposições que, aplicado por este, torna 

previsíveis suas decisões e, por conseguinte, reduz a margem de 

arbitrariedade, e proporciona segurança jurídica, ainda que, por certo, a 

segurança jurídica não dependa da previsibilidade das decisões judiciais. 

Nesse sentido, é correto afirmar que a ciência jurídica ‘projeta a 

jurisprudência’.1 

 

 

Neste trabalho, será estudado o dolo eventual em se tratando de crimes 

cometidos sob a condução de veículo automotor. 

Vivemos em um país com um dos maiores índices de mortes no trânsito. Dados 

do Ministério da Saúde apontam que 42.844 pessoas morreram vítimas de acidentes 

envolvendo veículos em 2010 – taxa de 22,4 mortes por 100 mil habitantes.2 A despeito de 

inúmeras campanhas educativas e da modificação do texto legal, aplicando penas mais 

severas às hipóteses de homicídio culposo na condução de veículo automotor, grande parte 

desses acidentes é atribuída à imprudência desenfreada de alguns condutores. 

Deparamo-nos com um triste cenário já conhecido por muitas famílias: a perda 

de seus entes queridos, vítimas fatais da imprudência e da indiferença de condutores sem 

compromisso com a vida humana. Persiste, ainda, uma desconfortável sensação de 

impunidade. Nessas horas não faltam delegados de polícia que, buscando os holofotes 

midiáticos, já sentenciam que irão indiciar o autor do fato por homicídio doloso porque o 

agente assumiu o risco de produzir o resultado.3 A conduta por diversas vezes é seguida por 

                                           
1 ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. V. 1, p. 145. 
2 Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_transito.pdf>. Acesso em 22 de mai. 

2014. 
3 AZUMA, Felipe Cazuo. O ébrio e o dolo eventual. Revista Jurídica UNIGRAN, nº 27, p. 85. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1089208-428-mil-morreram-em-acidentes-de-transito-no-brasil-em-2010.shtml
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_transito.pdf
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membros do Poder Judiciário que chegam, inclusive, a decretar a prisão preventiva desses 

motoristas.4 

Assim, diante de uma desconfortável sensação de impunidade por nós vivida, a 

mídia e certa parcela dos penalistas5 propugnam por punições mais severas aos homicidas de 

trânsito que venham a conduzir seus veículos como uma arma, dirigindo-os em alta 

velocidade, embriagados e, às vezes, vindo a promover disputas não autorizadas em vias 

públicas de grande movimento. Todo rumoroso acidente de trânsito ocorrido é taxado sob o 

rótulo do homicídio com dolo eventual. Criou-se o chavão: em direção sob o efeito de álcool 

resultando em acidente que cause morte sempre ocorrerá o dolo eventual.  

Em face da polêmica levantada, fazem-se necessários os seguintes 

questionamentos: as infrações praticadas nas situações acima expostas necessitam ou não de 

uma punição mais rigorosa do Poder Estatal?  Nós possuímos meios legais para punir aquele 

que ceifa a vida de outrem, embriagado, dirigindo em alta velocidade ou empreendendo 

corridas não autorizadas? Tais crimes podem ser tipificados como sendo culposos? Qual a 

necessidade de se limitar a incidência do dolo eventual? 

A resposta a tais perguntas não poderá olvidar de três diretrizes constitucionais 

básicas: o princípio de que não existe pena sem prévia cominação legal (Art. 5º, XXXIX da 

CF) e a determinação de que todos os crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelo 

Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, “d” da CF), e, ainda, de um outro que, apesar de não 

expressamente contido no Texto Constitucional, é admitido como sendo um correlato do da 

presunção de inocência, qual seja, o do in dubio pro reo. 

Não se trata de uma discussão fácil.  Há uma leve distinção entre o dolo 

eventual e a culpa consciente, temas estes que serão objeto de aprofundado estudo teórico e 

jurisprudencial. No entanto, as consequências em decorrência da incidência de um ou de outro 

serão de elementar importância quanto à graduação da reprimenda estatal. O homicídio 

culposo praticado sob a condução de veículo automotor possui pena máxima de 06 (seis) anos 

em sua forma qualificada (Art. 302, § 1º do Código de Trânsito Nacional); sujeito, ainda, à 

substituição quase que obrigatória por penas restritivas de direitos. Por outro lado, o 

homicídio doloso, caso se chegue à modalidade qualificada, por não ter dado chances de 

                                           
4 NASCIMENTO, Antônio Benedito. Delitos de Trânsito: Culpa Consciente ou Dolo Eventual? Revista dos 

Tribunais, v. 84, n. 715, p. 409. 
5 Vide RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código do Trânsito Brasileiro. P. 777, que expressamente 

leciona haver dolo eventual na hipótese do motorista que adere a um resultado previsível ao imprimir 

desenfreada velocidade, encontrando-se embriagado. 
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defesa à vítima, pode gerar uma condenação de até 30 (trinta) anos de reclusão em regime 

inicialmente fechado (Art. 121, § 2º, II do Código Penal). 

Verificam-se vários julgados favoráveis à aplicação do dolo eventual. Decisões 

essas um pouco obscuras, haja vista inexistirem parâmetros utilizados para sua aplicação nos 

casos concretos. Assim, faz-se necessário delimitar as principais linhas diferenciadoras do 

dolo eventual em relação à culpa consciente, objeto do estudo ora proposto. 

Partindo-se de tal demanda, será necessário distinguir os diversos tipos penais, 

partindo-se do tipo penal doloso com as suas variantes, dolo direto e eventual, até chegarmos 

à modalidade culposa, com as suas modalidades de culpa inconsciente e consciente. 

Nesse sentido, delineia-se como objeto de estudo da pesquisa o tema do dolo 

eventual em sede de homicídio praticado sob a condução de veículo automotor, 

nomeadamente uma investigação acerca da possibilidade de se provar a existência do 

elemento subjetivo no dolo eventual, nas hipóteses destes crimes e das suas consequências 

práticas. 

Estudar-se-á acerca da possibilidade e implicações técnico-processuais de se 

levar o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, e possível conflito entre os princípios da 

soberania dos veredictos e o do in dubio pro reo. 

Como já mencionado, quando ocorrem homicídios praticados sob a condução 

de veículo automotor e que causam comoção, revoltam ou aumentam a sensação de 

impunidade, é frequente a veiculação na mídia6 de que se trata da figura do dolo eventual, 

reportando-se do argumento de que o agente “assumiu” o risco de produzir aquele resultado.  

Menciona-se, ainda, ser de fácil percepção que a atividade dos meios de 

comunicação, não raras vezes, extrapola os limites dos seus objetivos e da ética, vindo a 

atingir os direitos individuais de condutores envolvidos em acidentes com grande número de 

vítimas, em estando o agente embriagado ou em alta velocidade. Eles já são automaticamente 

taxados de “facínoras”, “sem a menor compaixão pela vida humana”, “bárbaros criminosos”, 

e que, portanto, merecem uma severa punição por parte do Estado.7  

                                           
6 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/motorista-que-matou-2-em-ciclofaixa-tinha-

bebido-3-vezes-acima-do-limite.html. Acesso em 20 de fevereiro de 2016; http://g1.globo.com/minas-

gerais/noticia/2015/08/homem-que-provocou-2-mortes-em-acidente-vai-responder-por-homicidio.html. Acesso 

em 20 de fev. 2016. 
7 OLIVEIRA, Antônio Cláudio Mariz. O Direito Penal e a Dignidade Humana. A questão criminal: 

Discurso Tradicional. In Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, 2ª Edição, p. 819. 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/motorista-que-matou-2-em-ciclofaixa-tinha-bebido-3-vezes-acima-do-limite.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/motorista-que-matou-2-em-ciclofaixa-tinha-bebido-3-vezes-acima-do-limite.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/08/homem-que-provocou-2-mortes-em-acidente-vai-responder-por-homicidio.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/08/homem-que-provocou-2-mortes-em-acidente-vai-responder-por-homicidio.html
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Nosso Código Penal prevê duas espécies de dolo, o dolo direto e o eventual. O 

dolo direto ocorre na hipótese de o agente querer o resultado, já o dolo eventual, na hipótese 

de o agente assumir o risco de produzi-lo.  

A banalização do tratamento controvertido da matéria pela mídia instiga a 

discussão científica sobre o tema, assim como fomentou sua escolha para os fins do presente 

estudo, sobretudo quando se questiona a respeito dessa suposta “indiferença” dos condutores, 

tão propagada pelos meios de comunicação. 

Todo e qualquer motorista, dotado de um mínimo de prudência, sabe da 

gravidade de se causar um acidente de trânsito, bem como conhece os possíveis prejuízos à 

sua incolumidade física e financeira.  Os grandes transtornos em decorrência de uma simples 

colisão são do conhecimento de qualquer pessoa. Ademais, supondo-se um infortúnio 

envolvendo um choque frontal ou capotamento dos veículos.  Nos exemplos relatados acima e 

na grande maioria em abstrato dos acidentes de trânsito, a segurança do condutor e dos 

demais ocupantes do veículo também é posta em risco. 

Em se admitindo a figura do dolo eventual, caso o agente venha realmente a 

assumir o risco de produzir o resultado, ele também não se importou em lesionar a sua própria 

integridade física e a dos demais ocupantes, geralmente, seus familiares ou amigos próximos.  

Assim, objetiva o presente trabalho a análise das nuances do dolo eventual no 

ordenamento jurídico brasileiro e internacional, notadamente quanto à possibilidade de 

aplicação do instituto à figura do homicídio praticado sob a condução de veículo automotor e, 

em consequência, sobre a possibilidade ou não da aplicação de reprimenda penal, inclusive, 

pelo Tribunal do Júri Popular.  

Rogério Greco exemplifica um caso de um cidadão que se embriaga durante a 

comemoração das suas bodas de prata e, após a festa, desenvolve velocidade excessiva, pois 

que desejava assistir a uma partida de futebol. Por tais fatores, perde o controle do veículo, 

causando um grave acidente em que morrem todos os seus familiares.8 

Houve dolo eventual no exemplo acima mencionado? Este agente quis ou 

assumiu o risco de produzir o resultado, morte, da sua família?  Ele deve vir a ser julgado 

pelo Tribunal do Júri? Foi esta a vontade do legislador constitucional? Seria a hipótese de se 

aplicar o perdão judicial previsto pelo art. 121, § 5º do Código Penal? 

                                           
8 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Volume I. 5ª ed., p. 230. 
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Estas questões e diversas outras serão formuladas no curso do presente 

trabalho. Em um primeiro momento, será necessário um estudo básico sobre as diversas 

teorias acerca do dolo eventual, tentando-se, dentre estas, identificar qual fora a adotada pelo 

nosso Código Penal. Pretende-se, ainda, fazer um apanhado dos tipos penais previstos pelo 

Código de Trânsito Brasileiro, inclusive com a reforma imposta pela Lei nº 12.971/2014, que 

introduziu em nosso sistema repressivo novas modalidades de delitos culposos, com penas um 

pouco mais gravosas.  

A pesquisa partirá da jurisprudência de sete tribunais da federação acerca do 

dolo eventual e homicídio de trânsito, neles incluídos os Tribunais Superiores, fazendo-se um 

exame das decisões por eles tomadas e os motivos que as embasaram. Então, a título 

comparativo, será mencionada acerca da existência ou não de legislação específica sobre o 

tema em alguns países da América Latina, Europa e Estados Unidos e, ao final, analisar-se-ão 

casos hipotéticos onde teriam sido proferidas sentenças condenatórias por Tribunais de Júri, 

verificando-se a possível ofensa ao direito de locomoção. 

Por fim, pretende-se demonstrar se o nosso sistema criminal representa 

instrumento hábil a diminuir a violência no trânsito, sem infringir os preceitos constitucionais 

da legalidade e da liberdade de locomoção.  

 

1.1 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

Analisar as nuances do dolo eventual no ordenamento jurídico brasileiro e 

internacional, notadamente quanto à possibilidade de aplicação do instituto à figura do 

homicídio praticado sob a condução de veículo automotor e, em consequência, sobre a 

possibilidade ou não da aplicação de reprimenda penal, inclusive, pelo Tribunal do Júri 

Popular.  

 

Será necessária a coleta de dados objetivos em sede de Tribunais de todas as 

regiões do país, bem como dos Superiores.  Todo este material será objeto de direito 

comparado em relação à legislação repressiva de trânsito do Brasil, principalmente com as 

modificações mais recentes. 

 

Por fim, confrontar a jurisprudência nacional acerca da aplicação do dolo 

eventual com a nossa legislação e doutrina, para, então, demonstrar a dificuldade de aplicação 
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do referido instituto com o fito de punir condutas praticadas sob a condução de veículo 

automotor e a necessidade de serem criados novos institutos penais ou endurecidas as penas 

aplicadas aos delitos culposos. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

Na Ciência Jurídica não há um método único que propicie o conhecimento 

científico do Direito, porém, no desenvolvimento deste projeto pode-se definir o tipo da 

pesquisa ora proposta com natureza qualitativa a fim de que se compreenda o fenômeno 

jurídico a ser estudado, a partir das argumentações que o tema comporta, tendo como alicerce 

os valores que o circundam, partindo da análise racional de argumentos gerais rumo a 

argumentos particulares. Será, portanto, adotado esse ponto de partida para a formulação de 

hipóteses de trabalho, que serão verificadas no transcorrer da atividade investigativa a partir 

de casos concretos julgados perante as Cortes de Justiça do Brasil e da legislação acerca da 

matéria em outros países. 

 

Com o presente projeto, procurar-se-á destacar casos concretos onde houve 

a aplicação do dolo eventual; qual a fórmula interpretativa usada para se obter o elemento 

subjetivo do agente, as circunstâncias de cada caso julgado; a repercussão social midiática 

que veio a influir no resultado; a análise empírica do perigo causado pelo agente em se 

comparando com outros graus de perigo não admitidos pela legislação de trânsito. Será ainda 

analisada, de forma ilustrativa, a legislação existente em outros países acerca do referido 

tema.  

    

Serão utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: 

 

a) Levantamento bibliográfico e doutrinário sobre a matéria 

b) Análise concreta de vários casos julgados. 

b-1. No Brasil – Análise de julgados em capitais das 05(cinco) regiões 

do país, mediante pesquisa em repositórios eletrônicos de seus respectivos 

tribunais, nos últimos dez anos. 
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b-2. No Exterior – Análise de legislação específica sobre a figura do 

dolo eventual. A pesquisa será feita na Colômbia, Uruguai, México, Portugal, 

Alemanha, França e nos Estados Unidos.  

2 CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS  

 

Ao se imaginar qualquer espécie de delito, tem-se logo a ideia de uma ação 

humana contrária ao ordenamento jurídico.  Esta conduta, na maioria dos casos, deverá 

representar a concretização da vontade do agente em consumar determinado crime.  

Disso vem a noção comezinha do dolo, ou seja, o desejo do agente em praticar 

determinada figura típica.  Assim, o dolo possui dois elementos essenciais9, quais sejam: o 

elemento cognitivo ou intelectual, que se trata da efetiva consciência daquilo que se pretende 

praticar; e o elemento volitivo correspondente ao querer, ao desejar o resultado.10 

Por consciência, entende-se a percepção do mundo exterior por parte do 

agente, ou seja, ele sabe, conhece, apreende e tem noção dos atos que pratica.  Já a vontade, 

conforme ensinamento de Carnelutti11, pode ser dividida em três fases: a primeira é a 

representação mental da situação pelo agente, nesta fase prepondera imaginar-se a situação; 

na segunda, elegem-se as representações idôneas a fazê-lo prosseguir no seu processo mental; 

e, na terceira, o autor do fato imagina um juízo de valor com relação ao resultado da ação, 

onde prevê as possíveis consequências dos seus atos, podendo desistir ou não em seu 

desiderato. 

Exemplifica-se: o agente, maior de 18 (dezoito) anos, adentra em uma loja de 

roupas e, ao perceber a distração da vendedora, subtrai para si duas camisas que se 

encontravam em cima de um balcão. Assim, consubstanciado estará o dolo de furtar, pois que 

se encontram presentes a efetiva consciência (elemento cognitivo) de que haveria a 

apropriação de coisa alheia móvel e, ainda, o querer (elemento volitivo) exteriorizado pela 

ação de subtrair para si as peças de roupas. O dolo apenas estará presente se houver esses dois 

elementos básicos.12 

                                           
9 BITENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral 1, p. 269. 
10 Alguns autores mencionam ainda a previsão como elemento intrínseco do dolo, no entanto, entende-se que a 

previsão está totalmente inserida no contexto da consciência. Ora, apenas se pode prever aquilo que se tem 

consciência que irá ocorrer.   
11 CARNELUTTI, Francesco. Teoria Generale del Reato, p. 160 apud BRANDÃO,  Claúdio, Teoria Jurídica 

do Crime. 4ª Edição, p. 71. 
12 O mesmo não se poderia dizer do exemplo clássico daquele que toma para si um chapéu alheio por supor se 

tratar do seu. 
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A teoria finalística do delito, defendida por Hans Welsel, considera a ação 

como atividade conscientemente dirigida a um objetivo.13 Ora, o agente que pratica um roubo 

tem por finalidade primordial a subtração de bens alheios; aquele que pratica um estupro tem 

o querer de satisfazer, mediante violência ou grave ameaça, a sua própria lascívia. É neste 

sentido que a ação fora por ele conceituada como sendo o exercício da atividade final.14 

Dessa forma, o ser humano, em todos os atos da sua vida, sempre agirá voltado 

para um determinado objetivo (finalidade) que pretende alcançar. A teoria finalista da ação 

visa distinguir o acontecimento causal, da vontade humana. Essa vontade consciente da 

produção do resultado possui três pilares básicos: a) os objetivos que se propõe alcançar; b) 

os meios que se emprega para tanto; c) e consequências secundárias que estão 

necessariamente vinculadas com o emprego dos meios.15 Ou seja, teremos sempre que 

identificar qual a finalidade do agente no momento em que praticou determinada ação. 

O direito penal proíbe a finalidade de certos objetivos, quais sejam: as ações 

finalistas cuja vontade de concretização destina-se a resultados socialmente negativos, e que 

serão qualificadas de antijurídicas pelo direito repressivo.16 

A intenção de cada agente revela um papel central neste esquema conceitual. 

Tudo aquilo que alguém tenta fazer define o resultado da ação e, por sua vez, a partir do 

momento da sua identificação é que haverá a definição de quais os elementos antecedentes 

causais da conduta e que mudanças serão suas efetivas consequências.17 

Com a teoria finalista, o resultado deixou de pertencer ao conceito de ação e 

passou a ser concebido como a consequência do agir, sem ser confundido com ele. O 

finalismo foi responsável pela consagração do resultado jurídico ou normativo, distinto do 

mero resultado naturalístico.18 

Não existe uma unanimidade acerca da localização do dolo na teoria do delito. 

Para os que defendem a teoria casualista da ação, o dolo é um elemento da culpabilidade; os 

que se filiam à teoria finalista, maioria da doutrina, entendem que o dolo é um elemento do 

tipo penal.19 

                                           
13 TAVARES, Juarez. Teoria do Crime Culposo. 3ª Edição, p. 39. 
14 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Trad. De Juan Busto Ramírez e Sérgio Yanes Péres, p. 53. 
15 Op. cit., pág. 54 et seq.  
16 WELZEL, Hans. Teoria de la Acción Finalista. p. 39. 
17 Vide ainda BIERRENBACH, Sheila. Teoria do Crime. p. 18. 
18 ALMEIDA, Felipe Lima. Causalidade e Imputação no Direito Penal. p. 43. 
19 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. p. 66. 
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O nosso Código Penal definiu tal modalidade ao expressamente mencionar, em 

seu art. 18, inciso I, ser doloso o crime: “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco 

de produzi-lo”. 

Existem várias teorias acerca do dolo, dentre as quais mencionam-se, no 

momento, as da vontade, a da representação e a do consentimento.  

A primeira das teorias acerca do dolo nada mais prega do que o simples 

pensamento popular, o dolo será similar à vontade. Tem-se pela teoria da vontade que a 

essência do dolo se encontra na pretensão de realizar o ato. Não se trata apenas do mero 

movimento corpóreo e sim, ainda, no próprio querer a concretização o resultado. Feuerbach20 

assevera que o dolo se determina sempre por um impulso sensorial que impele a vontade a 

querer o ato. Carrara também segue este pensamento ao definir o dolo sempre que o agente 

tem a intenção de produzir o resultado. 21 

Considerando que a prática da vida indicava que a teoria da vontade não seria 

suficiente para se esgotar todas as formas de dolo,22 chegou-se à teoria da representação. Esta 

teoria constrói um conceito de dolo dotado de maior objetividade ao reconhecê-lo com a 

simples previsão do resultado, ou seja, com a consciência do evento perigoso que deriva da 

conduta do agente, sem se importar com a sua vontade de produzir o resultado. 

Por fim, a teoria do consentimento exclui ambos os conceitos das demais. 

Deve-se analisar a atitude subjetiva do agente frente à representação do resultado. Além da 

previsão do resultado, o agente deverá mostrar uma atitude de indiferença frente à 

preservação do bem jurídico protegido pelo tipo penal.    

 

2.1 DOLO DIRETO 

 

No momento em que fora posta a expressão “quis o resultado”, o nosso 

legislador penal, além de aderir à teoria da vontade, previu o chamado dolo direto.23 Por dolo 

direto observa-se a vontade do agente dirigida especificamente à produção do resultado, 

                                           
20 FEURBACH, Alsekm. Tratado de Derecho Penal. p. 103. 
21 CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal. p. 80. 
22 Nos casos de dolo alternativo e dolo eventual, o resultado não é desejado pelo agente. Ainda assim, vários 

sistemas jurídicos entenderam se tratar de tipos dolosos, pois que o agente teria tido a vontade de praticar a 

conduta perigosa.  
23 CAPEZ, Fernando. Curso do Direito Penal. Parte Geral, Volume 1, p. 202. 
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abrangendo os meios por ele utilizados com tal desiderato.24 Nesta modalidade de dolo, o 

agente quer o resultado representado como finalidade máxima da sua ação.25 

Existem duas modalidades de dolo direto, o dolo direto de primeiro e o de 

segundo grau.  Aquele que, visando assassinar certo político, coloca veneno em uma garrafa 

de vinho a ser servida ao parlamentar e à sua esposa, quando estes se encontravam num 

determinado restaurante, e vem, de fato, a matar ambos, age com dolo direto de primeiro grau 

em relação ao seu intento de assassinar a autoridade (finalidade principal do seu desiderato); e 

com dolo direto de segundo grau em relação à morte da sua mulher. 

Portanto, o dolo direto de primeiro grau ocorre quando o resultado é desejado 

como consequência necessária do meio escolhido ou da natureza do fim proposto, já o dolo 

direto de segundo grau refere-se às consequências necessárias decorrentes do seu ato.26 

 

2.2 DOLO EVENTUAL 

 

Na segunda parte do inciso I, do art. 18 do Código Penal há menção expressa 

ao dolo indireto, quando o agente assume o risco de produzir determinado resultado, na 

hipótese, o dolo eventual. 

A palavra eventual deriva do latim eventualis e significa incerteza, casual, 

fortuito ou, ainda, aquilo que pode acontecer. O dolo eventual, conceituado amplamente pelo 

Código Penal, seria o “assumir o risco” de praticar determinado crime, vindo a praticá-lo após 

a representação (consciência) de tal perigo. Nesta ocasião, o legislador pátrio veio a adotar a 

teoria do consentimento. 

Porém a expressão mencionada em nosso Código não se faz suficiente. O mero 

“assumir o risco” não é, ao todo, elemento cabal da configuração do dolo eventual.  Assumir 

o risco não pode ser confundido com o fato de se arriscar, de correr o risco ou de praticar 

qualquer conduta perigosa à incolumidade alheia. Nélson Hungria leciona que assumir o risco 

é alguma coisa a mais do que ter a consciência do possível dano. Segundo este penalista, seria 

consentir previamente o resultado, caso este venha a ocorrer.27 

                                           
24 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 4ª Edição, p. 218. 
25 BITENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral 1, 12ª Edição, p. 270. 
26 Op. Cit. p. 271. 
27 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. V. I, t. 2, p. 119. 
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O conceito literal da palavra “assumir” seria, conforme o dicionário 

Michaelis28, o de avocar, chamar para si, tomar para si.  Destarte, no dolo eventual o agente 

chama para si a responsabilidade de todo e qualquer evento lesivo que porventura advenha da 

sua conduta; o resultado lhe seria indiferente, pois este aceita a sua efetiva ocorrência. Nesta 

modalidade de dolo, a consciência toma a relação entre conduta/meios e efeitos certa quanto 

ao resultado principal, e possível quanto aos acessórios. Porém, sempre haverá vontade para 

tal conduta temerária.29 

Em ocorrendo o dolo eventual não há o desejo expresso da realização do tipo, 

pois caso alguém assim agisse, estar-se-ia configurado o dolo direto. No entanto, o agente 

admite a sua produção como provável ou possível, sendo indiferente quanto ao resultado. 

Conceitua-se o dolo eventual como sendo a modalidade dolosa em que o 

agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, possível, porém, age aceitando o risco 

de produzi-lo, sendo-lhe indiferente.30 

Desta forma, para se restar configurada esta modalidade há a necessidade que o 

agente tenha a previsão que a sua conduta poderá vir a gerar um resultado proibido pelo tipo 

penal e que, mesmo prevendo tal resultado, não se abstenha da ação, assumindo o risco de 

produzi-lo.  O agente não se importará quanto ao resultado. Demonstra-se o ânimo subjetivo 

com as seguintes assertivas: “vou agir de qualquer forma”, “não me importo com o 

resultado”, “se o resultado ocorrer, tanto faz”, “se acontecer o resultado, aconteceu”. 

No presente trabalho, apurar-se-á até que ponto a temática do dolo eventual 

poderá ser aplicada às novas realidades de risco consentido a bens jurídicos que nos 

apresentam a vida moderna, principalmente nos casos de delitos cometidos sob a condução de 

veículo automotor, fato este objeto de um intenso trabalho midiático, policial e jurisdicional 

em terras brasileiras. 

 

2.3 OS CRIMES CULPOSOS – CONCEITO, TIPO, REQUISITOS E ESPÉCIES DE CULPA 

 

Ao nos depararmos com a expressão “culpa”, temos logo a ideia de 

responsabilidade em virtude de algum fato lesivo.  Alguém deveria ser considerado “culpado” 

caso tivesse a consciência de que uma determinada conduta viria a afetar bens jurídicos 

                                           
28 DICIONÁRIO Michaelis da Língua Portuguesa. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=assumir> 

Acesso em 09 de ago. 2015. 
29 GAZZOLA, Gustavo dos Reis. Da Prova do Dolo Eventual. p. 95. 
30 BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. 12. edição, p. 271. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=assumir
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protegidos pela norma penal. O popular conceito de culpa está associado ao conceito de dolo 

= querer. 

Porém, a culpa penal muito se afasta do conceito de dolo. Os delitos culposos 

pressupõem um resultado não desejado pelo agente. Eles têm como base a inobservância de 

um dever de cuidado.31 Não haveria crime culposo em sentido natural, pois que esta 

modalidade decorreria de um processo de imputação fundamentado numa conduta que exceda 

os limites do risco autorizado e ainda seja penalmente relevante.32 

Welzel assevera que os crimes culposos devem sua existência ao fato de que o 

homem é capaz, em sentido absoluto, de prever e dispor do futuro.33 Assim, o tipo do injusto 

dos delitos culposos consiste em fazer algo que acarreta uma lesão de um bem jurídico como 

consequência da não observância da diligência devida, de uma violação do cuidado.  O direito 

não se preocupa somente em proibir as ações dolosas, mas também atitudes que a despeito de 

não possuírem qualquer dolo antijurídico, não possuam a diligência necessária para evitar 

possíveis lesões a determinados bens protegidos pelo ordenamento legal. 

O tipo culposo não individualiza a conduta pela finalidade34, a qual, nesta 

modalidade, sempre será lícita. No entanto, pune-se a forma descuidada com que fora 

praticada.35 

Haverá uma infração ao princípio da confiança, exigência natural da 

convivência humana. A sua lógica parte do ideal de que cada pessoa possui um papel a 

desempenhar em sociedade e que, desta forma, todos podem confiar, reciprocamente, que 

cada um cumprirá com os seus deveres.36 

Então, os delitos culposos sempre estarão relacionados diretamente com estas 

expressões: inobservância do dever de cuidado, desatenção, excesso dos limites do risco 

autorizado, falta do cuidado objetivo necessário ao homem médio. Sem estas expressões, não 

se poderá falar em delitos desta espécie. 

                                           
31 BITENCOURT, César Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral 1, 12ª Edição, p. 278. 
32 TAVARES, Juarez. Teoria do Crime Culposo. 3ª Edição, p. 3. 
33 WELZEL, Hans. Teoria de la Acción Finalista. p. 39. 
34 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. V. 1. 

Parte Geral, 7ª Edição, p. 437. 
35 Por exemplo: a conduta lícita de dirigir um automóvel poderá ser considerada criminosa a partir do instante 

que causa, por um mero descuido, certo acidente com resultado lesão ou morte a terceiros; a conduta lícita de 

acender uma fogueira no dia de São João, tornar-se-á ilícita no momento em que gerar um incêndio de grandes 

proporções; a conduta lícita de um técnico em enfermagem de administrar um remédio será punida pelo direito 

penal quando houver erro de dosagem causando a morte do paciente.   
36 MASCARENHAS JÚNIOR, Walter Arnaud. Aspectos Gerais do Risco na Imputação Objetiva. P. 118 a 

119. 



19 

No tipo culposo, a ação proibida não poderá ser caracterizada pelo fim em si 

mesma, ao que se estaria admitindo a culpa sem dolo, e sim pela forma de seleção dos meios e 

de conduzir a causalidade para a obtenção deste fim.37 

O nosso código penal também fora enfático ao definir o tipo culposo ao 

mencionar, em seu art. 18, II, as expressões: “culposo, quando o agente deu causa ao 

resultado por imprudência, negligência ou imperícia”. 

Estas seriam as formas de cometimento do crime culposo. A imprudência estará 

caracterizada por uma conduta comissiva, mas sem a cautela necessária; diversamente da 

negligência que será uma conduta negativa em que o agente deveria ter agido para evitar o 

resultado e não o fez. 

Configurada estará a negligência na hipótese de se dirigir um automóvel em 

precário estado de conservação e com problemas mecânicos. O agente age de forma omissiva, 

pois que não deu ao veículo a manutenção adequada. Por outro lado, agirá de forma 

comissiva, ao que estará presente a imprudência, o sujeito que vier a desrespeitar as normas 

de sinalização de trânsito.38 

Já a imperícia, última modalidade de cometimento do crime culposo, trata-se 

da falta de capacidade técnica e apenas poderá ocorrer no âmbito de uma profissão, arte ou 

ofício.39 Na hipótese do agente possuir capacidade técnica para tanto, ele não poderá agir por 

imperícia, e sim por negligência ou imprudência. 

Podem-se conceituar duas espécies de culpa: a com representação ou 

consciente, e a culpa inconsciente. Na primeira, o agente representa (possuir a consciência) 

que o resultado iria ocorrer, mas também teve a total segurança de que este seria evitado, ele 

não deseja e acha veementemente que nada de mau lhe irá acontecer. Na segunda espécie, este 

conhecimento do dano não esteve presente, haverá apenas um conhecimento potencial do 

perigo aos bens jurídicos alheios.40 Em ambas as hipóteses, a intenção do agente terá sido a 

                                           
37 Nos exemplos acima, o condutor poderia ter reduzido a velocidade, ter respeitado a faixa de pedestres, ter 

prestado mais atenção na sinalização; o autor poderia ter desmatado a área próxima à fogueira para evitar o 

alastramento das chamas; o técnico de enfermagem deveria ter verificado com detalhes o prontuário médico 

antes de ministrar a medicação.  
38 Por algumas vezes, ambas as condutas podem se confundir.  Age com negligência e imprudência aquele que 

dirige um automóvel com os freios desgastados e os pneus bastante usados e ainda desenvolve velocidade não 

permitida para o local. 
39 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. 4ª edição, p. 79. 
40 ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. V. 1. 

Parte Geral, 7ª Edição, p. 446. 
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prática de um ato lícito, mas desprovido do cuidado objetivo necessário, só que na primeira 

espécie de culpa há uma certa previsão do risco.41 

Sabe-se que ocorre na culpa consciente um erro de cálculo, decorrente de uma 

falsa representação do efetivo perigo da conduta praticada.42 

 

2.4 O DOLO EVENTUAL E A CULPA CONSCIENTE: ASPECTOS POLÊMICOS E 

DISCUSSÃO DOUTRINÁRIA 

 

Tanto nos crimes dolosos quanto nos culposos, as condutas humanas são finais, 

vale dizer, regidas pela finalidade, dirigidas a um fim, sendo que nos primeiros a sua razão 

sempre será ilícita. 

Tomando-se por base a teoria finalística, parte-se agora para o ponto nevrálgico 

desta dissertação, de onde surgirão diversas indagações e maiores polêmicas. Os conceitos de 

dolo eventual e de culpa consciente, a despeito da forma simplória que foram abordados neste 

trabalho, são até simples de se entender. Para tanto, basta averiguar o liame subjetivo entre a 

conduta do agente e o resultado. No primeiro caso, o resultado é indiferente à atitude do 

agente que, a despeito da sua previsão, tem uma absoluta indiferença acerca da sua 

ocorrência. Já no segundo, o agente prevê ser possível a ocorrência do dano mais gravoso, no 

entanto, confia na sua expertise, na sorte ou no próprio destino que nenhum infortúnio 

ocorrerá. No entanto, a questão não poderá ser resolvida de forma assim tão óbvia. 

Existem várias teorias acerca da possibilidade de aplicar o risco grave e várias 

circunstâncias objetivas como sendo elementos de prova do elemento doloso em sede da 

modalidade eventual,43 doutrinas estas sujeitas a grandes discussões em âmbito nacional e 

                                           
41 Exemplifica-se: haverá a culpa consciente na hipótese de o agente ultrapassar um sinal vermelho por achar 

que não vinha nenhum outro automóvel em sentido oposto, já a culpa sem representação estará configurada na 

mesma hipótese de se ultrapassar o sinal vermelho e o motorista não ter prestado a atenção devida na 

sinalização, ou seja, sequer viu o sinal. Em ambos os casos, houve a violação do dever objetivo de cuidado, mas 

no primeiro, o agente previu o perigo, mas supôs que não ocorreria qualquer resultado lesivo, elemento este que 

não ocorreu no segundo exemplo. 
42 SHECARIA, Sérgio Salomão. Dolo Eventual e Culpa Consciente. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

nº 59, p. 356. 
43 Veja-se o exemplo de um sujeito que dirige seu automóvel a 60 km/h numa via urbana e bem movimentada, 

cuja velocidade máxima seja de 50 km/h. Nesta hipótese, torna-se plenamente lógico que ele possui a 

capacidade de prever o risco da sua conduta, mas que não teria a menor intenção e nem irá assumir o risco de 

produzir um acidente. Torna-se plausível o argumento de que ele confiou na sua habilidade de bom motorista e 

não quis causar qualquer dano. Porém, à medida que esta velocidade for elevada para patamares de 80 km/h, 100 

km/h, 120 km/h ou até 200 km/h, por uma análise meramente intuitiva, chega-se a um grau de 

irresponsabilidade, a um nível de desprezo pela vida do próprio condutor e pela dos demais, que se tornará 

difícil acreditar na simples configuração de um crime culposo. 
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estrangeiro.  Em virtude destas grandes divergências, podem ser verificados dois pensamentos 

predominantes e polarizadores: as teorias volitivas e cognitivas. 

Assim, onde se encontra a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual? 

Segundo Welzel, este tema é um dos mais difíceis do direito penal.44 Os delitos 

dolosos e culposos sempre mereceram distinta valoração e, desta forma, diferente reação 

punitiva por parte do Estado.45 

Esta distinção legal entre dolo e imprudência não pode ser tomada apenas com 

base no resultado. Há a necessidade de se aferir a participação interna do agente, ou seja, da 

sua vontade em praticar o ato lesivo. A lógica de nossa cultura jurídica estabelece diversos 

graus de responsabilidade e, desta forma, diversos graus de gravidade da pena, segundo a 

participação interna do sujeito em cada fato.46 

Conforme discutido nas páginas anteriores, teoricamente inexistem grandes 

dificuldades de se diferenciar ambas as figuras de comportamento. Em se tratando de delitos 

dolosos, o nosso Código Penal limitou-se a informar duas expressões, quais sejam: querer ou 

assumir o risco de produzir o resultado. Na hipótese dos delitos culposos, restam as figuras de 

negligência, imprudência e imperícia, ou seja, quem sabe, quer ou assume o risco da 

realização dos elementos de caráter objetivos do tipo penal específico atuará de forma 

dolosa,47 se faltam estes elementos, estar-se-á diante de um delito culposo. 

A culpa consciente nada mais é do que uma espécie agravada de culpa na qual 

o agente, embora prevendo o risco inerente ao seu comportamento, acha que o resultado mais 

danoso não irá ocorrer. 

Em geral, tenta-se distinguir o dolo eventual da culpa consciente por duas 

estratégias bem diversas. Pela primeira, enxerga-se apenas a dificuldade acerca da prova do 

estado mental do sujeito no momento da ação, exaltando-se o elemento volitivo. Pela outra, é 

criada uma valoração dos elementos cognitivos do risco em detrimento da vontade. No dolo 

eventual, a decisão de agir é permeada pela vontade, mesmo indiferente ao risco; na culpa 

consciente, o que ocorre é um erro de cálculo decorrente de uma falsa representação. 

                                           
44 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. 12ª ed, p. 69. 
45 Não são necessários grandes esforços hermenêuticos para se comparar a maior gravidade do fato de um 

sujeito que nos ofende com um tapa na cara com a ofensa proporcionada por um mero "esbarrão" acidental. 

Mesmo que no segundo caso a conduta tenha nos causados maior dor física, certamente será melhor escusável, 

pois que fora "sem querer". 
46 HASSEMER Winfried. Fundamentos del Derecho  Penal. Trad. Francisco Muñoz Conde e Luis Arroyo  

Sapatero,  p. 273 a 275. 
47 Salienta-se, ainda, que em boa parte das legislações da Europa e da América Latina, a figura do dolo não fora 

conceituada pela Lei, cabendo à Doutrina e à Jurisprudência fazer tal distinção. 
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Dever-se-á ainda aplicar o método finalista para a aferição do dolo ou da 

culpa.48 No dolo, o objeto de referência será sempre adotado como objetivo final (dolo direto 

de primeiro grau) ou estará vinculado às consequências concomitantes ou paralelas de uma 

conduta, resultando do emprego dos meios ou da própria atividade perigosa (dolo direito de 

segundo grau ou eventual). No entanto, se o agente não vier a concordar ou admitir a 

realização da conduta penalmente proibida, apenas ultrapassando os limites do risco 

autorizado, ocorrerá um delito culposo.49 

A questão não é tão simples. Em diversos casos, como os que serão explanados 

pela nossa jurisprudência, ao se verificarem as decisões dos nossos tribunais, o intérprete 

pode se deparar numa zona limítrofe entre o dolo eventual e a culpa consciente. 

Para a existência do dolo eventual não basta a exigência do perigo para o bem 

jurídico.  Será sempre necessário que o agente estime elevado o risco da realização do fato 

típico. Este perigo pode levar a dificuldades extremas na hipótese de a probabilidade 

representada pelo agente não ser muito elevada nem muito pequena. Assim, é muito difícil 

quantificar, após a ocorrência do fato lesivo, as porcentagens de chances da sua efetiva 

ocorrência.50 

A representação do resultado como possível e a anuência a que ele ocorra são 

dados íntimos da psicologia do sujeito e que não podem ser apreendidos diretamente, mas só 

deduzidos das circunstâncias do fato. Apenas com a observação detalhada destas 

circunstâncias é que poderá resultar a convicção da existência do dolo eventual. Caso elas não 

conduzam seguramente a esta conclusão, e a dúvida se mantiver, será sempre a hipótese de se 

configurar a culpa consciente.51 

A seguir, citam-se alguns exemplos hipotéticos nos quais podem ocorrer 

dúvidas entre o dolo eventual e a culpa consciente inerentes à condução automotiva:  

 

1) Primeira hipótese: um motorista, apesar de ver os avisos de que a velocidade máxima, num 

trecho urbano, seria de 60 km/h, vem a desenvolver velocidade de 100 km/h, perde o controle 

do seu veículo e causa um acidente com resultado de morte de um transeunte. 

                                           
48 TAVARES, Juarez. Teoria do Crime Culposo. 3ª Edição, p. 255 a 256.  
49 Juarez Tavares menciona como hipóteses de delitos culposos o agente que veio a dirigir em excesso de 

velocidade, não respeitou o sinal vermelho e não atendeu à distância mínima para com o veículo imediatamente 

à sua frente. Op. cit, p. 257. 
50 VARGAS, José Cirilo. Dolo Eventual e Culpa Consciente. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, p. 

98. 
51 BRUNO, Anibal. Direito Penal. Parte Geral, Volume 2º, p. 76. 
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Nos autos do processo criminal, sempre negou o fato de não ter se importado 

com o resultado lesivo. Informou que estava desenvolvendo velocidade excessiva, pois queria 

chegar mais rápido em um compromisso. Não há qualquer outra prova em sentido contrário. 

2) Segunda hipótese: outro motorista, num determinado trecho urbano de grande movimento 

de veículos, atende o seu aparelho celular vindo a perder o controle do veículo e a causar um 

acidente também com resultado de morte de um transeunte. Em sede do processo criminal, 

sempre negou o fato de não ter se importado com o resultado lesivo. Informou que atendeu o 

aparelho celular, pois teria de receber uma ligação urgente da sua esposa. Não há qualquer 

outra prova em sentido contrário. 

 

3) Terceira hipótese: um terceiro condutor, após ingerir três latinhas de cerveja, volta para a 

sua residência e perde o controle do veículo, causando um acidente com resultado de morte de 

um dos ocupantes do automóvel. Em sede do processo criminal, sempre negou o fato de não 

ter se importado com o resultado lesivo. Informou que estava praticamente sóbrio no 

momento do acidente e que perdeu o controle do veículo porque estava sintonizando o rádio. 

Não há qualquer outra prova em sentido contrário. 

 

4) Quarta hipótese: um quarto condutor, ao retornar de uma partida de futebol, vê-se 

desafiado, por um outro motorista desconhecido que emparelhou os veículos e fez rugir o 

motor, a participar de uma corrida não autorizada, em trecho urbano, de pouco movimento de 

veículos e de pedestres. No entanto, também perde o controle do veículo, vindo a causar um 

acidente com resultado na sua invalidez total por tetraplegia, e ainda vem a causar a morte do 

seu irmão, ocupante do banco do passageiro.  

Nos autos do processo criminal, sempre negou o fato de não ter se importado 

com o resultado lesivo. Informou que não tinha ingerido bebida alcoólica na ocasião e que 

não previu a possibilidade de causar um acidente, pois que estava em rua com pouco 

movimento, sem curvas e em bom estado de conservação. Menciona, ainda, ter perdido o 

controle do veículo por uma mera distração. Não há qualquer outra prova em sentido 

contrário. 

 

5) Quinta hipótese:  um quinto motorista, por volta das 05:00 horas da manhã, após passar a 

noite numa “farra”, com ingestão de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, vê-se desafiado por 

um outro condutor a participar de uma corrida não autorizada, em um determinado trecho 

urbano. No entanto, vem a causar um acidente com resultado na perda da sua perna direita e 
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no atropelamento de um grupo de senhores que iam à missa dominical, resultando na morte de 

quatro pessoas.  

Em sede do processo criminal, informou o seguinte: a) que tem o hábito de 

participar de rachas; b) que o local no qual ocorreu o acidente é geralmente frequentado por 

motoristas com esta intenção, principalmente na madrugada, após terminarem as boates; c) 

que momentos antes do fato tinha ingerido umas três doses de vodca, e ainda certa quantidade 

de cocaína; d) que tinha conhecimento do risco ao participar da competição; e) que não iria 

deixar de competir para não ficar com fama de covarde; f) que, no momento do acidente, 

estava a 140 km/h, num local cuja velocidade máxima seria de 60 km/h. As testemunhas 

arroladas no processo confirmaram a versão apontada pelo réu. 

Em se deparando com tais exemplos, volta-se a refletir acerca das 

considerações expostas na introdução deste trabalho. É de serem feitas as seguintes perguntas: 

Nas hipóteses acima transcritas, os agentes tinham a consciência e a vontade de 

concretizar resultados mais lesivos?  Os réus realmente desejavam a morte ou lesões nas 

vítimas? Houve a aprovação, a assunção, a apropriação, ou seja, os agentes realmente 

assumiram o risco de produzir o resultado? Em quais das hipóteses houve efetivamente 

grandes chances da ocorrência do resultado lesivo? 

Esta distinção, nos casos em comento, não é uma simples discussão doutrinária 

sem maior importância, pois que se rotular um delito culposo como sendo doloso, sem 

qualquer lei autorizadora de tal conduta, implica impor ao agente uma pena de maior 

gravidade, fato este inadmissível num estado democrático de direito.52 

A despeito do informado acima, grande parte destes crimes, caso sejam 

tipificados como culposos, geram um forte sentimento de impunidade. Seria crível dizer que 

todos estes exemplos foram meros delitos culposos, algo mais do que um simples descuido ou 

uma mera infração do dever objetivo de cuidado. 

Como poderíamos encontrar este elemento diferenciador entre a imprudência e 

o dolo eventual nestes casos?  Seria a partir de dados meramente objetivos? Será sempre 

necessário encontrar o elemento volitivo? Bastaria a prova do risco a que se submeteu o 

agente? Qual seria o limite deste risco? 

 

                                           
52 Pela redação do nosso Código de Trânsito, as penas previstas para o homicídio culposo sob a condução de 

veículo automotor variam entre 1 a 4 quatro anos, com direito, ainda, a vários benefícios, dentre estes a 

obrigatoriedade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. O Código Penal, por sua 

vez, prevê a pena do homicídio doloso de seis a trinta anos. 
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2.5 TEORIAS ACERCA DO DOLO EVENTUAL 

 

Os estudiosos desta figura podem ser classificados entre aqueles que 

classificam o dolo eventual como uma espécie de dolo (teorias tradicionais e teorias 

normativas). A maioria dessas teses surgiram na Alemanha, tendo sido, posteriormente, 

incrementadas por doutrinadores Espanhóis.53 

Dentre as teorias tradicionais, existem as de caráter volitivo e as de caráter 

cognitivo. 

Por intermédio das teorias tradicionais volitivas acerca do dolo eventual, esta 

modalidade sempre terá um componente ligado à vontade ou a um elemento psicológico, fato 

este que o diferenciaria das condutas imprudentes. Destaca-se, primordialmente, a teoria do 

consentimento pela qual o agente, além de prever o resultado lesivo de sua ação, ao atuar, 

consente, aprova ou o aceita em sentido jurídico.54 

Tal noção de "conhecimento", a despeito de ser facilmente perceptível por 

qualquer pessoa,55 não se estabelece de forma assim tão simples em se tratando das teorias 

volitivas.  Para o intérprete do Direito, no momento em que o conhecimento é fator integrante 

do conceito do dolo, este terá de ser concebido como uma realidade psíquica previamente 

dada e suscetível de apreensão a partir de um processo de verificação provado, ou seja, o 

jurista terá de conseguir uma formulação do conceito subjetivo de tal forma que, sem se 

identificar com o que seria uma descrição exaustiva da realidade psicológica da cada agente, 

esteja de acordo com a necessidade normativa.56 

                                           
53 Vide as obras de DIAZ PITA, Maria del Mar. Los Limites del Dolo Eventual. Sevilla, 1993; A presumida 

inexistência do elemento volitivo no dolo e sua impossibilidade de normativização. Atlas, Editora, São 

Paulo, 2014 e GAZZOLA, Gustavo dos Reis. Da prova do Dolo Eventual. Pontifícia Universidade Católica, 

2004. 
54 Esta foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal ao mencionar a palavra “assumir o risco de produzir o 

resultado”, fato este inerente ao estado psicológico do agente. Assim, salvo melhor juízo, todas as demais teorias 

acerca do dolo poderão servir como base para o legislador, querendo, adotar outras figuras típicas, como forma 

de política criminal. Em um estado democrático de direito não é cabível, em sede de direito penal, adotar-se uma 

teoria mais prejudicial ao réu, em detrimento da que fora expressamente mencionada pelo estatuto repressivo, 

este debate será maior aprofundado nos comentários das Jurisprudências de Tribunais da Federação e na 

conclusão do trabalho. 
55 Por óbvio, impossível será ao estado-juiz recobrar-se de todos os aspectos subjetivos inerentes ao caso 

concreto. Na grande maioria das hipóteses problema, as circunstâncias inerentes serão necessárias para se 

delimitar o conhecimento do caráter ilícito do fato. Exemplo: aquele que efetua um disparo de arma de fogo, à 

curta distância, visando atingir região letal de um terceiro, atua como dolo de matar; aquele que adentra em uma 

loja de departamento e coloca uma camisa em sua bolsa, age com dolo de furtar. 
56 DÍEZ RIPOLLES, José Luis. Los elementos subjetivos del delito. Bases metodológicas. p. 32 
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No que tange à diferenciação pretendida, cita-se a doutrina de Reinhard Frank, 

um dos seus mais relevantes defensores.57 

Conforme o seu entendimento, seria suficiente que o agente, no momento da 

ação, tenha concebido como possível a produção do resultado, sendo desnecessário saber ou 

conhecer os restantes dos elementos do tipo. Tem-se a chamada fórmula de Frank a informar 

o seguinte: “mesmo se o que me parece possível for muito provável, eu vou atuar neste 

sentido (dolo eventual), no entanto, deixarei de agir se o resultado que me parece possível for 

muito provável (culpa consciente)”. 

Dentre, ainda, as teorias volitivas, pode-se mencionar a teoria do sentimento ou 

da indiferença, defendida por Engisch58, que afirma ocorrer o dolo eventual na hipótese de o 

sujeito ou bem aprova positivamente as possíveis consequências da sua ação e que podem 

resultar lesivas para um bem jurídico protegido, ou bem aceita estas consequências com total 

indiferença. No entanto, não haverá a modalidade dolosa, caso o agente vier reprovar sua 

ocorrência, exemplo clássico da culpa consciente. 

Temos, ainda, como teorias tradicionais de caráter cognitivo, as teorias da 

representação e a da probabilidade. 

Quanto à teoria da representação, trata-se da teoria mais oposta a todas as 

outras de caráter volitivo, pois que põe o limite entre o dolo eventual e a culpa consciente 

numa representação de caráter totalmente intelectual, cognitiva, acerca da apreensão da sua 

ação pelo sujeito do perigo, ou seja, a simples percepção por parte do agente de que a sua 

conduta seria adequada para produzir o resultado lesivo seria suficiente para caracterizar o 

dolo eventual.  Conforme esta teoria, o elemento volitivo seria destinado às demais formas de 

dolo, quais sejam, as condutas dolosas de primeiro e de segundo graus.59 

Assim, apenas a previsão do agente sobre a possível produção do resultado 

dará ao julgador a chave para uma condenação por dolo. No entanto, caso o sujeito venha a se 

equivocar sobre a possibilidade ou a segurança da sua conduta, ou nem sequer o imagina 

como possível, haverá um delito culposo. Schimdhäuser assevera60 que a diferenciação entre 

dolo e imprudência equivale à diferenciação entre conhecimento e desconhecimento do 

caráter perigoso da conduta.  

                                           
57  FRANK, Reinhard. Das Strafgesetzbuch für das Deustsche Reich. 18º ed. 1931, apud  PUPPE, Ingeborg. A 

distinção entre Dolo e Culpa. P. 36-46. 
58 GAZZOLA, Gustavo dos Reis. Da Prova do Dolo Eventual. p. 112. 
59 Vide obras de Schröder e Schimidhäuser, apud PUPPE, Ingeborg.  A distinção entre Dolo e Culpa. p. 36. 
60 Op. cit., p. 40 a 46. 
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Por fim, dentre todas as teorias tradicionais, a teoria da probabilidade é a que 

possui um maior embasamento lógico. Trata-se de uma das variantes da teoria da 

representação.  Esta teoria se baseia na representação que o sujeito tenha da probabilidade de 

produção do resultado, ou seja, cada vez mais provável seja a efetiva ocorrência do resultado, 

maiores serão as chances de haver um delito doloso.61 62 

Os defensores desta tese, dentre eles Mayer, Grossmann, Ross, Schumann e 

Joerden63 defendem que provável é mais que possível, porém menos que preponderantemente 

provável, segundo um juízo de valor conforme cada caso.64 

Veja-se o exemplo já citado na nota de rodapé nº 43, à medida que se aumenta 

a velocidade de um veículo, tem-se a representação da probabilidade de vir a ocorrer um 

grave acidente, ou seja, há uma noção elementar do aumento do perigo. 

O problema desta teoria, encontrado em todas de caráter cognitivo, é a 

completa rejeição do elemento volitivo e, em consequência, o desaparecimento da chamada 

culpa consciente.65 Conforme estas teses, a cada momento que o agente representar um perigo 

concreto e mesmo assim vier a agir, estar-se-á cometendo um delito doloso.  A culpa 

consciente nada mais é do que uma modalidade mais gravosa da imprudência, na qual o 

agente prevê a possibilidade da ocorrência do risco, mas confia na sorte, na sua expertise ou 

em demais elementos que ele não virá a ocorrer. 

Defende-se que a reprovação do dolo eventual apenas por suas consequências 

não se encontra juridicamente justificada, pelo menos não o estará no grau que pretendem os 

dogmáticos defensores das teorias cognitivas.  Haveria uma severa incongruência, pois que ou 

se aceita esta distinção e se abandona a ideia de qualificar o dolo eventual como uma 

modalidade do dolo, ou se conceituam as condutas outrora taxadas como sendo de culpa 

consciente como sendo dolosas.66 

No entanto, as teorias cognitivas contam com fortes defensores, pois que as 

admitem com clareza um uso normativo do dolo e não um conceito psicológico, sujeito a 

grandes dificuldades probatórias e também pela objetividade das suas expressões, vinculando 

                                           
61 DIAZ PITA, Maria Del Mar. Los Limites del Dolo Eventual.  p. 88. 
62 Vide ainda CALLEGARI, André Luís. Teoria Geral do delito e da imputação objetiva. P. 106. 
63 VALLÈS, Ramon Ragués. El dolo y su prueba em el processo penal. p. 66 a 69. 
64 Op. cit, p. 89. 
65 Conforme se analisará em vários acórdãos produzidos pela jurisprudência pátria, houve a adoção in totum das 

teorias cognitivas. Sem qualquer menção ao possível caráter volitivo por parte do agente no momento da 

ocorrência do resultado danoso, procurou-se, através de elementos objetivos, encontrar a figura subjetiva de que 

o agente “assumiu” o risco de produzir o resultado. 
66 MANRIQUE, Laura. Acción, dolo eventual y doble efecto. Revista Brasileira de Filosofia, vol. 237, p. 110. 
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o juiz a critérios lógicos o que viria a garantir maior segurança jurídica e igualdade que as 

teorias voluntaristas do dolo.67 

Como uma evolução das teorias tradicionais acerca do dolo, vêm-se as 

chamadas teorias normativas que reconhecem dolo e imprudência como sendo fenômenos 

ontológicos, sem discrições e valorações legais ou normativas e que a sua diferença se tem 

por base nos motivos ou na razão de ser da maior punibilidade dos delitos dolosos.68 Estas 

teorias se dividem entre cognitivas, volitivas e as que consideram que o tipo e grau do risco 

seriam os determinantes para afirmar a existência do dolo eventual. 

As teorias normativas cognitivas negam que a vontade tenha qualquer 

incidência em um âmbito que não seja a ação, a menos que o tipo penal assim o exija. Suas 

bases são o prévio conhecimento por parte do sujeito acerca da criação de um perigo não 

permitido. Conforme estas teorias, o determinante é o conhecimento do sujeito sobre a 

produção do resultado.69 Caso seja certo, estar-se-á diante do dolo direto, mas se é incerto, 

seria a modalidade do dolo eventual. A culpa consciente estaria configurada caso a produção 

do resultado fosse remota ou distante. 

Não há limites claros para se dirimir a fronteira entre o possível e o provável. 

Qual seria então o grau de ligação entre a conduta e o resultado que poderá gerar ao Estado-

Juiz a ideia limítrofe de sua atuação? Quando estaria evidente a probabilidade de se produzir 

determinado resultado? 

O principal defensor das teorias normativas volitivas fora Frisch70, ao constatar 

a dificuldade probatória do dolo eventual e estabelecer uma fórmula baseada na criação de um 

perigo e do conhecimento prévio por parte do agente, bem como qual a posição do sujeito 

frente à representação do possível dano em desfavor do bem jurídico protegido pela lei. Se o 

autor considera que o fato não vá se produzir ou, simplesmente, não toma posição nenhuma, 

estar-se-á diante de um delito culposo. 

Como outra teoria normativa volitiva, cita-se a teoria da vontade de evitação, a 

identificar o dolo eventual na atitude do agente de buscar evitar ou não possível evento 

danoso. Esta tese, atribuída a Armin Kaufmann, defende haver um delito culposo se houver a 

                                           
67 PUPPE, Ingeborg. Dolo Eventual e Culpa Consciente. Revista dos Tribunais, nº 58, p.131 a 132.  
68 DIAZ PITA, Maria del Mar. A presumida Inexistência do Elemento Volitivo no Dolo e sua 

impossibilidade de normativização. Dolo e Direito Penal Modernas Tendências, p. 19. 
69 JAKOBS, Günther. Derecho Penal – parte general. Fundamentos y teoria de la imputación. P.  326 e ss.. 
70 FRISCG, Volfgand. Vorsatz and Risiko. Kölm: Heymann. 1983, p. 196 ss, apud PÉREZ, Carlos Martínez-

Bujan. O Conceito “significativo” do Dolo: um Conceito Volitivo Normativo.  Dolo e Direito Penal Modernas 

Tendências, p. 41. 
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vontade efetiva de evitar o resultado acessório; caso não haja tal elemento, estar-se-á diante 

de um delito doloso.71 

Por fim, existe a teoria da “decisão contra um bem jurídico”, de Roxin72, 

embasada no tratamento mais gravoso por parte do legislador acerca dos delitos dolosos em 

relação aos culposos, tendo em vista a atitude interna do agente acerca da produção do 

resultado. Assim, caso o sujeito inclua dentro do seu plano a possível realização do tipo penal, 

sem que tal elemento o leve a renunciar a sua ação, estará decidindo dolosamente contra o 

bem jurídico protegido pelo tipo. Menciona-se o termo “decisão” contra um bem jurídico 

mesmo que o agente não tivesse a intenção primordial de realizar o ato. O evento danoso seria 

uma consequência secundária da sua ação. 

A despeito de tudo o que fora exposto, todas estas informações são secundárias 

caso tenhamos em mente que o nosso legislador, em se tratando de figura do dolo eventual, 

optou por adotar a teoria do consentimento ao mencionar a expressão “assumir o risco de 

produzir o resultado”, sendo impossível a adoção de teorias outras diante da limitação 

estabelecida pelo nosso Código Penal. Salienta-se, ainda, que diversos outros estatutos 

repressivos não conceituam o dolo eventual e nem informam qual dentre as várias teorias 

deverá ser adotada pela jurisprudência dos seus países.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
71 GAZZOLA, Gustavo do Reis. Da Prova do Dolo Eventual, apud SANGUINÉ, Odone. Dolo eventual e culpa 

consciente: limites. P. 87-88. 
72 DIAZ PITA, Maria Del Mar. Los Limites del Dolo Eventual. P. 204-204. 
73 Isto ocorre nos Códigos Penais da Alemanha, Argentina, Venezuela e Espanha. Maiores comentários serão 

tecidos após a análise da legislação comparada, no capítulo V. 
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3 DOS CRIMES DE TRÂNSITO  

 

Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET), cerca 

de 254.000 (duzentas e cinquenta e quatro mil) pessoas morreram em acidentes de veículos no 

Brasil durante oito anos. Ainda conforme o instituto de pesquisa aplicada (IPEA), o Sistema 

Único de Saúde (SUS) gasta mais de R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões) por 

ano com atendimentos e internações de vítimas de acidentes de trânsito neste país.74 O Brasil 

é a 4ª nação com o maior número de mortes envolvendo o tráfego viário. 

Veja-se a tabela 1 abaixo:75 

 

Tabela 1 – Países com maiores números absolutos de mortes no trânsito 

 

 

Com base em tais números, pode-se chegar à conclusão do nosso baixo nível 

de cidadania. A tabela 1 mencionada apenas um único país desenvolvido, os Estados Unidos 

                                           
74 Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL90011-5598,00-ACIDENTES DE TRANSITO 

CUSTAM R MILHOES AO SUS.html> Acesso em 21 de set. 2015. 
75 Disponível em: <http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/113704460/mortes-no-transito-brasil-e-o-4-do-

mundo> Acesso em 23 de set. 2015. 

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL90011-5598,00-ACIDENTES%20DE%20TRANSITO%20CUSTAM%20R%20MILHOES%20AO%20SUS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL90011-5598,00-ACIDENTES%20DE%20TRANSITO%20CUSTAM%20R%20MILHOES%20AO%20SUS.html
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/113704460/mortes-no-transito-brasil-e-o-4-do-mundo
http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/113704460/mortes-no-transito-brasil-e-o-4-do-mundo
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da América, que figura entre os dez maiores em números absolutos. No entanto, os EUA 

possuem a maior frota de veículo do planeta, fato este que pode justificar o seu alto número 

de mortes por acidentes no trânsito. Todos os demais países incluídos na lista possuem em 

comum o fato de terem graves desigualdades sociais.  

A professora Flávia Piovesan já mencionava que a relação entre o trânsito de 

veículos e a cidadania, a despeito de parecer, em um primeiro momento, sem qualquer 

sentido, concretamente simboliza a forma como a pessoas refletem o seu grau de (des)respeito 

aos direitos dos outros, bem como o seu grau de (des)cumprimento dos deveres.76 Destarte, o 

trânsito de cada país demonstra o modo pelo qual os indivíduos respeitam ou não as regras 

concernentes à segurança, à vida e à liberdade individual e coletiva. 

Partindo-se de tal observação, pode-se conceituar o trânsito brasileiro por uma 

disputa sem fim por espaços, com cada motorista, motociclista ou pedestre querendo chegar 

primeiro ao seu destino. Projeta-se, nesse meio tenso e cheio de conflitos, o nosso egoísmo e 

o quanto ainda estamos carentes de educação. 

O Nosso Código de Trânsito, por intermédio da sua seção II, do Capítulo XIX, 

tratou dos crimes específicos desta modalidade. Assim, veio acompanhar uma tendência no 

sentido de haver a edição de leis especiais que descrevem as condutas criminais após o 

tratamento de assuntos administrativos.77 

A legislação punitiva penal acerca do trânsito no Brasil se resume ao já 

mencionado Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), catálogo este sujeito a várias 

emendas e ao próprio Código Penal, no momento em que conceitua os delitos dolosos contra 

a pessoa. 

Nestes delitos, a objetividade jurídica principal pertence à coletividade com a 

garantia da segurança em todos os meios de transporte. Assim, a maioria dos crimes descritos 

no referido código têm a segurança do trânsito como objeto jurídico imediato. Os direitos à 

vida e à saúde que também compõem sua proteção são tutelados de forma secundária.78 

O Código Brasileiro de Trânsito prevê alguns tipos penais, conforme detalham 

os seus artigos 302 a 312.  Dentre estes crimes, serão mencionados apenas cinco, quais sejam: 

                                           
76 PIOVESAN, Flávia. Da Barbárie à utopia da civilidade. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff05029809.htm> Acesso em 21 de set. 2015. 
77 Veja-se, por exemplo, o Código Eleitoral (Lei 4.737/65), o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), o Código de Propriedade Industrial (lei 9.279/96), o 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) e a Lei Antidrogas (Lei 

11.343/2006). 
78 JESUS, Damásio E. Crimes de Trânsito. P. 13. 
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o homicídio culposo sob a condução de veículo automotor; a lesão corporal culposa sob a 

condução de veículo automotor; a embriaguez ao volante; o homicídio cometido mediante 

disputa automobilística não autorizada; e, ainda, o homicídio culposo cometido sob a 

condução de veículo automotor, após a ingestão de álcool ou outra substância entorpecente. 

Salienta-se que estes três últimos serão aprofundados quando da análise da Lei nº 

12.971/2014.  

 

3.1 HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR  

 

Pela dicção do art. 302, do Código de Trânsito79, tem-se o verbo cometer um 

homicídio culposo na direção de veículo automotor. Deste tipo podem-se extrair várias 

interpretações e o limite de abrangência da figura típica, objeto deste estudo. 

Em primeiro lugar, por veículo automotor deve-se tomar a redação do Anexo I 

do mesmo Código de Trânsito, ou seja, todo veículo a motor de propulsão que circule por 

seus próprios meios e que sirva normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou 

para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. 

Assim, diante do princípio da reserva legal, cometerá um crime de homicídio 

culposo (Art. 121, § 3º do Código Penal) aquele que atropelar alguém, causando-lhe a morte, 

quando estiver montado num cavalo, pedalando uma bicicleta, conduzindo uma charrete ou 

carro de boi.  O elemento “veículo automotor” exclui da abrangência desta figura todos os 

veículos de tração humana ou animal.80 

                                           
79  Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.  

§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à 

metade, se o agente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014). 

I – não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014); 

II – praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014); 

III – deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente (Incluído pela 

Lei nº 12.971, de 2014); 

IV – no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros 

(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014). 

§ 2º Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa, em via, de corrida, disputa ou 

competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, 

não autorizada pela autoridade competente (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014): 

Penas – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014). 
80 DE ARAÚJO, Marcelo Cunha; CALHAU, Lélio Braga. Crimes de Trânsito. 2ª Edição, 2011, p. 45. 
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Apenas poderá incorrer na mencionada figura típica, aquele que estiver na 

condução do veículo. Um mero passageiro que vem a distrair o condutor e causar um acidente 

com o resultado morte também poderá ser incriminado pelo homicídio culposo genérico, 

previsto pelo art. 121, § 3º do Código Penal. 

O elemento subjetivo é o mesmo de todos os delitos culposos, fazendo-se 

referência ao Código Penal, uma conduta humana dotada de imprudência, negligência ou 

imperícia. Conforme mencionado alhures, todo delito culposo pressupõe a falta do cuidado 

objetivo necessário, tratando-se, desta forma, de uma figura típica que necessita de um 

parâmetro, tomando-se como base um padrão de comportamento exigível do homem médio, 

enquanto que é composta da ação violadora dos limites do risco autorizado.81 

Inúmeras condutas poderão ser descritas nesta modalidade. A despeito da 

grande discussão doutrinária acerca de se tratar ou não de um tipo aberto, não se poderá 

deixar de mencionar o caráter multifacetário da execução dos delitos culposos de trânsito. 

Critica-se o termo “praticar” adotado pelo legislador. A redação seria mais 

coerente se houvesse a menção a “matar alguém por culpa, na direção de veículo 

automotor”.82 

O Sujeito passivo do mencionado delito seria qualquer pessoa que venha a ser 

vítima fatal de um acidente de trânsito, ressalte-se, causado por veículo automotor, não 

importando se pedestre, ciclista, condutor ou passageiro. 

Conforme já mencionado na nota de rodapé nº 79, há algumas hipóteses que 

aumentam a pena, de um terço até a metade, do homicídio e da lesão corporal culposos 

praticados sob a influência de veículo automotor. A lógica do legislador fora um critério da 

gravidade da conduta culposa, em que se entendeu que estes tipos de ação merecem uma 

punição mais grave por parte do estado.  As situações nela descritas são bastante claras, 

tornando-se desnecessários maiores comentários neste sentido.  

 

 

 

3.2 LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR  

 

                                           
81 TAVARES, Juarez. Teoria do Crime Culposo.3ª Edição, 2009, p. 277. 
82 NOGUEIRA, Fernando Célio de Brito. Crimes do Código de Trânsito: de acordo com a lei federal nº 9503: 

Comentários, jurisprudências e legislação. P. 97. 
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Não havendo grandes diferenças em relação ao tipo do homicídio culposo, o 

delito de lesão corporal culposa, por meio de acidente de trânsito, também menciona o verbo 

“praticar”83 lesão corporal, ou seja, lesionar, sob a modalidade culposa, a integridade física ou 

mental de alguém que sofre um acidente de trânsito. A previsão, no caso, é relativa à ofensa 

da integridade física ou fisiopsíquica do ser humano, terá que haver uma ofensa à integridade 

corporal ou saúde da vítima praticada por condutor de veículo de forma culposa.84 

Menciona-se, ao contrário da lesão corporal dolosa, que o tipo não faz 

distinção ao grau da lesão corporal, seja ela leve ou grave. Em se tratando desta figura típica, 

pouco importa a gravidade; a pena prevista sempre será de seis meses a dois anos, sendo que 

possíveis consequências à pessoa da vítima poderão influenciar na fixação da pena.85  

 

3.3 A LEI Nº 12.971/2014 

 

Visando diminuir a violência em nossas estradas, editou-se a Lei 12.971/2014, 

que alterou o Código Brasileiro de Trânsito, com a finalidade de punir com maior gravidade 

certos fatos que ficavam impunes, ou que possuíam penas mais leves em se tratando da 

condução de veículo automotor. 

A referida Lei entrou em vigor deste novembro de 2014 e alterou os artigos 

173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro, 

reforçando o rigor das sanções por infrações administrativas e crimes de trânsito. Teceram-se 

significativas modificações em relação aos temas objetos do presente trabalho, pois que foram 

afetados diretamente os tipos penais referentes a disputas automobilísticas não autorizadas, 

embriaguez e uso de drogas, que venham gerar ou não morte ou lesões corporais a terceiros. 

No presente tópico, serão feitos alguns comentários dos dispositivos penais do 

Código de Trânsito que vieram a ser modificados por tal Lei, principalmente quanto ao 

homicídio culposo sob a condução de veículo automotor e mediante a ingestão de álcool ou 

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

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.  

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 

único do artigo anterior. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do 

art. 302 (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência). 
84 RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código do Trânsito Brasileiro. 2ª Edição,  p. 780 
85 GARCIA, Ismar Estulano. Crimes de Trânsito. 2ª Edição, p. 78. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606569/artigo-173-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606526/artigo-174-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10606459/artigo-175-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10604129/artigo-191-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603714/artigo-202-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603603/artigo-203-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10589840/artigo-292-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588942/artigo-302-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588678/artigo-303-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588486/artigo-306-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588332/artigo-308-da-lei-n-9503-de-23-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
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substância entorpecente; e ao homicídio e à lesão corporal mediante competição 

automobilística não autorizada. 

Criou-se uma modalidade culposa qualificada do homicídio culposo sob a 

condução de veículo automotor,86 trata-se do homicídio culposo após a ingestão de álcool ou 

substância entorpecente. No entanto, a despeito de todos os debates neste sentido, a 

modificação nada afetará as penas aplicadas aos condutores em tal situação. Não houve 

sequer um aumento da pena-base, limitou-se o legislador a mudar o regime inicial de 

cumprimento de pena de detenção para reclusão. 

Impende-se, ainda, mencionar o teor do art. 44, I, última parte do Código 

Penal87, que determina ao Juiz a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, se o crime for culposo. Assim, em nada adiantará a menção ao regime inicial de 

detenção ou de reclusão se o réu não irá para o regime privativo de liberdade. 

Maiores críticas ainda são feitas à figura do homicídio mediante disputa 

automobilística não autorizada, não bastasse haver duas redações acerca da mesma figura 

típica, uma na parte final do § 2º, art. 302 do CTN, e, outra, no § 2º, art. 308 do mesmo 

Código.88 A redação do § 2º do  art. 308 admite expressamente a modalidade culposa em se 

tratando de homicídio mediante a prática de competição automobilística não autorizada, vulgo 

“racha”, a despeito de firme jurisprudência em sentido contrário.89 

                                           
86 § 2º Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa, em via, de corrida, disputa ou 

competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, 

não autorizada pela autoridade competente (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência): 

Penas – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Grifos nossos). 
87 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando 

(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998): 

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. 
88 Vide o Artigo de Rogério Greco Filho, Os Absurdos da lei nº 12.971, de 9 de maio de 2014, publicado em 

www.jusbrasil.com.br, em 16 de março de 2015. 
89 Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição 

automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou 

privada (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência): 

Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência). 

§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias 

demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de 

liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo (Incluído 

pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência). 

§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não 

quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 

(dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) 

(Vigência). 
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Pelo menos a redação do dispositivo já incriminava, como sendo delito 

autônomo, apenas o fato de participar de competição automobilística não autorizada. O 

problema se encontra na redação do § 2º do referido dispositivo legal, ao admitir as 

modalidades culposa, dolosa por dolo direto e dolosa por dolo eventual em um mesmo texto. 

Menciona-se, ainda, que “as circunstâncias” deverão dizer qual a capitulação a ser definida 

pelo aplicador do direito, mas fora totalmente omisso em informar quais seriam estes 

elementos diferenciadores. Depara-se, desta forma, com mais uma norma penal em branco, 

cuja solução irá implicar mais dúvidas do que certezas jurídicas aos intérpretes. Salienta-se, 

ainda, que sequer fora alterada a teoria de consentimento acerca do dolo eventual, pois que o 

legislador novamente menciona a expressão “assumiu o risco de produzir o resultado”. 

Cita-se comentário clássico tecido por Nelson Hungria acerca da 

impossibilidade de elasticidade ao dolo eventual em acidente de trânsito envolvendo 

competição não autorizada, caso haja choque frontal entre os veículos.90 Naquele esboço, o 

renomado penalista criticou sentença de pronúncia em desfavor de três rapazes 

empreendedores de um “racha” que resultou em uma colisão frontal. Assim, o penalista 

defendeu a total incompatibilidade lógica entre o dolo eventual (não se importar com o 

resultado) e o grande risco de uma colisão frontal de veículos (conduta quase que suicida).  

Partindo-se deste silogismo, poderá ser admitido, de forma excepcional, o dolo eventual na 

hipótese de um atropelamento de pedestres, de uma colisão com um ciclista. Mas, na maioria 

dos casos, em havendo condutas perigosas, a vida do próprio motorista também é colocada 

em risco. Portanto, salvo melhor juízo, a modalidade culposa sempre será a melhor 

alternativa, o que poderá importar, inclusive, na reforma de inúmeras decisões já proferidas 

pelas nossas Cortes de Justiça. 

A referida lei também veio regular o delito de embriaguez ao volante91 previsto 

no art. 306 do Código de Trânsito. 

                                           
90 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. V I, p. 544. 
91 Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool 

ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa 

e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 

único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de 

caracterização do crime tipificado neste artigo. § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: I – 

concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama 

de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) II – sinais que indiquem, na forma 

disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012). § 2º A 

verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, 

vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova 

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012). § 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante 

teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588486/art-306-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588453/art-306-1-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588453/art-306-1-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10588453/art-306-1-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26797924/art-306-1-inc-i-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033650/lei-12760-12
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26797922/art-306-1-inc-ii-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033650/lei-12760-12
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26797920/art-306-2-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033650/lei-12760-12
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26797920/art-306-2-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
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Trata-se de um delito sujeito a inúmeras alterações legislativas (leis nºs 

11.705/08 e 12.760/12), principalmente em face da grande discussão jurisprudencial sobre se 

era um crime de perigo concreto ou abstrato, bem como sobre os meios de provas aptos a 

demonstrar a efetiva ocorrência deste crime.92 

Para a caracterização deste crime basta que o agente venha a conduzir veículo 

automotor após ingerir bebida alcóolica ou outra substância psicoativa que determine 

dependência. Trata-se de crime abstrato. A despeito das dificuldades de se provar que 

qualquer pessoa teria grande probabilidade de causar um acidente após a ingestão de pequena 

quantidade de álcool, o legislador resolveu proibir que motoristas venham a conduzir seus 

veículos após beberem uma pequena quantidade equivalente, para um homem adulto, a uma 

latinha de cerveja ou uma taça de vinho. 

Atualmente, para a prova desta figura típica, ou seja, da concentração de álcool 

no organismo, é necessário se fazer o uso do bafômetro, mas a referida lei também deu à 

autoridade policial outros meios para se provar a embriaguez, como o exame clínico, a perícia 

médica, o vídeo e até a prova testemunhal, esta prorrogativa é expressa no art. 306, §§ 2º e 3º 

do Código Brasileiro de Trânsito.93 Ou seja, com esta inovação legislativa, o exame pericial 

não é mais o único meio de prova hábil a permitir a prova da materialidade delitiva. 

                                                                                                                                    
em direito admitidos, observado o direito à contraprova. § 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os 

distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.  
92 Em virtude da larga aceitação por parte da nossa Jurisprudência, do princípio que veda a produção de prova 

contra si mesmo, a grande maioria dos condutores se negavam a fazer o teste do bafômetro e eram liberados, 

diante de outra prova cabal acerca da ingestão de álcool.  
93 No entanto, dúvidas pairam acerca do condutor que toma substâncias entorpecentes diversas do álcool, como 

drogas psicoativas, e o seu estado alterado não é constatado pelo teste do bafômetro. Num Estado Democrático 

de Direito ele poderá ser obrigado a fazer um exame de sangue ou de participar de filmagem probantes de sua 

prática criminosa? 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26797918/art-306-3-do-codigo-de-transito-brasileiro-lei-9503-97
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4 PROVA DO DOLO EVENTUAL E DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO 

JÚRI: ASPECTOS PRÁTICOS  

 

4.1 O TRIBUNAL DO JÚRI – ANTECEDENTES 

 

O Tribunal do Júri pode ser considerado a essência do direito, porque ele 

representa a sociedade julgando os atos de seus membros, independentemente da existência 

de códigos ou normas. A sua ideia é de refletir um julgamento puro, capaz de transmitir o 

sentimento de cada cidadão no exame dos atos e dos fatos. 

Alguns autores remetem sua origem às leis gregas e romanas,94 mas a maioria 

destes concebe que a sua noção moderna, da forma pela qual ele atualmente é concebido, vem 

do Direito Anglo Saxão, na Inglaterra e nos Estados Unidos. 

O primeiro país a consagrar o Tribunal do Júri, em sua constituição, foram os 

Estados Unidos, em cujas terras, a despeito de não haver uma uniformidade de 

procedimentos, encontravam-se revestidos os lineamentos básicos de sua configuração, quais 

sejam: a publicidade, a oralidade e o efetivo contraditório.95 

O sistema judiciário norte-americano e o inglês desconsideram o direito 

positivo e privilegiam a pessoa do povo como entidade julgadora. Nos Estados Unidos, o júri 

é previsto desde a emenda VI, de 1791, a estipular o direito do acusado de ser julgado rápida 

e publicamente por um júri imparcial do estado e do distrito em que o crime foi cometido.96 

Naquele país, tal instituição é a base da justiça pública, predominando em todos os estados e 

se rege pelo princípio da oralidade.97 

Em terras anglo-saxãs, desde o Século X, o júri era composto por vinte e 

quatro pessoas escolhidas entre os vizinhos do acusado e os moradores do lugar em que era 

cometida uma infração penal, sendo, inclusive, permitida a recusa, tanto à acusação como à 

defesa.  Estes jurados eram indicados como sendo um conjunto de pessoas que 

testemunhavam em nome da comunidade, e cujo veredicto repousaria no próprio 

conhecimento do fato.98 

                                           
94 MARQUES, José Frederico. O júri e sua nova regulamentação legal. P. 28 apud  TUCCI, Rogério Lauria. 

Tribunal do Júri, Origem, evolução, característica e perspectivas. P. 12.   
95 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal Brasileira. 4ª Ed, v III, p. 120 apud TUCCI, 

Rogério Lauria. Tribunal do Júri, Origem, evolução, característica e perspectivas. P. 28 a 29. 
96 TUCCI, Rogério Lauria. Tribunal do Júri, Origem, evolução, característica e perspectivas. P. 28. 
97 AMARAL, Judid Peixoto. Manual do Júri. P. 512. 
98 TUCCI, Rogério Lauria. Tribunal do Júri, Origem, evolução, característica e perspectivas. P. 28  
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No Brasil já havia a previsão da instituição do júri desde a Constituição 

Imperial de 1824, que criou a figura do jurado compondo o Poder Judiciário, da mesma forma 

como ainda existe em nosso Direito Penal, com juízes e jurados. O seu artigo 151 acrescenta 

que estes cidadãos se pronunciariam sobre os fatos e os juízes aplicariam as leis. 

As Constituições de 1981 e 1934 mantiveram intacta a instituição do Júri. No 

entanto, ele veio a ser revogado pela de 1937, porém, a despeito da omissão constitucional, 

continuou vigendo pelo Decreto-Lei nº 167/1938.  

Na Carta de 1946, o Júri foi mantido, criando-se a sua competência restrita 

para os denominados crimes dolosos contra a vida, fato este repetido pelas de 1967 e 1969.99 

Salienta-se que a Constituição de 1969 não mencionou a soberania dos veredictos como 

inerente ao procedimento. 

Por fim, após a redemocratização do país, a Constituição de 1988 não só 

manteve o Tribunal do Júri entre os direitos e garantias fundamentais em seu art. 5º, 

XXXVIII, mas garantiu a soberania dos seus veredictos e a sua limitação de competência aos 

crimes dolosos contra a vida.100 

Neste capítulo iremos, primeiramente, examinar detalhes do procedimento 

técnico do Tribunal do Júri, como a decisão pronúncia, as sentenças de desclassificação e a 

decisão de impronúncia, para, então, analisarmos possíveis polêmicas sobre a aplicação dos 

princípios do in dubio pro societate ou do in dubio pro reo, quando destes pronunciamentos 

jurisdicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
99 NASSIF, Aramis. O Júri Objetivo. 2ª  Edição,  p. 19 a 21. 
100 Op. cit., p. 22. 
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4.2 O RITO DOS PROCEDIMENTOS SUJEITOS AO TRIBUNAL DO JÚRI  

 

Cumpre, inicialmente, asseverar que a maioria dos autores afirma101 ser o 

procedimento vigente do Tribunal do Júri escalonado e bifásico. A primeira fase se inicia com 

o oferecimento da denúncia, e se encerra com a sentença de pronúncia da qual não cabem 

mais recursos. Chama-se, assim, a fase de formação de culpa, judicium acusationis. Na 

segunda fase, dá-se o julgamento em plenário do réu, antecedido por pedidos de diligências. 

Na primeira fase do procedimento, após o cumprimento das regras processuais 

dos art. 406 a 412 do Código de Processo Penal,102 dá-se o chamado juízo de admissibilidade 

pelo juiz de direito. Não pode haver a condenação. Podem ser proferidas, nesta ocasião, 

quatro tipos de decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. 

 

4.3 DECISÕES DA PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI  

 

4.3.1 Desclassificação 

 

Em vários casos na praxis judicante, a acusação poderá alegar a existência de 

crime doloso contra a vida e, caso este fato venha a ser demonstrado nos autos, ensejará a 

remessa do feito para o júri popular. No entanto, o magistrado, após o encerramento da 

instrução criminal, poderá entender de modo diverso. Assim, reza o art. 419 do Código de 

Processo Penal.103 

O termo desclassificação, mencionado pela doutrina, pode ser, inclusive, 

considerado inapropriado, pois que seria, a rigor, uma hipótese de emendatio libelli, ao que o 

fato desclassificado deve estar contido no fato originário.104 Exemplifica-se a possibilidade de 

haver prova cabal de um homicídio culposo de trânsito, mas denunciado como sendo 

                                           
101 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª Edição, p. 524; FEITOZA, Denilson. Direito Processual 

Penal. 2ª Edição, p. 453; VILLAS BOAS, Marco Antônio. Processo Penal Completo. Editora Saraiva, p. 411 a 

442. 
102 Quais sejam: a) citação do réu para responder à acusação, com nomeação de defensor dativo caso seja revel; 

b) réplica do Ministério Público ou do querelante; c) Audiência de instrução para a ouvida das testemunhas 

arroladas pelas partes, com alegações finais, preferencialmente, orais. 
103 Artigo 419 do Decreto Lei nº 3.689, de 03 de Outubro de 1941.  

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos 

referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que 

o seja (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
104 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal. 2ª Edição, p. 461. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635020/artigo-419-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
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homicídio por dolo eventual.  Poderá, assim, o juiz da formação da culpa simplesmente 

desclassificar o fato remetendo-se os autos ao juízo criminal competente. 

O mesmo não se poderá dizer da possibilidade de haver fato novo não 

mencionado na denúncia, em cuja hipótese caberá ao juiz competente dar vista ao ministério 

público para a emenda do libelo, conforme dicção expressa do art. 411, § 3º do Código de 

Processo Penal.105 

 

4.3.2 Absolvição Sumária 

 

Hipóteses haverá nas quais o juiz poderá se convencer da existência de 

circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 415 do Código de 

Processo Penal.106 

A absolvição sumária se trata do único momento nesta fase do Rito do Tribunal 

em que se dá a prolação de uma sentença de mérito, ou seja, o magistrado julgará 

improcedente a pretensão punitiva do estado.  Os motivos que podem levar à absolvição 

sumária seriam a improcedência da acusação ou a inocência do réu.107 

Esta sentença deverá sempre ser uma decisão excepcional, sujeita à ampla 

fundamentação acerca da certeza do órgão julgador em relação à efetiva ocorrência dos 

motivos previstos pela Lei.  Os termos do art. 415 são bastante enfáticos, sendo necessária a 

prova cabal das hipóteses de absolvição sumária. Neste julgamento, haverá a aplicação do 

princípio do in dubio pro societate.108 

 

4.3.3 Impronúncia 

 

                                           
105 Exemplifica-se uma denúncia por homicídio qualificado por motivo fútil, supondo-se uma discussão banal, 

cuja prova revelou se tratar de um delito de latrocínio. 
106 Artigo 415 do Decreto Lei nº 3.689 de 03 de Outubro de 1941:  

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008): 

I – provada a inexistência do fato (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); 

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); 

III – o fato não constituir infração penal (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008); 

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 

2008). 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista 

no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a 

única tese. 
107 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 4ª Edição, p. 411 a 412. 
108 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 5ª Edição, p. 543. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635385/artigo-415-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
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A decisão de impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo 

Penal,109 deve ser prolatada na hipótese do juiz não se convencer da materialidade do fato, ou 

da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no crime doloso 

contra a vida. Nestes casos, sequer existirão indícios de que fora o réu o autor do delito 

mencionado na denúncia.110 

A decisão de impronúncia não julga o mérito da causa, limitando-se a encerrar 

o feito criminal por deficiência probatória, ou seja, não faz coisa julgada material, e assim o 

feito poderá ser novamente examinado, antes de findo o prazo prescricional, caso surjam 

novas provas. Trata-se de decisão a ser proferida sempre in dubio pro societate, pois que se 

estaria afastada a competência constitucional dos jurados.111 

É urge salientar que, com fulcro no art. 239 do Código de Processo Penal, 

“considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, 

autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. 

 

4.3.4 Pronúncia 

 

Trata-se da decisão mais importante na fase final do procedimento do Tribunal 

do Júri e sobre a qual serão necessárias maiores divagações. 

Chama-se a decisão de pronúncia aquela proferida na hipótese de o magistrado 

estar convencido da existência de elementos probantes necessários para a remessa do réu ao 

júri popular. O texto legal, não alterado pela reforma de 2008, ainda contém as mesmas 

expressões: a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de 

autoria ou de participação.112 

                                           
109 Artigo 414 do Decreto Lei nº 3.689 de 03 de Outubro de 1941: 

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de 

participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou 

queixa se houver prova nova. 
110 Formula-se a hipótese de um feito criminal que, após a instrução, não se encontraram testemunhas 

presenciais, qualquer prova pericial ou qualquer motivo que levasse o réu a ser acusado da morte da vítima. 
111 TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 9ª Edição, p. 988 a 989.  
112 Artigo 413 do Decreto Lei nº 3.689 de 03 de Outubro de 1941: 

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da 

existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios 

suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o 

acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008). 

§ 2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade 

provisória (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635500/artigo-414-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10659828/artigo-239-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635500/artigo-414-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635669/artigo-413-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
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Afirma-se que a natureza jurídica da decisão de pronúncia é interlocutória 

mista terminativa. Esta decisão não põe propriamente termo ao processo, mas se limita a fixar 

os marcos da acusação para que tenha início a segunda fase com o julgamento em plenário.113 

Outro ponto relevante na decisão de pronúncia é o referente à linguagem 

utilizada pelo magistrado para pronunciar o réu, pois, muito embora o juiz deva fundamentar 

os motivos de seu convencimento, em hipótese alguma tal decisão pode influenciar o 

convencimento dos jurados. Tal determinação encontra-se expressa no art. 413, § 1º do CPP. 

Salienta-se que a redação fora expressa quanto ao termo necessidade da 

materialidade do fato, ou seja, os indícios serão apenas em relação à autoria ou à participação 

do réu. 

A despeito de o texto legal mencionar o termo “se convencido da materialidade 

do fato”, a grande parte da doutrina informa que na dúvida entre a ocorrência de um delito da 

competência do Tribunal do Júri e outro da competência do juiz singular, caberá o julgamento 

ao conselho de sentença. A jurisprudência pátria, em sua maioria, também segue este 

entendimento.114 

Defendeu-se que a sentença de pronúncia possui o caráter de in dubio pro 

societate, ou seja, na dúvida acerca da materialidade ou da autoria do fato, decide-se em favor 

da sociedade, remetendo-se o feito para ser julgado pelo Tribunal Popular. 

Este é o principal argumento dos defensores da aplicação do princípio do in 

dubio pro societate na fase de pronúncia, qual seja, que a competência para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal é 

do Tribunal do Júri, de modo que em ocorrendo prova dúbia, em hipótese alguma, pode-se 

desclassificar o delito ou impronunciar o réu.  

Nestor Távora menciona que existindo possibilidade de se entender pela 

imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, o juiz deverá admitir a 

acusação para garantir o cumprimento da norma constitucional, a rezar a competência do Júri 

para o julgamento dos delitos desta espécie.115 

                                                                                                                                    
§ 3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida 

restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação 

da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código (Incluído pela 

Lei nº 11.689, de 2008). 
113 TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 9ª Edição, p. 982. 
114 O exame da jurisprudência será analisado com maior propriedade no próximo capítulo. 
115 Op. Cit., p. 982. 
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Marco Antônio Vilas Boas116 assevera que nesta fase do procedimento não 

caberá ao juiz estar inteiramente convencido de que o réu venha a ser condenado; bastando o 

indício ou a razoável dúvida, será a hipótese de ser proferida uma sentença de pronúncia.117 

No entanto, este entendimento não é perfilhado por toda a Doutrina.  Antônio 

Magalhães Gomes Filho menciona que esta avaliação antecipada, superficial e provisória 

sobre os fundamentos do pedido condenatório é uma garantia do próprio cidadão contra certas 

acusações infundadas ou temerárias. Defende ser necessário um juízo de certeza sobre a 

existência material do fato criminoso.118 

Adriano Marrey também aduz que o juiz verificará como “certa” a existência 

do crime imputado ao réu, e como provável a autoria que lhe é atribuída. Conforme seu 

entendimento, na hipótese de a existência do crime ser apenas provável, não será a hipótese 

de pronúncia.119 

 

4.4 RECURSO CONTRA A DECISÃO CONDENATÓRIA DO JÚRI  

 

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida é soberana. Com base nesse princípio, o legislador garantiu que os recursos de 

apelação contra as decisões proferidas pelo tribunal popular visassem a possível anulação da 

sentença que fosse manifestamente contrária à prova dos autos.   

Nesta hipótese, ocorre um verdadeiro juízo de cassação e, por isso, fala-se em 

apelação sui generis. Destarte, buscou o legislador solução conciliatória entre o princípio do 

duplo grau de jurisdição e o da soberania dos veredictos.120 

Este é o inteiro teor do art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal.121 O 

referido recurso permite um segundo julgamento, apenas em casos de decisões destituídas de 

                                           
116 VILAS BOAS, Marco Antônio.  Processo Penal Completo. P. 445. 
117 Este mesmo entendimento é repetido por Denilson Feitoza, in Direito Processual Penal, Teorias, Críticas e 

Práxis, p. 457 a 458; Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 4ª Edição, p. 675; 

Fernando da Costa Tourinho Filho, in Código de Processo Penal Comentado, 2º vol,  p. 27; e por Júlio 

Fabbrini Marabete, in   Processo Penal, p. 527. 
118 GOMES FILHO, Antônio Magalhães.  A motivação das decisões penais. 2ª Edição, p. 193. 
119 MARREY, Adriano. Teoria e Prática do Júri. P. 260. 
120 GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recursos no Processo Penal. P. 117. 
121 Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948): 

Omissis 

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948). 

Omissis 

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948). 

§ 1º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos 

quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948). 
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qualquer fundamento com apoio na prova produzida. No entanto, a vontade da decisão do 

povo prevalecerá quando estiver apoiada em uma das versões resultantes do conjunto 

probatório.122 

Para que a conclusão dos jurados seja manifestação contrária à prova dos autos 

deve derivar de um posicionamento que desafie os rumos da razoabilidade, delirando ao que 

estiver objetivamente permeado no ambiente do caso concreto como prova, não se podendo 

estabelecer primazia por uma ou por outra versão antagônica e discutida no julgamento.123 

Garantiu-se o princípio constitucional da soberania dos veredictos, ou seja, a 

faculdade que possuem os jurados de decidirem por seu íntimo convencimento acerca da 

existência do crime doloso contra a vida e da responsabilidade do acusado, sem o dever de 

fundamentarem as suas decisões.  

Salienta-se, ainda, que a anulação poderá se dar apenas por uma única vez, não 

se admitindo, desta forma, novo julgamento pelo mesmo motivo, conforme dicção expressa 

do art. 593, § 3º, última parte do Código de Processo Penal. 

Cita-se a Súmula nº 28 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais124: “A cassação 

do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a 

decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca 

aquela que opta por uma das versões existentes”. 

Disso formulam-se as seguintes perguntas: Em havendo dúvidas sobre a 

existência ou não de um delito doloso pela modalidade eventual, objeto deste trabalho, deverá 

ser sempre mantida a sentença condenatória? Será manifestamente contrária à prova dos autos 

a sentença condenatória que admite o dolo eventual apenas diante de elementos objetivos? 

Haverá conflito de princípios na hipótese do Tribunal do Júri condenar novamente o acusado, 

em sede de segundo julgamento, após a anulação da primeira sentença condenatória, por ser 

manifestamente contrária à prova dos autos?  

 

                                                                                                                                    
§ 2º Interposta a apelação com fundamento no III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, 

retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948). 

§ 3º Se a apelação se fundar no III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos 

jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo 

julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação (Incluído pela Lei nº 263, de 

23.2.1948). 

§ 4º Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte 

da decisão se recorra (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 263, de 23.2.1948). 
122 GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recursos no Processo Penal. P. 123. 
123 SILVA, Amaury. O Novo Tribunal do Júri. P. 57. 
124 Extraído do site www.tjmg.jus.br, em 03 de fevereiro de 2016. 

http://www.tjmg.jus.br/
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4.5 CONFLITO DE PRINCÍPIOS: O IN DUBIO PRO REO X O DA SOBERANIA DOS 

VEREDICTOS EM SE TRATANDO DO DOLO EVENTUAL 

 

Conforme já estabelecido no art. 1º da Constituição Federal, parte-se do 

pressuposto de que vivemos sob um Estado Democrático de Direito, organizado para a 

consagração dos preceitos fundamentais consagrados no texto da nossa lei maior. Decorre 

desta premissa que o processo criminal não poderá ser utilizado como forma repressiva, mas 

sim como meio de garantir ao cidadão acerca da forma pela qual será julgado, caso acusado 

de determinado crime. 

Trata-se do denominado garantismo jurídico, conforme doutrina de Luigi 

Ferrajoli125, baseado em dez axiomas, quais sejam: 1) Nulla poena sine crimine (princípio da 

retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito; 2) Nullum crimen sine 

lege (princípio da legalidade); 3) Nulla lex (poenalis) sine necessite (princípio da necessidade 

ou da economia do direito penal; 4) Nulla necessitas sine injuria (princípio da lesividade ou 

da ofensividade do evento); 5) Nulla injuria sine actione (princípio da materialidade ou da 

exterioridade da ação); 6) Nulla actio sine culpa (princípio da culpabilidade ou da 

responsabilidade penal); 7) Nulla culpa sine judicio (princípio da jurisdicionalidade); 8) 

Nullun judicium sine accusatione (princípio acusatório); 9) Nulla accusatio sine probatione 

(princípio do ônus da prova ou da verificação); 10) Nulla probatio sine defensione (princípio 

do contraditório ou da ampla defesa).  

Portanto, o garantismo será a efetivação do devido processo penal, em 

equilíbrio com o correto exercício do poder e a aplicação dos direitos individuais como forma 

de proteger o cidadão contra o Poder Público, preservando a sua dignidade e empregando os 

regramentos do devido processo legal na sua forma mais abrangente para a consecução de 

uma ordem jurídica justa, estável e segura.126 

O Estado Constitucional Democrático de Direito procura estabelecer uma 

conexão interna entre a democracia e o Estado de Direito, ao ter como objetivo primordial 

efetivar as perspectivas sociais inscritas na Constituição, através de instrumentos que 

                                           
125  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. P. 74 a75. 
126 PENTEADO, Jaques de Camargo. Duplo Grau de Jurisdição do Processo Penal – Garantismo e 

Efetividade. P. 18. 



47 

possibilitem a concretização da justiça social, ou seja, de normas que protejam os direitos 

fundamentais do ser humano contra o forte poder estatal intervencionista.127 

Assim, qualquer sistema jurídico moderno possui a garantia da liberdade como 

um bem jurídico de grau e de importância similar ao da vida. Em sendo um direito 

fundamental, toda e qualquer ofensa à liberdade de locomoção do indivíduo, ou de quaisquer 

outras liberdades, deverá ser constitucionalmente justificada.128 

Não é por menos que o art. 5º da Nossa Constituição prevê tantas garantias 

referentes a possíveis restrições ao direito de liberdade de locomoção e aos direitos do 

preso.129 

Como parâmetro basilar, toda e qualquer condenação à pena de prisão terá de 

se adequar ao princípio da legalidade. 

Trata-se de uma rígida limitação ao direito de punir do poder estatal, sendo 

uma proteção ao direito fundamental de locomoção do cidadão, tendo foro de garantia em 

praticamente todos os regimes oriundos de um Estado Constitucional Democrático de 

Direito.130 

O princípio da reserva legal aduz a ideia de limitação do crime e da 

criminalidade aos tipos penais, ou seja, ao enunciado do preceito primário da norma 

incriminadora, sem o que não poderá haver sequer o processo criminal por impossibilidade 

jurídica do pedido.131 

Baseado nesta premissa, parte-se de um direito criminal mínimo que tem como 

base o princípio da legalidade e que apenas deverá ser aplicado para os casos em que os 

demais ramos do direito não sejam suficientes para coibir certos comportamentos antissociais 

do agente.132 

                                           
127 PORTO, Hermínio Alberto Marques e SILVA, Roberto Ferreira. Fundamentação Constitucional das 

normas de direito processual penal: Bases fundamentais para um processo penal democrático e eficiente. 

Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, 2ª Edição p. 633. 
128 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 5ª Edição, p. 234. 
129 Vide os incisos II, III, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LIII, 

LIV, LV, LVI, LVII, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXVI, LXVII, LXVIII e LXXVIII do Artigo 5º, da nossa 

Constituição Federal. 
130 LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Teoria Constitucional do Direito Penal. RT, São Paulo, 2000, pág. 

253. 
131 BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus critérios de Aplicação. P. 38. 
132 SILVA JÚNIOR, Walter Nunes. Curso de Direito Processual Penal Teoria (Constitucional) do Processo 

Penal. P. 794. 
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Esse chamado direito penal mínimo deve ter como metas a erradicação da 

marginalização, sendo, na maioria dos casos, preferível a aplicação de penas restritivas de 

direitos às de privativas de liberdade.133  

Atende-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade, ao atribuir que o direito 

penal deverá ser utilizado apenas se não for possível, para atingir a pacificação social, o uso 

de um meio menos gravoso e opressivo. Desta forma, sempre deverá haver uma relação de 

equidade entre o comportamento do agente e a sua sanção.134 

Conforme menciona o art. 5º, inciso LVII da nossa Constituição Federal, 

ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

Corolário do princípio da ampla defesa e do sistema acusatório, torna-se evidente que o ônus 

da prova de qualquer acusação criminal será sempre do Ministério Público. Por tal silogismo, 

o réu não tem que provar a sua defesa, e sim ao órgão acusatório caberá provar os fatos que 

embasam a sua acusação. 

Será necessário haver a certeza da prova para que seja permitida a condenação 

do acusado, portanto, todos os fatos que, em sede, possam gerar a procedência da acusação 

em desfavor do réu devem ser carreados para o processo penal. Partindo-se de tal lógica, 

defende-se que as alegações do réu, para que resultem em sua absolvição, não necessitariam 

de prova plena. Seria a hipótese de absolvição por falta de provas suficientes para a 

condenação prevista pelo art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.135 

Sob tal ótica, se o juiz se encontra em dúvida quanto à autoria e materialidade 

do fato, isto ocorreu em face do órgão acusador não ter logrado êxito em demonstrar sua tese 

acusatória, ao que decorre que o réu não pode ser prejudicado por não conseguir provar sua 

inocência. Ademais, exigir-se entendimento diverso foge à lógica, já que é impossível se 

exigir do incriminado uma prova negativa.  

Daí decorre o princípio do in dubio pro reo como uma mera decorrência da 

necessidade de haver prova robusta da autoria e da culpabilidade, e que para uma sentença 

absolutória basta que o imputado demonstre uma dúvida plausível sobre o seu envolvimento 

no delito.136 

                                           
133 Op. cit., p. 794. 
134 MATOS, Inês Lobinho. A dignidade da pessoa humana na jurisprudência do Tribunal Constitucional, 

mormente, em matéria de Direito Penal e Direito Processual Penal. InTratado Luso-Brasileiro da Dignidade 

Humana, 2ª Edição p. 98. 
135 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. V. 2, p. 226. 
136 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. O princípio da dignidade da pessoa humana no processo penal. 

Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, 2ª Edição p. 686. 



49 

Partindo-se da hipótese problema mencionada neste trabalho, bem como das 

teorias predominantes acerca da possibilidade de aplicação do in dubio pro societate nas fases 

de recebimento da denúncia e da prolação da decisão de pronúncia, chega-se à conclusão de 

que, em havendo dúvidas sobre o ânimo do agente que veio cometer uma conduta perigosa na 

condução de veículo automotor e, assim, causou um acidente de trânsito com resultado morte, 

deverá o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri Popular. 

Na hipótese de condenação, o recurso da defesa geralmente poderá mencionar 

que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, 

inciso III, “d” do Código de Processo Penal, fato este que não será acatado caso haja duas 

teses discutidas em plenário. Destarte, caso sejam acolhidas todas estas premissas, 

dificilmente a corte de apelação irá anular a sentença condenatória. 

Na hipótese de a prova ser exclusivamente indiciária, para que não se viole o 

princípio da presunção de não culpabilidade, caberá ao Ministério Público provar primeiro os 

indícios dos quais posteriormente se poderá inferir a culpabilidade, e a decisão condenatória 

deve explicitar a razão daqueles indícios constituírem prova cabal de que o agente atuou com 

dolo eventual e não com culpa consciente.137 

Assim, a prova indiciária será sempre duvidosa ou perigosa se a regra que se 

aplicar não for segura, consistente; ou então se não for embasada na realidade das coisas, do 

que ordinariamente acontece e da psicologia humana.  Ou seja, esta espécie de prova deverá 

ter um alto grau de segurança para ser acolhida.138 

Menciona-se o dizer de Günter Jakobs139 para quem não será possível ao 

homem comum descrever nem sequer de modo aproximado a fronteira entre o que é 

incompreensível por princípio e o que só o é acidentalmente. Na dúvida entre estes dois 

parâmetros, dever-se-á aplicar o princípio do in dubio pro reo. 

Depara-se com a seguinte situação: a despeito de não haver prova evidente 

acerca do ânimo do agente em não se importar com o resultado mais gravoso, vários 

Tribunais de Justiça da federação mantiveram as sentenças de pronúncia e as condenatórias 

por dolo eventual em se tratando de homicídio de trânsito. Em grande parte desses casos, 

mesmo em havendo razoáveis dúvidas sobre o elemento subjetivo, deu-se a condenação do 

réu. 

                                           
137 VARGAS, José Cirilo. Dolo Eventual e Culpa Consciente. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, p. 

101. 
138 GRECO, Vicente Filho.  A Prova Penal no Contexto da Dignidade da Pessoa Humana. Tratado Luso-

Brasileiro da Dignidade Humana, 2ª Edição p. 1002. 
139 JAKOBS, Günther. A imputação objetiva no Direito Penal. P. 93. 
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Dentre as várias teorias acerca do dolo eventual, citadas no subtópico 2.5, não 

paira dúvida de que o nosso legislador adotou a do consentimento. O termo “assumir” o risco 

não quer dizer “correr” o risco de produzir o resultado, e sim não se importar com ele, aprová-

lo.140 

Partindo-se do silogismo de que o dolo eventual também é querer,141 ou seja, 

também é dolo, deverá haver prova cabal de que o agente quis praticar a conduta, mesmo não 

se importando com possível resultado lesivo. 

Ora, neste mundo extremamente motorizado, a expressão “assumir o risco” 

tornou-se inadequada, pois que para “assumirmos o risco” basta sentarmos na condução de 

um veículo. Conforme o nosso sistema normativo, o dolo eventual não poderá ser “um dolo 

de borracha” sujeito a grandes elasticidades sem a presença do elemento volitivo.142 

A importância da dogmática jurídico penal, onde deverá ser desenvolvida a 

ciência do direito, jamais poderá ser esquecida pelos nossos Tribunais. O intérprete não pode, 

a seu bel prazer, ou por razões de política criminal, alterar os elementos definidos pela Lei e 

pela doutrina.143 Assim, em sendo a teoria do consentimento expressamente mencionada pelo 

nosso Código Penal, não caberá à jurisprudência adotar a da representação, a da probabilidade 

ou quaisquer outras de caráter cognitivo.  

No entanto, parte da atual jurisprudência pátria dispensou a análise da prova do 

dolo eventual, limitando-se em encontrar nos autos a prova do fato perigoso.144  

O enfoque puramente cognitivo, em se tratando de delitos cometidos sob a 

condução de veículo automotor, conduz, sem sombra de dúvidas, a uma desmesurada 

ampliação do conceito do dolo, em contradição com a racionalidade cotidiana.145 

Em se partindo da adoção da teoria do consentimento, para a configuração do 

dolo eventual seria necessário prova cabal, induvidosa de que o réu não se importou com o 

resultado lesivo, inclusive pondo em risco a sua própria pessoa. Imaginar-se que determinado 

                                           
140 CALLEGARI, André Luís. Dolo Eventual, Culpa Consciente e Acidente de Transito. Revista dos 

Tribunais, vol. 717, p. 516. 
141 PIERANGELI, José Henrique. Morte no Trânsito ou Dolo Eventual? Revista IOB de Direito Penal de 

Processo Penal, volume 44, p. 55. 
142 WUNDERLICH, Alexandre. O Dolo Eventual nos homicídios de trânsito: uma tentativa frustrada. Revista 

dos Tribunais, volume 754, p. 471. 
143 PIERANGELI, José Henrique. Morte no Trânsito ou Dolo Eventual? Revisto IOB de Direito Penal e 

Processo Penal, volume 44, p. 49. 
144 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Ainda a expansão do direito penal: o papel do dolo eventual. Revista dos 

Tribunais, nº 64, p. 238. 
145 PÉREZ, Carlos Martínez-Bujan. O Conceito “significativo” do Dolo: um Conceito Volitivo Normativo.  

Dolo e Direito Penal, Modernas Tendências, p. 54. 
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motorista prevê o resultado lesivo e com ele não se importa é o mesmo de se prever que ele 

também não tenha se importado com o risco da sua própria morte.146 

Não é possível afirmar, de forma categórica, que da conduta daquele que se 

embriaga, dirige em velocidade elevada e causa um acidente em que fere ou mata mais de 

uma pessoa, estaria sempre agindo com dolo eventual. Apenas por tais ações não há 

manifestação de indiferença do agente em relação ao resultado, estes elementos, por si sós, 

não provam o consentimento por parte do réu no que se refere ao dano causado. Houve uma 

indisfarçável adoção da responsabilidade objetiva.147 A hipótese real de homicídio cometido 

com dolo eventual é, além de rara ocorrência na prática, sempre de difícil comprovação. 148 

Será que nestes casos houve uma ofensa cabal ao direito fundamental de 

liberdade, considerando que deveria ter sido imposta a pena do homicídio culposo? A 

intervenção estatal deverá ser considerada constitucionalmente justificada?  

                                           
146 CARVALHO, Sara Fernandes. Dolo Eventual e Culpa Consciente nos crimes de trânsito. Revista Síntese 

de Direito Penal e Processo Penal, nº 63, p. 83. 
147 CALLEGARI, André Luís. Dolo Eventual, Culpa Consciente e Acidente de Trânsito. Revista dos 

Tribunais, Vol. 717, p. 517 
148  PIERANGELI, José Henrique. Morte no Trânsito: Culpa Consciente ou Dolo Eventual?  Revista IOB de 

Direito Penal e Processo Penal, volume 44, p. 70/71. 
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5 DOLO EVENTUAL NO HOMÍCIDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE 

VEICULO AUTOMOTOR: JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DAS 

CINCO REGIÕES DO PAÍS 

 

5.1 JURISPRUDÊNCIAS MAIS ANTIGAS 

 

A figura do dolo eventual, em se tratando de homicídio na condução de veículo 

automotor, é por demais recente em nosso ordenamento jurídico. Salienta-se que a parte 

especial (crimes em espécie) do Código Penal data de 1940, e a parte geral fora reformada 

pela Lei nº 7.209/1984, sem alteração da redação referente ao dolo. Portanto, desde o ano de 

1940 seria, em tese, possível, encontrarem-se acórdãos admitindo tal figura relacionada a 

acidentes de trânsito. 

No entanto, dentre os Tribunais pesquisados, apenas o Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul possuía, antes do ano de 1990, acórdãos neste sentido. Aquela Egrégia 

Corte veio a proferir, durante os anos de 1980 a 1990, quinze decisões admitindo o dolo 

eventual.149 

A dificuldade acerca da pesquisa também pode encontrar justificativa no fato 

de que a maioria dos Tribunais apenas veio a unificar a sua jurisprudência, via digital, após o 

ano de 2000. 

Ademais, em sede de antigos livros, com enorme repertório de jurisprudência, 

foram encontrados poucos julgados admitindo a figura do dolo eventual em sede de homicídio 

praticado na condução de veículo automotor. Naquelas decisões, admitiu-se o dolo eventual 

                                           
149 1) Recurso Crime nº 690025101, Relator Nilo Wolff, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14 de novembro 

de 1990. 2) Apelação Criminal nº 690027511, Relator Alaor Antônio Wiltgen Terra, Segunda Câmara Criminal, 

julgado em 04 de outubro de 1990. 3) Recurso Crime nº 690027461, Relator Guilherme Oliveira Souza Castro, 

Primeira Câmara Criminal, julgado em 13 de junho de 1990. 4) Apelação Criminal nº 690002639, Relator 

Gilberto Niederauer Correa, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03 de maio de 1990. 5) Apelação Criminal 

nº 688008911, Relator Gilberto Niederauer Correa, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17 de novembro de 

1988. 6) Recurso Crime nº 688015411, Relator Paulo David Torres Barcellos, Primeira Câmara Criminal, 

julgado em 18 de maio de 1988. 7) Recurso Crime nº 687015875, Relator Milton dos Santos Martins, Terceira 

Câmara Criminal, julgado em 10 de setembro de 1987. 8) Recurso Crime nº 687014589, Relator Jorge Alberto 

de Moraes Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10 de junho de 1987. 9) Apelação Crime nº 

684047921, Relator Roberto Nicolau Frantz, Terceira Câmara Criminal, julgado em 21 de fevereiro de 1985. 10) 

Apelação Crime nº 684029119, Relator Gilberto Niederauer Corrêa, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16 

de agosto de 1984. 11) Apelação Crime nº 6002267959, Relator Cristovam Daiello Moreira, Primeira Câmara 

Criminal, julgado em 28 de março de 1984. 12) Recurso Crime nº 27268, Relator Alaor Antônio Wiltgen Terra, 

Segunda Câmara Criminal, julgado em 11 de novembro de 1982. 13) Revisão Criminal nº 27117, Câmaras 

Criminais Reunidas, Relator Alaor Antônio Wiltgen Terra, julgado em 22 de outubro de 1982. 14) Recurso 

Crime nº 25166, Relator: Celso Luiz Franco Gaiger, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18 de dezembro de 

1980. Disponíveis em: <www.tjrs.jus.br> Acesso em 03 de fev. 2016. 
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por estar o motorista em excesso de velocidade150, com pessoas agarradas à traseira do 

veículo151, em desfavor de quem veio a acelerar um veículo após ver um ciclista em sua 

frente.152 Em sua maioria, foram encontrados acórdãos admitindo a figura da culpa consciente 

em detrimento do dolo eventual.153 

No entanto, a grande maioria das decisões pesquisadas sequer menciona a 

possibilidade de imputação a título de dolo eventual, mesmo em se tratando de motoristas 

alcoolizados154, em excesso de velocidade155, cruzando o sinal vermelho156 ou até vindo a 

praticar disputa automobilística não autorizada.157 

Menciona-se o entendimento de alguns julgados esparsos no sentido de que 

apenas a embriaguez do condutor não seria suficiente para demonstrar a sua imprudência, 

caracterizadora do homicídio culposo. Nestas decisões, deu-se a absolvição do réu mesmo em 

causando um acidente automobilístico com resultado de morte, após a ingestão de bebida 

alcóolica.158 

 

                                           
150 TJSP – AC – Rel Dirceu de Melo – RT 612/291, in Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, 5ª 

edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, pág. 207.  
151 TJMG – Rec – Rel. Monteiro de Barros – RT 583/420, in Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, 

5ª edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, pág. 205. 
152 TJSP – AC – Rel. Hoeppner Dutra – RT 454/326, in Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, 5ª 

edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, pág. 206. 
153 1) TJSP – Rec – Rel. Hélio Arruda – RT 607/274; TJSP – AC – Rel. Djama Lofrano – RT 589/317. 

TACRIM-SP – AC – Rel. Fortes Barbosa – JUTACRIM 82/374. 2) TJSP – AC – Rel. Marino Falcão – RT 

548/300, TACRIM-SP – AC 329.165 – Rel. Edmeu Carmenisi. 3) TACRIM – SP – AC 329.165 – Rel. Edmeu 

Carmesini; TACRIM – SP – AC – Rel. Ary Belfort – JATACRIM 70/360, in Código Penal e Sua Interpretação 

Jurisprudencial, 5ª edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, p. 205, 207 e 1457. 
154 In Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, 5ª edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, 

pág. 1564, onde também são encontrados outros 26 acórdãos neste sentido. 
155 In Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, 5ª edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, 

págs. 1544 a 1558, onde são encontrados mais de trezentos acórdãos neste sentido. 
156 1) TARJ – AC – Rel. Paulo Gomes – RT 439/471. 2) TACRIM – SP – AC – Rel. Francis Davis – 

JUTACRIM – 41/286. 3) TACRIM – SP – AC – Rel . Valetim Silva – JUTACRIM – 39/152. 4) TACRIM – SP 

– AC – Rel. Jurandyr Nilsson – JUTACRIM 35/322. 5) TACRIM – SP – AC – Rel . João Guzzo – JUTACRIM 

32/338. 6) TACRIM -SP – AC – Rel. Oliveira e Costa – JUTACRIM 31/373; In Código Penal e Sua 

Interpretação Jurisprudencial, 5ª edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, págs. 1520 a 1524, onde 

são encontrados mais outros 100 acórdãos neste sentido. 
157 1) TACRIM – SP – AC – Rel. Fernandes Braga – JUTACRIM 80/282. 2) TACRIM – SP – AC – Rel. Correa 

Dias – JUTACRIM 79/317. 3) TACRIM – SP – AC – Rel. Haroldo Luz – RJD 15/152, in Código Penal e Sua 

Interpretação Jurisprudencial, 5ª edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, pág. 1558. 
158 1) “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” (TACRIM – SP – AC – Rel. Valentim Silva – 

JUTACRIM XIII/349). 2) “A simples embriaguez do piloto não basta para responsabilizá-lo pelo crime de 

lesões culposas que exige a culpa in concreto. Em tal hipótese, seria ele responsabilizado apenas pela 

contravenção do art. 34 do estatuto especial”. (TACRIM – SP – AC – Rel. Ítalo Galli – JUTACRIM 40/262), in 

Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, 5ª edição, FRANCO, Alberto Silva e outros, RT, 1995, pág. 

1564. 
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5.2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 

 

O Estado de Minas Gerais conta com a maior malha viária da federação159 e, 

em consequência, uma grande quantidade de acidentes de trânsito com repercussão na sua 

corte estadual. Estes foram os motivos desta unidade ter sido escolhida para a amostra de 

pesquisa. Junto ao seu Tribunal de Justiça, partindo-se, ainda, da hipótese problema, foram 

encontrados 56 (cinquenta e seis) acórdãos referentes ao tema, decisões estas proferidas em 

sede de recursos em sentido estrito e de apelações.160 

Apurou-se o período entre os anos de 2008 a 2015. Dentre estes acórdãos, um 

total de 22 (vinte e duas) decisões colegiadas mantiveram a sentença de desclassificação ou 

reformaram a de pronúncia; 27 (vinte e sete) mantiveram a decisão de pronúncia ou 

reformaram a de desclassificação; 2 (duas) confirmaram a sentença condenatória do Tribunal 

Popular e uma anulou, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão 

absolutória do Tribunal do Júri.  Também serão mencionados, com maiores detalhes, 5 

(cinco) outros acórdãos com maiores divergências referentes ao tema. 

Em quase a totalidade dos acórdãos que mantiveram a sentença de pronúncia, o 

trabalho interpretativo dos desembargadores foi o de encontrar elementos objetivos que 

pudessem evidenciar a existência do dolo eventual, principalmente a ingestão de bebida 

alcoólica e o emprego de velocidade incompatível com a do local. 

Para justificar a sentença de pronúncia, há um exagero na repetição das 

expressões “dúvida sobre o ânimo do agente”; “elementos objetivos que denotam a remessa 

do feito ao júri popular”; “a existência ou não do dolo eventual deve ser apreciada pelo 

conselho de sentença”.161 

                                           
159 Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, equivalente a 16% de toda a malha viária existente no 

país. No estado, são 269.546 km de rodovias. Deste total, 7.689 km são de rodovias federais; 23.663 km de 

rodovias estaduais, e 238.191 km de rodovias municipais. Disponível em: 

<www.mg.gov.br/governomg/portal/m/governomg/conheca-minas/5662-rodovias/5146/5044> Acesso em 16 de 

fev. 2016. 
160 Pesquisa feita junto ao site www.tjmg.jus.br, com as seguintes expressões: dolo eventual homicídio trânsito. 

Acesso em 16 de dez. 2015.  
161 1) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0685.12.001214-9/001, Relator Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara 

Criminal, Julgado em 25 de agosto de 2015, publicado no DJE de 02 de setembro de 2015. 2) Apelação 

Criminal nº 1.0708.13.002598-2/001, Relator Des. Júlio Cezar Guittierez, 4ª Câmara Criminal, Julgado em 27 de 

maio de 2015, publicado no DJE de 02 de junho de 2015. 3) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0407.10.000745-

6/001, Relator Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, Julgado em 31 de março de 2015, publicado no DJE de 

10 de abril de 2015. 4) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.13.192246-0/001, Relator Des. Alexandre Victor 

de Carvalho, 5ª Câmara Criminal, julgado em 17 de março de 2015, publicado no DJE de 25 de março de 2015. 

http://www.mg.gov.br/governomg/portal/m/governomg/conheca-minas/5662-rodovias/5146/5044
http://www.tjmg.jus.br/
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Formulam-se algumas perguntas a respeito destes julgados: Em algum 

momento indagou-se acerca do verdadeiro ânimo subjetivo do agente? Afirmou-se que o réu 

efetivamente não se importava com o resultado lesivo? Deixou-se para o conselho de 

sentença, órgão não técnico e que não domina as teorias e os conceitos básicos do dolo 

eventual, responder estas questões? Sequer fora mencionada a teoria do consentimento 

adotada pelo Código Penal? 

As decisões que admitiram a existência da culpa consciente, seja confirmando 

a sentença desclassificatória, seja reformando as de pronúncia, tiveram como embasamento 

                                                                                                                                    
5) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.12.296299-6/001, Relator Des Doorgal Andrada, 4ª Câmara Criminal, 

Julgado em 17 de dezembro de 2014, publicado no DJE de 21 de janeiro de 2015. 6) Recurso em Sentido Estrito 

nº 1.0699.10.005613-3/001, Relator Des. Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, Julgado em 04 de novembro 

de 2014, publicado no DJE de 12 de novembro de 2014. 7) Recurso em Sentido Estrito nº 1.014.12.031834-

3/001, Relator Des. Alexandre Victor de Carvalho, 5ª Câmara Criminal, Julgado em 12 de agosto de 2014, 

publicado no DJE de 19 de agosto de 2014. 8) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0694.09.0055367-8/001, Relator 

para o acórdão Des(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 03 de abril de 2014, publicado 

no DJE de 22 de abril de 2014. 9) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0481.12.007005-9/001, Relator para o 

acórdão Des. Antônio Armando dos Anjos, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 21 de janeiro de 2014, publicado 

no DJE de 28 de janeiro de 2014. 10) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0322.08.005269-7/001, Relator Des. 

Delmival de Almeida Campos, 4ª Câmara Criminal, Julgado em 04 de setembro de 2013, publicado no DJE de 

11 de setembro de 2013. 11) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0071.07.033932-1/001, Relator Des. Eduardo 

Machado, 5ª Câmara Criminal, Julgado em 23 de julho de 2013, publicado no DJE de 29 de julho de 2013. 12) 

Recurso em Sentido Estrito nº 1.0027.12.0022134-9/001, Relator Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, 

julgado em 06 de junho de 2013, publicado no DJE de 14 de junho de 2013. 13) Recurso em Sentido Estrito nº 

1.0558.07.004001-6/001, Relator para o acórdão Des. Antônio Armando dos Anjos, 3ª Câmara Criminal, 

julgado em 12 de março de 2013, publicado no DJE de 30 de abril de 2013. 14) Recurso em Sentido Estrito nº 

1.0024.09.585601-9/001, Relator Rubens Garcia Soares, 6ª Câmara Crimina, Julgado em 07 de novembro de 

2012, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2012. 15) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0040.01.003021-

7/001, Relator Des. Herbert Carneiro, 4ª Câmara Criminal, julgado em 11 de julho de 2012, publicado no DJE 

de 06 de agosto de 2012. 16) Recurso em Sentido Estrito nº 1.313.11.009018-7/001, Relator Des. Duarte de 

Paula, 7ª Câmara Criminal, julgado em 03 de maio de 2012, publicado no DJE de 11 de maio de 2012. 17) 

Recurso em Sentido Estrito nº 1.0441.10.003353-5/001, Relator Des. Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, 

Julgado em 23 de agosto de 2011, publicado no DJE de 05 de setembro de 2011. 18) Recurso em Sentido Estrito 

nº 1.0480.07.095499-9/001, Relator Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 19 de outubro de 2010, 

publicado no DJE de 19 de novembro de 2010. 19) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0134.09.111799-1/001, 

Relator Doorgal Andrada, Julgado em 03 de fevereiro de 2010, publicado no DJE de 22 de fevereiro de 2010. 

20) Recurso em Sentido Estrito nº 1.032.06.067018-1/001, Relator Des. José Antonino Baia Borges, 2ª Câmara 

Criminal, Julgado em 17 de setembro de 2009, publicado no DJE de 24 de novembro de 2009. 21) Recurso em 

Sentido Estrito nº 1.0194.05.0044049-5/001, Relator Des(a) Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 12 

de maio de 2009, publicado no CJE de 15 de julho de 2009. 22) Recurso em Sentido Estrito nº 1.062.07.036154-

4/001, Relator Des. José Antonino Baia Borges, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 05 de março de 2009, 

publicado no DJE de 16 de março de 2009. 23) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0472.07.015949-7/001, Relator 

Des. Judimar Biber, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 10 de fevereiro de 2009, publicado no DJE de 06 de março 

de 2009. 24) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0382.05.056918-7/001, Relator Des. Edelberto Santiago, 1ª 

Câmara Criminal, Julgado em 29 de janeiro de 2008, publicado no DJE de 26 de fevereiro de 2008. 25) Recurso 

em Sentido Estrito nº 1.0109.04.000866-5/001, Relator Edelberto Santiago, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 22 

de julho de 2008, publicado no DJE de 29 de julho de 2008. 26) Recurso em Sentido Estrito nº 

1.0428.05.000984-7/001, Relator para o acórdão Des. Eli Lucas de Mendonça, 4ª Câmara Criminal, Julgado em 

02 de julho de 2008, publicado no DJE de 06 de agosto de 2008. 27) Recurso em Sentido Estrito nº 

1.0428.05.000984-7/0001, Relator Des(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 20 de 

novembro de 2008, publicado no DJE de 10 de fevereiro de 2009. Disponíveis em: <www.tjmg.jus.br> Acesso 

em 16 de dez. 2015. 
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que era necessária a presença de prova do elemento volitivo para a configuração do dolo 

eventual e, em não havendo sequer indícios de que o agente não se importava com o 

resultado, a condenação por homicídio culposo se imporia.162 

Citam-se, ainda, alguns acórdãos com sutis diferenças entre os citados nas 

páginas anteriores. 

Por ocasião da apelação criminal nº 1.031.06.029177-7/001163, a 4ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça mineiro manteve a sentença que desclassificou a imputação 

                                           
162 1) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0447.14.000887-4/001, Relator para o acórdão Des. Antônio Carlos 

Cruvinel, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 10 de novembro de 2015, publicado no DJE de 20 de novembro de 

2015. 2) Apelação Criminal nº 1.0702.09.585021-1/0001, Relatora Des(a) Maria Luiz de Marilac, 3ª Câmara 

Criminal, julgado em 17 de março de 2015, publicado no DJE 25 de março de 2015. 3) Apelação Criminal nº 

1.0382.09.106237-4/001, Relator Des Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, Julgado em 10 de fevereiro 

de 2015, publicado no DJE de 27 de fevereiro de 2015. 4) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.12.084702-

5/001, Relator Des(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, julgado em 28 de julho de 2015, 

publicado no DJE de 05 de agosto de 2015. 5) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0084.13.000569-1/001, Relator 

Des Sálvio Chaves, 7ª Câmara Criminal, julgado em 02 de julho de 2015, publicado no DJE de 10 de julho de 

2015. 6) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.12.172004-9/001, Relator Paulo Cezar Dias, 3ª Câmara Criminal, 

julgado em 22de julho de 2014, publicado no DJE de 29 de julho de 2014. 7) Recurso em Sentido Estrito nº 

1.0521.11.001384-9/001, Relator Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, julgado em 23 de abril de 2014, 

publicado no DJE de 29 de abril de 2014. 8) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.12.172004-9/001, Relator 

Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, julgado em 22de julho de 2014, publicado no DJE de 29 de julho de 

2014. 9) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0521.11.001384-9/001, Relator Des Eduardo Brum, 4ª Câmara 

Criminal, julgado em 23 de abril de 2014, publicado no DJE de 29 de abril de 2014. 10) Recurso em Sentido 

Estrito nº 1.0210.10.002380-8/001, Relator Fortuna Grion, julgado em 17 de setembro de 2013, publicado no 

DJE de 24 de setembro de 2013. 11) Recurso em Sentido Estrito nº 1.518.11.020065-7/001, Relator Alexandre 

Victor de Carvalho, 5ª Câmara Criminal, julgado em 01de março de 2013, publicado no DJE de 05 de março de 

2013. 11) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0685.08.005931-2/001, Relatora Des(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª 

Câmara Criminal, julgado em 05 de junho de 2012, publicado no DJE de 12 de junho de 2012. 12) Recurso em 

Sentido Estrito nº 1.0372.09.046795-5/001, Relator Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, julgado em 16 de maio 

de 2012, publicado no DJE de 30 de maio de 2012. 13) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0672.09.38500-2/001, 

Relator Delmival de Almeida Campos, 4ª Câmara Criminal, julgado em 26 de outubro de 2011, publicado no 

DJE de 23 de novembro de 2011. 14) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0525.08.145396-7/001, Relator para o 

acórdão Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, julgado em 25 de agosto de 2011, publicado no DJE de 13 de 

setembro de 2011. 15) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0105.09.321601-5/001, Relator para o acórdão Des. 

Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25 de novembro de 2010, publicado no DJE de 14 

de fevereiro de 2011. 16) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0621.07.017725-1/001, Relator para o acórdão Des. 

Alexandre Victor de Carvalho, julgado em 14 de dezembro de 2010, publicado no DJE de 17 de janeiro de 

2011. 17) Apelação Criminal nº 1.0024.00.004913-0/001, Relator Des. Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, 

julgado em 23 de março de 2010, publicado no DJE de 21 de maio de 2010. 18) Apelação Criminal nº 

1.0629.06.027535-7/001, Relator Des. Eduardo Brum, 1ª Câmara Criminal, julgado em 10 de março de 2009, 

publicado no DJE de 07 de abril de 2009. 19) Recurso em Sentido Estrito nº 1.0281.05.006891-1/001, Relator 

Des(a) Judimar Biber, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11 de novembro de 2008, publicado no DJE de 25 de 

novembro de 2008. 20) Recurso em Sentido Estrito nº 1.051.02.001680-8/002, Relator Beatriz Pinheiro Caires, 

2ª Câmara Criminal, julgado em 09 de outubro de 2008, publicado no DJE de 05 de novembro de 2008. 

Disponíveis em: <www.tjmg.jus.br> Acesso em 15 de dez. 2015. 
163 APELAÇÕES CRIMINAIS - DELITOS DE TRÂNSITO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 

PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO DOLOSO E LESÃO CORPORAL GRAVE DOLOSA - 

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DAS AUTORIAS - DIFERENÇA TÊNUE ENTRE DOLO EVENTUAL E 

CULPA CONSCIENTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL 

CULPOSA MANTIDA - APELO DEFENSIVO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 

VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO LOCAL DO SINISTRO - PERDA DO 

CONTROLE DIRECIONAL DO VEÍCULO AUTOMOTOR - COMENTÁRIO TÉCNICO ALIADO ÀS 

http://www.tjmg.jus.br/
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de homicídio qualificado por dolo eventual para a de homicídio culposo de trânsito.  A 

despeito de a denúncia ter narrado se tratar de um delito de homicídio doloso, em face do réu 

ter participado de uma corrida não autorizada com um outro veículo e, assim, teria assumido o 

risco da produção do resultado, comprovou-se que o réu somente teria desenvolvido alta 

velocidade em cuja ocasião veio a perder o controle do veículo e causado o acidente. Assim, 

não havendo provas cabais do elemento objetivo, qual seja, da participação de corrida não 

autorizada, não se poderia falar em dolo eventual. 

Ao examinar o Recurso em Sentido Estrito nº 1.0111.14.003326-2/001164, a 4ª 

Câmara Criminal manteve sentença desclassificatória de tentativa de homicídio por dolo 

direto para lesão corporal culposa de trânsito. Nas razões recursais, o representante do 

Ministério Público alegou ter havido dolo eventual, tendo em vista ter o réu perdido o 

controle do automóvel ao conduzi-lo embriagado e em alta velocidade. Esta alegação fora 

peremptoriamente rejeitada por não ter sido, sequer, alegada na denúncia. A tese contida 

inicial fora de dolo direto. 

                                                                                                                                    
PROVAS TESTEMUNHAIS - CULPA CONSCIENTE - CARACATERIZADA - CONDENAÇÕES 

MANTIDAS - DOSIMETRIAS - REVISÃO - NECESSIDADE - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO 

- RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE - VOTO VENCIDO PARCIALMENTE.  I - Tem-se 

pretendido, em doutrina e na jurisprudência, identificar o dolus eventualis com a culpa consciente, isto é, com 

uma das modalidades da culpa stricto sensu. Sensível é a diferença entre duas atitudes psíquicas. Há entre elas, é 

certo, um traço comum: a previsão do resultado antijurídico; mas, enquanto no dolo eventual o agente presta 

anuência ao advento do resultado, preferindo arriscar-se a produzi-lo, ao invés de renunciar à ação, na culpa 

consciente, ao contrário, o agente repele, embora inconsideradamente, a hipótese de superveniência do resultado, 

e empreende a ação na esperança ou persuasão de que este não ocorrerá. II - Comprovado que o condutor do 

veículo sinistrado imprimia velocidade incompatível com a segurança do local do acidente, fator que, aliado à 

perda do controle direcional, deu causa ao falecimento de uma vítima e às lesões corporais graves de outro 

ofendido, correta é a sua condenação pela prática dos delitos dos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito 

Brasileiro. Apelação Criminal 1.0431.06.029177-7/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 16/03/2011, publicação da súmula em 07/04/2011.  Disponível em: 

<www.tjmg.jus.br> Acesso em 15 de dez. 2015. 
164 EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO E EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE - DESCLASSIFICAÇÃO - LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO - DOLO DIRETO 

SUSTENTADO NA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CRIME DOLOSO CONTRA A 

VIDA NÃO DELINEADO - DOLO EVENTUAL - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA - 

ACOLHIMENTO QUE IMPLICARIA OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - DECISÃO 

MANTIDA. I - Não se confirmando nas provas dos autos a acusação da denúncia de que o réu atropelou com 

intenção deliberada e proposital de causar a morte da vítima, deve-se manter a desclassificação da conduta para 

o crime de lesão corporal culposa no trânsito. II - Inadmissível, ainda, sob pena de ofensa aos princípios da 

ampla defesa, do contraditório e da correlação, acolher-se a tese subsidiária da prática do crime mediante dolo 

eventual, sustentada nas razões recursais, se, em momento algum, a denúncia descreve a assunção do risco, pelo 

agente, da produção do resultado lesivo, perseguindo, ao revés, a desejo e a vontade do autor de causar a morte 

da vítima por motivo fútil.  Recurso em Sentido Estrito nº 1.0111.14.003326-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio 

Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/07/2015, publicação da súmula em 14/07/2015. 

Disponível em: <www.tjmg.jus.br> Acesso em 15 de dez. de 2015. 
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Nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 1.0702.12.025379-5/001165, a 5ª 

Câmara Criminal do referido tribunal manteve decisão de pronúncia de motorista que veio a 

causar acidente com resultado de morte, ao fugir, pilotando uma moto, mediante uma 

manobra arriscada, de uma blitz de trânsito e, assim, veio a colidir com uma outra 

motocicleta, causando a morte do seu condutor. Por tal decisão, houve a criação demasiada de 

um perigo ao desenvolver velocidade excessiva para fugir de uma parada policial. Reiteram-

se as críticas tecidas nos comentários das demais decisões que mantiveram as sentenças de 

pronúncia, pois que em nenhum momento se chegou a mencionar o estado anímico do agente 

de desprezo pelo resultado mais gravoso. Salienta-se, ainda, ter havido um voto vencido do 

Des. Alexandre Victor de Carvalho pela desclassificação do delito apontado. 

Este mesmo silogismo fora tecido quando do julgamento do Recurso em 

Sentido Estrito de nº 1.0329.12.000521-3/001166, ao tratar de um caminhão baú que invadiu o 

acostamento e atingiu uma pedestre que andava entre o asfalto e a vegetação. Neste caso, 

sequer foram mencionados excesso de velocidade e ingestão de bebida alcoólica. A pronúncia 

                                           
165 EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO NO TRÂNSITO - 

DESCLASSIFICAÇÃO CRIME DE TRÂNSITO - IMPOSSIBILIDADE - ALTA VELOCIDADE - DOLO 

EVENTUAL - POSSIBILIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.  

1- A dúvida razoável quanto à existência de dolo se resolve em prol da sociedade, autorizando a submissão do 

caso ao julgamento do Conselho de Sentença. 2- In casu, a soma da circunstância (condutor dirigindo com 

excesso de velocidade) não descarta a possibilidade do crime contra a vida ter sido cometido com dolo eventual, 

situação que impede o acolhimento do pleito desclassificatório e obriga o julgamento da causa aos Senhores 

Jurados.  

V.V. – Quando o efeito de uma conduta arriscada é previsível para o agente, que, no entanto, confia na sua não 

ocorrência, trata-se de culpa consciente e não de dolo eventual, situação que difere da primeira por haver nesta 

segunda uma aceitação, uma tolerância, enfim, uma concordância com a possibilidade de que o resultado lesivo 

ocorra. Desclassificado o delito para a forma culposa, deve o processo ser remetido ao Juízo competente.  

Recurso em Sentido Estrito 1.0702.12.025379-5/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento em 31/03/2015, publicação da súmula em 10/04/2015. Disponível em: 

<www.tjmg.jus.br> Acesso em 15 de dez. de 2015. 
166 EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXPEDIÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA - INTIMAÇÃO - DATA DA AUDIÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO - DESNECESSIDADE - 

PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - IMPRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO 

CULPOSO - INVIABILIDADE - PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE 

SUA AUTORIA E DO DOLO DO AGENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se intimada, a i. defesa, acerca 

da expedição da carta precatória, é desnecessária a intimação da data da audiência no d. Juízo deprecado. 

Inteligência da Súmula 273 SJT. - Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não 

deve ser feita análise crítica, aprofundada, das provas colacionadas, sob pena de usurpar a competência do 

Tribunal do Júri. - Não demonstrado indubitavelmente a ausência do dolo, inviável a desclassificação para a 

modalidade culposa. V.V. - 1. Para que crimes de trânsito sejam levados a júri popular deve haver, no mínimo, 

indícios razoáveis de que o réu tenha agido com dolo eventual, ou seja, tenha previsto e aderido ao resultado. 2. 

Inexistindo provas e sequer indícios da presença do dolo eventual, impõe-se a desclassificação dos crimes de 

homicídio e lesão corporal dolosos para crimes culposos. 3. Com a desclassificação, os autos devem ser 

remetidos ao juízo competente.  Recurso em Sentido Estrito 1.0329.12.000521-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/03/2015, publicação da súmula em 

08/04/2015. Disponível em: <www.tjmg.jus.br> Acesso em de 15 de dez. de 2015. 

http://www.tjmg.jus.br/
http://www.tjmg.jus.br/
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teve como razões apenas o desrespeito às normas de tráfego. Neste recurso, também ocorreu 

um voto vencido da desembargadora Denise Pinho da Costa Val. 

Por ocasião do Recurso em Sentido Estrito nº 1.0351.13.004489-1/00167, deu-

se a manutenção da sentença de pronúncia de acusado que veio a fugir de uma briga ocorrida 

em um parque de exposições, desenvolvendo em seu veículo alta velocidade, após ingerir 

bebida alcoólica. Considerando a grave irresponsabilidade do réu ao lançar o veículo contra o 

portão lateral do parque, conduzindo-o em velocidade incompatível com a de um local cheio 

de pessoas e, ainda, atropelou uma ciclista, verificam-se que os elementos objetivos levam a 

crer que se tratou de uma conduta próxima a de um suicida, fato este que poderia autorizar 

uma condenação por dolo eventual.  

Por fim, interessante caso fora apreciado nos autos da apelação criminal nº 

1.0433.05143535-5/010168. Naqueles autos, fora mantida sentença condenatória pelo Tribunal 

                                           
167 EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO NO TRÂNSITO - DOLO EVENTUAL - 

PRONÚNCIA - DECISÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - CRIME DO ART. 305 

DO CTB - DECOTE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL - 

PRISÃO CAUTELAR - MANUTENÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não se aconselha a 

desclassificação do delito do art. 121, caput, do CP para o crime do art. 302 do CTB se os atos que 

exteriorizaram a conduta do agente, analisados à luz das circunstâncias do caso, demonstram a possível assunção 

do risco de produção do resultado. 2. Diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB pelo 

colendo Órgão Especial deste egrégio TJMG, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.07.456021-0/000, 

inviável que o acusado responda por este delito. 3. Presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP 

(garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva do acusado mantida, não havendo que se falar em sua 

revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, 

pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 4. Recurso provido em parte.   Recurso em Sentido 

Estrito nº 1.0351.13.004489-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento 

em 06/08/2014, publicação da súmula em 13/08/2014. . Disponível em:  <www.tjmg.jus.br> Acesso em 15 de 

dez. 2015 
168 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - PROCESSUAL PENAL - JURADOS QUE INTEGRARAM 

CONSELHO DE SENTENÇA DE OUTRO JULGAMENTO NOS 12 MESES ANTERIORES - REPETIÇÃO 

DA VOTAÇÃO, APÓS RECONHECIMENTO DE CRIME CULPOSO - VÍCIOS NÃO COMPROVADOS - 

HOMICÍDIO - CRIME DE TRÂNSITO - 'RACHA' - DOLO EVENTUAL - DECISÃO COM AMPARO NA 

PROVA COLETADA - PENA - REDUÇÃO - ADMISSIBILIDADE - EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CONCURSO MATERIAL ENTRE OS HOMICÍDIOS CONSUMADOS E 

OS TENTADOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CRIME DECORRENTE DE UMA ÚNICA AÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. - Não havendo prova da ocorrência dos vícios processuais 

apontados pela defesa, resta inviável a anulação do julgamento.  

- A prática da insensata disputa denominada "racha", que já ceifou a vida de tantos inocentes, autoriza que se 

reconheça a presença de dolo eventual na conduta de seus participantes. Não há dúvida de quem dirige de forma 

irresponsável, imprimindo velocidade excessiva ao seu veículo, em via urbana, prevê como possível a 

ocorrência de um acidente, aceitando esse resultado lesivo, preferindo realizar a conduta e causar o possível 

dano a dela desistir.  - Somente pode ser considerada contrária à prova dos autos aquela decisão arbitrária, 

chocante e flagrantemente dissociada dos elementos de convicção coligidos no decorrer do inquérito policial, da 

instrução processual e dos trabalhos em plenários, o que não é a hipótese em exame.  - Sendo as circunstâncias 

judiciais consideradas desfavoráveis ao réu na primeira fase da fixação da pena, neutras ou próprias do tipo, não 

podem exasperar a pena-base fixada. - Se os delitos de homicídio consumado e tentado foram praticados através 

de uma única ação, ocorre o concurso formal.  Apelação Criminal 1.0433.05.143535-5/010, Relator(a): Des.(a) 

Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/2015, publicação da súmula em 

23/03/2015. Disponível em: <www.tjmg.jus.br> Acesso em 15 de dez. 2015. 

http://www.tjmg.jus.br/
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do Júri popular, por dois homicídios e três tentativas de homicídio provocados por dois 

condutores de veículo que vieram a participar de corrida automobilística não autorizada, 

vindo, assim, a causar um acidente de trânsito resultando em colisão com outro veículo em 

que faleceram duas pessoas, e outras três tiveram lesões corporais de natureza grave.  

Interessante mencionar que o julgado já veio a apreciar a modificação legislativa imposta pela 

Lei 12.971/2014, que também admite a possibilidade do homicídio culposo de trânsito 

mediante a prática de corrida não autorizada. Entendeu-se que a decisão do conselho de 

sentença não fora totalmente contrária à prova dos autos ao que deveria ser mantida. Salienta-

se que em nenhum momento foi sequer mencionado o ânimo dos agentes em não se importar 

com o resultado lesivo. 

 

Salienta-se, ainda, ter sido mantida a condenação por homicídio tentado por 

dolo eventual, fato este sujeito a grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Salvo 

melhor juízo, tentar assumir o risco de produzir o resultado é inadmissível, segundo a própria 

lógica.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Ao tratar de políticas criminais visando diminuir a violência no trânsito, o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fora pioneiro quanto à análise do tema dolo 

                                           
169 Em se tomando outro norte, todo e qualquer condutor que vier a conduzir o seu automóvel alcoolizado e 

impondo velocidade excessiva também teria de ser processado por tentativa de homicídio por dolo eventual, 

mesmo que não tenha ocorrido qualquer acidente. O crime de tentativa de homicídio não necessita 

obrigatoriamente deixar vestígios, basta que o agente inicie a execução de um delito contra a vida que não venha 

a se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. 
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eventual e acidentes envolvendo veículo automotor.  Conforme já mencionado no capítulo 

3.3, Nelson Hungria, no ano de 1978, criticou uma hipótese de pronúncia de três jovens que 

vieram a empreender corrida automobilística não autorizada.170  

A pesquisa acerca do dolo eventual e homicídio de trânsito encontrou mais de 

357 decisões sobre a problemática. Encontraram-se, ainda, vários julgados dos anos de 1978 a 

2009, totalizando mais de 200 acórdãos acerca deste tema.171 

Como forma metodológica, o estudo acerca do tema se limitou em mencionar 

os julgados (apelações e recursos em sentido estrito), durante o período de março de 2010 a 

dezembro de 2015, num total de 110 decisões. 

Dentre estes acórdãos, um total de 29 (vinte e nove) decisões colegiadas 

mantiveram a sentença de desclassificação ou reformaram a de pronúncia; 48 (quarenta e 

oito) mantiveram a decisão de pronúncia ou reformaram a de desclassificação; 12 (doze) 

confirmaram a sentença condenatória do Tribunal Popular; e 13 (treze) fizeram menção à 

incompatibilidade entre o delito de homicídio tentado e o dolo eventual.  Também serão 

mencionados 5 (cinco) outros acórdãos com algumas peculiaridades sobre o tema. 

Das 48 (quarenta e oito) decisões172 que confirmaram a pronúncia, a despeito 

de parte delas ter mencionado a excepcionalidade do dolo eventual e que o homicídio culposo 

                                           
170 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, p. 544 apud WUNDERLICH, Alexandre. O dolo 

eventual nos homicídios de trânsito: Uma tentativa frustrada. P. 472. 
171 Acórdãos extraídos do site www.tjrs.jus.br. Acesso em 21 de jan. 2016. 
172 1) Recurso em Sentido Estrito nº 70006579881, Relator Júlio César Finger, 1ª Câmara Criminal, julgado em 

16 de dezembro de 2015. 2) Recurso em Sentido Estrito nº 70056814163, Relator Sandro Luz Pontal, Segunda 

Câmara Criminal, julgado em 15 de dezembro de 2015. 3) Recurso em Sentido Estrito nº 70050256437, Relator 

Sandro Luz Portal, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19 de novembro de 2015. 4) Recurso em Sentido 

Estrito nº 70045161056, Relator Sandro Luz Portal, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10 de novembro de 

2015. 5) Recurso em Sentido Estrito nº 70054809975, Relator José Ricardo Coutinho Silva, Segunda Câmara 

Criminal, julgado em 10 de novembro de 2015. 6) Recurso em Sentido Estrito nº 70044270452, Relator Sandro 

Luiz Portal, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10 de novembro de 2015. 7) Recurso em Sentido Estrito nº 

70056639669, Relator José Ricardo Coutinho Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23 de abril de 2015. 

8) Recurso em Sentido Estrito nº 70061704953, Relator José Ricardo Coutinho Silva, Segunda Câmara 

Criminal, julgado em 26 de março de 2015. 9) Recurso em Sentido Estrito nº 70055733778, Relator José 

Ricardo Coutinho Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10 de fevereiro de 2015. 10) Recurso em 

Sentido Estrito nº 70059072967, Relator Jayme Weingartner Neto, Terceira Câmara Criminal, julgado em 21 de 

agosto de 2014, publicado no DJE de 15 de setembro de 2014. 11) Recurso em Sentido Estrito nº 70055944078, 

Relator Manoel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11 de dezembro de 2013, 

publicado no DJE de 17 de fevereiro de 2014. 12) Recurso em Sentido Estrito nº 70054549258, Relator Júlio 

Cesar Finger, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11 de setembro de 2013, publicado no DJE de 23 de 

setembro de 2013. 13) Recurso em Sentido Estrito nº 70053698403, Relator Manuel José Martinez Lucas, 

Primeira Câmara Criminal, julgado em 11 de setembro de 2013, publicado no DJE de 25 de setembro de 2013. 

14) Recurso em Sentido Estrito nº 70051819985, Relator Newton Brasil de Leão, Primeira Câmara Criminal, 

julgado em 29 de maio de 2013, publicado no DJE de 20 de junho de 2013. 15) Recurso em Sentido Estrito nº 

70040048092, Relator Rosane Ramos de Oliveira Michels, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23 de abril de 

2013, publicado no DJE de 29 de maio de 2013. 16) Recurso em Sentido Estrito nº 70051711372, Relator 

Manuel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20 de março de 2013, publicado no DJE de 

http://www.tjrs.jus.br/
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seria a regra geral, a sua totalidade extraiu de elementos objetivos, quais sejam, velocidade 

                                                                                                                                    
17 de abril de 2013. 17) Recurso em Sentido Estrito nº 70051293496, Relator Lizete Andreis Sebben, Segunda 

Câmara Criminal, julgado em 31 de janeiro de 2013, publicado no DJE de 09 de abril de 2013. 18) Recurso em 

Sentido Estrito nº 7003155725, Relatora Osnilda Pisa, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29 de janeiro de 

2013, publicado no DJE de 28 de fevereiro de 2013. 19) Recurso em Sentido Estrito nº 70028610665, Relator 

Osnilda Pisa, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29 de janeiro de 2013, publicado no DJE de 28 de fevereiro 

de 2013. 20) Recurso em Sentido Estrito nº 70046500609, Relator Catarina Rita Krieger Martins, Terceira 

Câmara Criminal, julgado em 11 de outubro de 2012, publicado no DJE de 05 de novembro de 2012. 21) 

Recurso em Sentido Estrito nº 70047655931, Relator Sylvio Baptista Neto, Primeira Câmara Criminal, julgado 

em 12 de setembro de 2012, publicado no DJE 21 de setembro de 2012. 22) Recurso em Sentido Estrito nº 

70047944954, Relator Newton Brasil de Leão, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12 de setembro de 2012, 

publicado no DJE de 27 de setembro de 2012. 23) Recurso em Sentido Estrito nº 70049261480, Relator Júlio 

Cesar Finger, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25 de julho de 2012, publicado no DJE de 02 de agosto de 

2012. 24) Recurso em Sentido Estrito nº 70046865077, Relator Ivan Leomar Bruxel, Terceira Câmara Criminal, 

julgado em 10 de maio de 2012, publicado no DJE de 01 de junho de 2012. 25) Recurso em Sentido Estrito nº 

70047869359, Relator Ivan Leomar Bruxel, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12 de abril de 2012, 

publicado no DJE de 07 de maio de 2012. 26) Recurso em Sentido Estrito nº 70044905529, Relator Marco 

Antônio Ribeiro de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07 de dezembro de 2011, publicado no DJE 

de 16 de janeiro de 2012. 27) Recurso em Sentido Estrito nº 70043527118, Relator Manuel José Martinez 

Lucas, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19 de outubro de 2011, publicado no DJE de 28 de outubro de 

2011. 28) Recurso em Sentido Estrito nº 70041848557, Relator Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Segunda 

Câmara Criminal, julgado em 13 de outubro de 2011, publicado no DJE de 31 de outubro de 2011. 29) Recurso 

em Sentido Estrito nº 700444989004, Relator Catarina Rita Krieger Martins, Terceira Câmara Criminal, julgado 

em 14 de outubro de 2011, publicado no DJE de 11 de novembro de 2011. 30) Recurso em Sentido Estrito nº 

70040517732, Relator Laís Rogéria Alves Barbosa, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07 de julho de 2011, 

publicado no DJE de 19 de julho de 2011. 31) Recurso em Sentido Estrito nº 70033397977, Relator Marco 

Aurélio de Oliveira Canosa, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14 de abril de 2011, publicado no DJE de 05 

de maio de 2011. 32) Recurso em Sentido Estrito nº 70031478902, Relator Marlene Landvoigt, Segunda Câmara 

Criminal, julgado em 29 de março de 2011, publicado no DJE de 20 de abril de 2011. 33) Recurso em Sentido 

Estrito nº 70039862206, Relator Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27 

de janeiro de 2011, publicado no DJE de 04 de março de 2011. 34) Recurso em Sentido Estrito nº 70036323913, 

Relator Odoné Sanguiné, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16 de dezembro de 2011, publicado no DJE de 

07 de janeiro de 2011. 35) Recurso em Sentido Estrito nº 70039044425, Relator Odone Sanguiné, Terceira 

Câmara Criminal, julgado em 16 de dezembro de 2010, publicado no DJE de 07 de janeiro de 2011. 36) Recurso 

em Sentido Estrito nº 70038943361, Relator Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, 

julgado em 17 de novembro de 2010, publicado no DJE de 26 de novembro de 2010. 37) Recurso em Sentido 

Estrito nº 70033157371, Relator Ivan Leomar Bruxel, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28 de outubro de 

2010, publicado no DJE de 15 de dezembro de 2010. 38) Recurso em Sentido Estrito nº 70034658062, Relator 

Newton Brasil de Leão, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05 de agosto de 2010, publicado no DJE de 12 

de agosto de 2010. 39) Recurso em Sentido Estrito nº70037089489, Relator Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, 

Primeira Câmara Criminal, julgado em 11 de agosto de 2010, publicado no DJE de 24 de agosto de 2010. 40) 

Recurso em Sentido Estrito nº 70036281053, Relator Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Primeira Câmara 

Criminal, julgado em 25 de agosto de 2010, publicado no DJE de 22 de setembro de 2010. 41) Recurso em 

Sentido Estrito nº 70034902957, Relator Newton Brasil de Leão, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19 de 

agosto de 2010, publicado no DJE de 30 de agosto de 2010. 42) Recurso em Sentido Estrito nº 70036376309, 

Relator Marcel Esquivel Hoppe, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07 de julho de 2010, publicado no DJE 

de 26 de julho de 2010. 43) Recurso em Sentido Estrito nº 70034502419, Relator Newton Brasil de Leão, 

Terceira Câmara Criminal, julgado em 24 de junho de 2010, publicado no DJE de 01 de julho de 2010. 44 

Recurso em Sentido Estrito nº 70028937860, Relator Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Segunda Câmara 

Criminal, julgado em 13 de maio de 2010, publicado no DJE de 04 de junho de 2010. 45) Recurso em Sentido 

Estrito nº 70029006228, Relator Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29 

de abril de 2010, publicado no DJE de 04 de junho de 2010. 46) Recurso em Sentido Estrito nº 70034360891, 

Relator Odone Sanguiné, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25 de março de 2010, publicado no DJE de 29 

de abril de 2010. 47) Recurso em Sentido Estrito nº 70033723222, Relator Elba Aparecida Nicolli Bastos, 

Terceira Câmara Criminal, julgado em 11 de março de 2010, publicado no DJE de 17 de março de 2010. 48) 

Recurso em Sentido Estrito nº 70034048785, Relator Marcel Esquivel Hoppe, Primeira Câmara Criminal, 

julgado em 03 de março de 2010, publicado no DJE de 16 de março de 2010. Disponíveis em: 

<www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016. 

http://www.tjrs.jus.br/
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excessiva, fuga do agente, ingestão de bebida alcóolica ou participação de disputa não 

autorizada, os indícios necessários para a prova do risco assumido pelo réu e seu 

encaminhamento para o Tribunal Popular.  Também fora encontrada à exaustão a expressão 

de que na dúvida no tocante à definição legal da conduta, se dolosa ou culposa, esta avaliação 

deveria caber ao Tribunal do Júri. 

Passando, agora, para os casos de desclassificação, verifica-se que a 

interpretação daquele Tribunal pode ser dividida em duas fases: antes e depois da vigência da 

Lei 12.971/2014. Antes da vigência desta Lei, houve 24 julgados desclassificando o delito 

imputado na denúncia para o de homicídio culposo.173  

Na quase totalidade destes julgados, não se encontraram evidências do dolo 

eventual, a despeito de terem sido provados ou de haver indícios dos mesmos fatos que 

constam nos demais decretos que admitiram a pronúncia, tais como: excesso de velocidade, 

pratica de competição automobilística não autorizada, embriaguez, embora em grau menor. 

Inverteu-se a lógica de que caberia ao conselho de sentença decidir acerca da ocorrência ou 

não do animus necandi. Nestes casos de desclassificação, foi feita menção à inexistência de 

prova do elemento subjetivo do réu, o que redundou em um delito punido a título de culpa.174 

                                           
173 Disponíveis em: <www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016. 
174 1) Recurso em Sentido Estrito nº 70048829410, Relator Sandro Luz Portal, Segunda Câmara Criminal, 

julgado em 10 de novembro de 2015. 2) Recurso em Sentido Estrito nº 70065966624, Relator Honório 

Gonçalves da Silva Neto, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26 de agosto de 2015. 3) Recurso em Sentido 

Estrito nº 70063163596, Relator Júlio Cesar Finger, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27 de maio de 2015. 

4) Recurso em Sentido Estrito nº 70064120819, Relator Honório Gonçalves da Silva Neto, Primeira Câmara 

Criminal, julgado em 29 de abril de 2015. 5) Recurso em Sentido Estrito nº 70062969431, Relator Sylvio 

Baptista Neto, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01 de abril de 2015. 6) Recurso em Sentido Estrito nº 

70063566939, Relator Honório Gonçalves da Silva Neto, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01de abril de 

2015. 7) Recurso em Sentido Estrito nº 70062504105, Relator Júlio Cesar Finger, Primeira Câmara Criminal, 

julgado em 03 de dezembro de 2014. 8) Recurso em Sentido Estrito nº 70058044454, Relator Júlio Cesar 

Finger, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13 de agosto de 2014, publicado no DJE de 08 de setembro de 

2014. 9) Apelação Criminal nº 700057809725, Relator Julio Cesar Finger, Primeira Câmara Criminal, julgado 

em 13 de agosto de 2014, publicado no DJE de 03 de setembro de 2014. 10) Recurso em Sentido Estrito nº 

70055535439, Relator Nereu José Giocomolli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29 de maio de 2014, 

publicado no DJE de 03 de julho de 2014. 11) Recurso em Sentido Estrito nº 70054637053, Relator João Batista 

Marques Tovo, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08 de maio de 2014, publicado no DJE de 23 de maio de 

2014. 12) Recurso em Sentido Estrito nº 70055280663, Relator Jayme Weingartner Neto, Segunda Câmara 

Criminal, julgado em 07 de novembro de 2013, publicado no DJE de 22 de novembro de 2013. 13) Recurso em 

Sentido Estrito nº 70053238044, Relator Manuel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, julgado em 

29 de maio de 2013, publicado no DJE de 20 de junho de 2013. 14) Recurso em Sentido Estrito nº 

70052825197, Relator Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28 de março de 

2013, publicado no DJE de 24 de abril de 2013. 15) Recurso em Sentido Estrito nº 70050473974, Relator 

Newton Brasil de Leão, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06 de março de 2013, publicado no DJE de 22 

de março de 2013. 16) Recurso em Sentido Estrito nº 70049486624, Relator Ivan Leomar Bruxel, Terceira 

Câmara Criminal, julgado em 26 de julho de 2012, publicado no DJE de 13 de agosto de 2012. 17) Recurso em 

Sentido Estrito nº 70046115291, Relator Francesco Conti, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14 de 

dezembro de 2011, publicado no DJE de 17 de janeiro de 2012. 18) Recurso em Sentido Estrito nº 

70041837667, Relator Nereu José Giacomolli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20 de outubro de 2011, 
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No caso julgado sob o Recurso em Sentido Estrito nº 7005949094 175, a 

decisão da Primeira Câmara Criminal fora expressa quanto à impossibilidade de se presumir o 

dolo com base apenas em elementos objetivos. Ou seja, “a materialidade do crime” deve ser 

demonstrada num grau maior do que seria necessário para o dolo direto. Neste caso, o agente 

causou um homicídio de trânsito após ter ingerido bebida alcoólica, em excesso de velocidade 

e na contramão de direção. 

Nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 70038221180176, fora mantida a 

decisão que desclassificou o delito de homicídio doloso contido na denúncia para o de 

                                                                                                                                    
publicado no DJE de 27 de outubro de 2011. 19) Recurso em Sentido Estrito nº 70042008029, Relator Manuel 

José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20 de julho de 2011, publicado no DJe de 15 de 

agosto de 2011. 20) Recurso em Sentido Estrito nº 70041461211, Relator Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, 

Primeira Câmara Criminal, julgado em 01 de junho de 2011, publicado no DJE de 22 de junho de 2011. 21) 

Recurso em Sentido Estrito nº 70038801759, Relator Newton Brasil de Leão, Primeira Câmara Criminal, 

julgado em 13 de abril de 2014, publicado no DJE de 27 de abril de 2014. 22) Apelação Criminal nº 

70036669786, Relator Odone Sanguiné, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17 de março de 2011, publicado 

no DJE de 05 de abril de 2011. 23) Apelação Criminal nº 70035860477, Relator Odone Sanguiné, Terceira 

Câmara Criminal, julgado em 28 de outubro de 2010, publicado no DJE de 05 de novembro de 2010. 24) 

Recurso em Sentido Estrito nº 70031701451, Relator Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Primeira Câmara 

Criminal, julgado em 25 de novembro de 2009, publicado no DJE de 17 de dezembro de 2009. 
175 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO 

EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. EXCESSO DE VELOCIDADE. CONDUÇÃO DO VEÍCULO NA 

CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÂO. 1. O Ministério Público e a defesa 

recorrem da decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, caput, do CP. O primeiro 

postula o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; a segunda, a 

desclassificação da imputação, alegando que não houve intenção de matar. 2. Contexto probatório que não 

apresenta indícios suficientes de animus necandi. A instrução não deixou suficientemente provado o elemento 

subjetivo - ter o agente não assumido o risco de atentar contra a vida da vítima - o que autorizaria a pronúncia. 3. 

O Direito Penal praticado em um Estado de Direito, especialmente o democrático, não pode ser baseado em 

presunções, notadamente quanto a aspectos subjetivos, uma vez que a sutil diferença dogmática entre culpa 

consciente e dolo eventual produz substanciais e gravosas diferenças para o imputado. Diante de uma dúvida 

razoável em torno de elementos fáticos, que implique em diverso julgamento acerca das normas jurídicas 

aplicáveis, precisamente aquelas que implicam no enquadramento da conduta como dolosa ou culposa, a solução 

deve ser pela desclassificação. Por outras palavras, os "indícios suficientes" de autoria de um crime contra a vida 

por dolo eventual - notadamente no trânsito - devem estar num grau maior do que normalmente é exigível para o 

dolo direto. Jurados julgam fatos e, em casos como o presente, parece inadequado que tenham que julgar sobre a 

interpretação de normas jurídicas. Não se pode deixar para juízes leigos uma decisão em que mesmo os juristas 

não chegam a consenso. 4. Nesse limiar de incerteza quanto à ocorrência de crime que leva a competência para o 

Tribunal do Júri, impõe-se a desclassificação, nos termos do art. 74, § 1º, do CPP. PROVIDO O RECURSO 

DEFENSIVO, RESTA PREJUDICADO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Recurso em Sentido Estrito Nº 

70054949094, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Júlio Cesar Finger, julgado em 

13/11/2013. Disponível em: <www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016.   
176 RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS DE TRÂNSITO. HOMICÍDIOS E LESÕES 

CORPORAIS. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. REJEIÇÃO 

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO 

RÉU. MÉRITO. TRÁGICO ACIDENTE COM ÔNIBUS ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE ERECHIM. FATO 

QUE TEVE GRANDE REPERCUSSÃO NA MÍDIA E ABALOU FORTEMENTE A SOCIEDADE 

GAÚCHA. MORTE DE 17 CRIANÇAS E ADOLESCENTES E LESÕES CORPORAIS EM DIVERSOS 

OUTROS MENORES. AFASTAMENTO DO DOLO EVENTUAL. DESPRONÚNCIA DOS ACUSADOS. 

DESCLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PARA OUTROS DELITOS DE COMPETÊNCIA DO JUIZ 

SINGULAR. Em se tratando de delitos de trânsito, a regra geral é a imputação de crime culposo. O dolo 

eventual, de outra parte, só se caracteriza quando o agente demonstra objetivamente a assunção do risco de 

produzir o resultado lesivo, o que não se verifica no caso vertente, impondo-se, portanto, a despronúncia dos 
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homicídio culposo do condutor de um ônibus que, por trafegar numa via cheia de buracos, 

desenvolvendo velocidade incompatível com a do local e, ainda, por não ter procedido com a 

correta manutenção do veículo, causou um acidente de trânsito no qual morreram dezessete 

crianças. 

Este acórdão fora enfático ao afirmar que apenas o clamor público e o grande 

número de vítimas não seriam suficientes para caracterizar o dolo eventual. 

Também foram encontrados cinco julgados, após a vigência da Lei nº 

12.971/2014, que entenderam a exclusão da figura do dolo eventual em se tratando de 

condução de veículo automotor, em face de ter sido inserido um tipo específico de homicídio 

culposo na condução de veículo automotor mediante a influência de álcool ou participação de 

corrida não autorizada.177 

Discorda-se deste entendimento, a despeito da grande dificuldade prática de se 

provar a ocorrência do dolo eventual em sede de condução de veículos automotores. Tal 

conduta pode ser, em tese, cabível, desde que haja prova cabal de uma prática quase que 

beirando a de um motorista suicida, que não se importa sequer de dar cabo da sua própria 

vida.  

O Tribunal de Justiça gaúcho também proferiu vários acórdãos admitindo a 

pronúncia no caso de homicídio consumado, mas excluindo o dolo eventual na hipótese de a 

denúncia também ter sido formulada por tentativa de homicídio. Nestes casos, houve 

acidentes de trânsito que culminaram em uma ou mais mortes e lesões corporais em outras 

vítimas. Firmou-se o entendimento de que haveria uma impossibilidade lógica entre a 

tentativa de homicídio e o dolo eventual. Esta hipótese é a mais acertada. Torna-se difícil 

acreditar na tese de que alguém possa “tentar assumir o risco de produzir o resultado”; ou se 

quer efetivamente o resultado morte, ou estamos diante de um delito de lesão corporal culposa 

de trânsito.178 

                                                                                                                                    
réus e a desclassificação da infração penal. Recursos providos. Recurso em Sentido Estrito Nº 70038221180, 

Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, julgado em 

27/04/2011. Disponível em: <www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016. 
177 1) Recurso em Sentido Estrito nº 70062713383, Relator Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Terceira Câmara 

Criminal, julgado em 10 de dezembro de 2015. 2) Recurso em Sentido Estrito nº 70062980685, Relator 

Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10 de dezembro de 2015. 3) Recurso 

em Sentido Estrito nº 70066816224, Relator Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, 

julgado em 03 de dezembro de 2015. 4) Recurso em Sentido Estrito nº 7002726936, Relator Diogenes Vicente 

Hassan Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11 de junho de 2015. 5) Recurso em Sentido Estrito nº 

70058924341, Relator Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11 de junho de 

2015. Disponíveis em: <www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016. 
178 1) Recurso em Sentido Estrito nº 70051246999, Relator Sandro Luz Portal, Segunda Câmara Criminal, 

julgado em 15 de dezembro de 2015. 2) Recurso em Sentido Estrito nº 70054771209, Relator Sandro Luz Portal, 
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Interessante mencionar o fato de este entendimento ter sido muito bem 

balizado pela doutrina de José de Faria Costa, na qual se nega a possibilidade de haver dolo 

eventual na modalidade tentada; pois que em sendo o delito tentado uma diminuição do 

consumado, esta redução levou ao afastamento lógico da figura da tentativa na hipótese do 

dolo eventual, já que, nesta modalidade, dá-se uma mera anuência de que o resultado poderia 

ocorrer.179  

Em se tratando da remessa do réu ao Tribunal do Júri, a pesquisa veio a 

constatar que em todas as hipóteses foram mantidas as decisões que condenaram o réu por 

dolo eventual. Entendeu-se que caberia ao Conselho de Sentença a decisão acerca da 

existência ou não do dolo eventual. A hipótese de decisão manifestamente contrária à prova 

dos autos não fora acatada em sede de apelação, mesmo sem que tenha ocorrido qualquer 

confissão do réu ou outra prova cabal da sua conduta por demais temerária. Pelo Tribunal de 

Justiça Gaúcho foram suficientes apenas dados objetivos para dar embasamento aos decretos 

condenatórios.180 

                                                                                                                                    
Segunda Câmara Criminal, julgado em 15 de dezembro de 2015. 3) Recurso em Sentido Estrito nº 

70050531490, Relator Sandro Luz Portal, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15 de dezembro de 2015. 4) 

Recurso em Sentido Estrito nº 70062553607, Relator Sandro Luz Portal, Segunda Câmara Criminal, julgado em 

15 de dezembro de 2015. 5) Recurso em Sentido Estrito nº 70056082712, Relator Sandro Luz Portal, Segunda 

Câmara Criminal, julgado em 15 de dezembro de 2015. 6) Recurso em Sentido Estrito nº 70044458784, Relator 

Sandro Luz Portal, julgado em 10 de novembro de 2015. 7) Recurso em Sentido Estrito nº 70065204182, 

Relator Luiz Mello Guimarães, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16 de julho de 2015. 8) Recurso em 

Sentido Estrito nº 70064363195, Relator Luiz Mello Guimarães, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25 de 

junho de 2015. 9) Recurso em Sentido Estrito nº 70059237271, Relator Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 

julgado em 11 de junho de 2015. 10) Recurso em Sentido Estrito nº 70063531925, Relator Luiz Mello 

Guimarães, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11 de junho de 2015. 11) Recurso em Sentido Estrito nº 

70053548038, Relator Manoel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29 de maio de 

2013, publicado no DJE de 19 de junho de 2013. 12) Recurso em Sentido Estrito n º 70051165397, Relator 

Manoel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06 de fevereiro de 2013, publicado no DJE 

de 15 de fevereiro de 2013. 13) Recurso em Sentido Estrito nº 7005111517, Relator Sylvio Baptista Neto, 

Primeira Câmara Criminal, julgado em 22 de agosto de 2012, publicado no DJE de 06 de setembro de 2012. 14) 

Recurso em Sentido Estrito nº 70035145481, Relator Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, julgado em 01 de 

setembro de 2010, publicado no DJE de 21 de setembro de 2010. 15) Recurso em Sentido Estrito nº 

70036085082, Relator Marcel Esquivel Hoppe, julgado em 09 de junho de 2010, publicado no DJE de 12 de 

julho de 2010. 16) Recurso em Sentido Estrito nº 70034841932, Relator Odone Sanguiné, Terceira Câmara 

Criminal, julgado em 25 de março de 2010, publicado no DJE de 26 de abril de 2010. Disponíveis em: 

<www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016. 
179 COSTA, José de Faria. Tentativa e Dolo Eventual. P. 74/78. 
1801) Apelação Criminal nº 70056984453, Relator Sérgio Miguel Achutti Blattes, Terceira Câmara Criminal, 

julgado em 03 de dezembro de 2015. 2) Apelação Criminal nº 70066205519, Relator João Batista Marques 

Tovo, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26 de novembro de 2015. 3) Apelação Criminal nº 70066205519, 

Relator João Batista Marques Tovo, julgado em 26 de novembro de 2015. 4) Apelação Criminal nº 

70054905823, Relator Osnilda Pisa, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30 de julho de 2015. 5) Apelação 

Criminal nº 70058679481, Relator Honório Gonçalves da Silva Neto, julgado em 30 de julho de 2014, 

publicado no DJE de 18 de agosto de 2014. 6) Apelação Criminal nº 70057399032, Relator Julio Cesar Finger, 

Primeira Câmara Criminal, julgado em 30 de julho de 2014, publicado no DJE de 08 de agosto de 2014. 7) 

Apelação Criminal nº 70054761994, Relator Manoel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, julgado 

em 18 de dezembro de 2013, publicado no DJE de 27 de janeiro de 2014. 8) Apelação Criminal nº 
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Em sede da Revisão Criminal nº 70045230216181, o Tribunal de Justiça 

Gaúcho negou pedido da defesa para que fosse anulada a decisão condenatória do júri cujo 

réu causou acidente de trânsito com resultado morte por estar embriagado e com velocidade 

excessiva. Interessante destacar que em momento algum fora mencionado acerca do elemento 

subjetivo do réu em que poderia haver fortes dúvidas acerca deste fato. A condenação baseou-

se em elementos estritamente objetivos. 

Nos autos da Apelação Criminal nº 70059866871182, fora mantida a decisão 

condenatória do Tribunal do Júri popular que admitiu o dolo eventual em homicídio de 

                                                                                                                                    
70055890156, Relator Manoel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27 de novembro de 

2013, publicado no DJE de 03 de dezembro de 2013. 9) Apelação Criminal nº 70045918026, Relator Francesco 

Conti, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29 de março de 2012, publicado no DJE de 16 de abril de 2012. 

10) Apelação Criminal nº 70042122309, Relator Nereu José Giacomolli, julgado em 10 de novembro de 2011, 

publicado no DJE de 05 de dezembro de 2011. 11) Apelação Criminal nº 70041854365, Relator Marco Antônio 

Ribeiro de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06 de julho de 2011, publicado no DJE de 25 de 

agosto de 2011. 12) Apelação Criminal nº 70041437195, Relator Ivan Leomar Bruxel, julgado em 12 de abril de 

2012, publicado no DJE de 14 de maio de 2012. Disponíveis em:  <www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016. 
181 REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. DOLO 

EVENTUAL. TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA QUANTO À VELOCIDADE EMPREENDIDA PELO 

RÉU NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR E DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 

CAPITULAÇÃO JURÍDICA. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM GRAU DE APELO. REVISÃO 

IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE. Requerente pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, caput, e artigo 121, caput, 

combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Decisão mantida em grau recursal (RSE nº 

70018820605). Condenação do réu pelos jurados. Decisão do Conselho de Sentença confirmada no julgamento 

da apelação defensiva (nº 70023646540). O pedido da presente ação revisional não está acompanhado de prova 

nova e nem suscita nova circunstância que determine ou autorize a desclassificação dos delitos pelos quais o réu 

foi pronunciado e condenado. Ausente prova nova. Impossibilidade, no âmbito da revisão criminal, de mera 

reapreciação da prova já examinada e confirmada em recurso de apelação ou mesmo a revaloração dos fatos para 

fins de readequação jurídica, cujas matérias já foram repelidas no curso do processo. Revisional julgada 

improcedente, à unanimidade. Pena aplicada. Concurso formal próprio. Dois delitos. Terceira fase de 

individualização e aplicação da pena. Redução de metade no juízo monocrático. Diminuição, em sede de 

revisão, da exasperação para um quinto da pena provisória individualizada para a infração mais grave, tendo em 

vista a quantidade de infrações - dois crimes - e a unidade de desígnios. Habeas corpus, de ofício, para reduzir a 

pena privativa de liberdade, restando definitiva em 10 anos, 9 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial 

fechado, por incurso o requerente nas sanções do artigo 121, caput, e artigo 121, caput, combinado com o artigo 

14, inciso II, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal. Decisão, por maioria, vencido, neste tópico, o 

eminente Desembargador Newton Brasil de Leão. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE, À 

UNANIMIDADE. E, POR MAIORIA, CONCEDIDO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Revisão Criminal Nº 70045230216, Primeiro Grupo de Câmaras 

Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jaime Piterman, julgado em 30/03/2012. Disponível em: 

<www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016. 
182 APELAÇÃO-CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO. TRÂNSITO. RECURSO FUNDAMENTADO NO 

ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS "C" E "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÕES DE QUE 

A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DA EXISTÊNCIA DE 

ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O réu 

apela da decisão do Tribunal do Júri que o condenou a cumprir 09 anos de reclusão, em regime fechado, como 

incurso no art. 121, caput, do Código Penal. Sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à 

prova dos autos, por não ter sido desclassificada a conduta, afastando-se a figura do dolo eventual e 

reconhecendo-se a hipótese de culpa consciente, bem como a existência de erro ou injustiça na aplicação da 

pena. Por fim, requer o cumprimento da pena em prisão domiciliar. 2. O dolo eventual em crimes de trânsito, 

embora admissível, é sempre exceção. Como o dolo eventual exige uma decisão contrária ao bem jurídico, os 

dados fáticos evidenciadores dessa decisão devem ser mais visíveis e concretos. Por outras palavras, os "indícios 
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trânsito. Acatou-se a tese de que a decisão, a despeito de duvidosa quanto ao ânimo do agente, 

não seria manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, mesmo havendo a dúvida, fora 

mantida a decisão condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri. 

Por fim, no Recurso em Sentido Estrito nº 70051823490 183, fora mantida a 

sentença de pronúncia por tentativa de homicídio doloso, com dolo direto, de motorista que 

veio a atropelar vários ciclistas que participavam de um protesto em via pública. Neste caso, 

sequer fora alegado na denúncia a ocorrência do dolo eventual. Mas a tese que se restou 

vencedora fora a de que em havendo dúvidas sobre o ânimo do agente, se fora o de lesionar 

ou o de matar, este fato deverá ser decidido pelo Júri popular. 

 

5.4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 

 

Partindo-se da hipótese problema, dolo eventual e homicídio de trânsito, 

apurou-se, junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, nos últimos dez anos, a existência de 15 

(quinze) acórdãos que desclassificam a decisão de pronúncia para homicídio culposo; 07 

(sete) que confirmam a decisão de pronúncia; 02 (dois) que mantêm a sentença condenatória 

por homicídio doloso; e, ainda, um desclassificatório, mas que admite a existência do dolo 

eventual por presunção.184 

Passa-se a analisar cada um dos temas julgados por aquela corte. 

                                                                                                                                    
suficientes" de autoria de um crime contra a vida por dolo eventual - notadamente no trânsito - devem estar num 

grau maior do que normalmente é exigível para o dolo direto. Mais, a análise da prova deve se pautar pelos 

elementos objetivos, visíveis, da conduta do agente. Não se pode olvidar que os jurados, juízes de fato, vão se 

pronunciar acerca de um tema que nem mesmo os juristas chegam a um consenso. 3. Se a versão que sustenta o 

veredicto encontra respaldo em vertente de prova, não há como admitir tenha sido a decisão dos Jurados 

contrária à prova dos autos, porquanto de acordo com versão constante do processo. O Conselho de Sentença 

entendeu suficientemente provado o elemento subjetivo - ter o agente assumido o risco de atentar contra a vida 

da vítima -, não havendo como deixar de se reconhecer que o contexto probatório apresenta indícios suficientes 

de animus necandi. 4. Pena que não desbordou da razoabilidade que vai mantida, nos termos dos precedentes do 

STF. 5. Pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar que deve ser analisado pelo Juiz de Direito da 

Vara de Execuções Criminais. APELO IMPROVIDO, POR MAIORIA. Apelação Crime Nº 70059866871, 

Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, julgado em 10/09/2014. 

Disponível em: <www.tjrs.jus.br> Acesso em 21 de jan. 2016. 
183 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO DOLOSO. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO AUTOMOTOR DE CICLISTAS QUE 

PARTICIPAVAM DE MOVIMENTO DE PROTESTO EM VIA PÚBLICA. RECURSO DEFENSIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO, 

POR MAIORIA. Recurso em Sentido Estrito Nº 70051823490, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, julgado em 14/03/2013. Disponível em: <www.tjrs.jus.br> 

Acesso em 21 de jan. 2016. 
184 Pesquisa feita junto ao site www.tjgo.jus.br com as seguintes expressões: dolo eventual homicídio trânsito. 

http://www.tjrs.jus.br/
http://www.tjrs.jus.br/
http://www.tjgo.jus.br/


69 

Foram proferidos 15 (quinze) acórdãos em recursos em sentido estrito, em cujo 

bojo se deu a desclassificação do tipo mencionado na sentença de pronúncia para homicídio 

culposo de trânsito. 

Em todas estas decisões é feito menção ao fato de que o agente se importava 

com o evento lesivo. Mencionaram-se, por diversas vezes, as expressões: “inexistência do 

elemento volitivo”, “inexistência de embriaguez pré-ordenada”; “não ocorrência de elementos 

inequívocos de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado”; “a excepcionalidade do 

crime doloso em se tratando de delitos de trânsito”; “faltam evidências de que o réu atuou de 

forma indiferente diante do resultado”; “dolo eventual é sempre dolo”.185 

Os julgados que mantiveram as sentenças de pronúncia exigem comentários 

um pouco mais aprofundados.  

Em sede do Recurso em Sentido Estrito nº 289419-45.2006.8.09.0023186, a 1ª 

Câmara Criminal daquele tribunal manteve decisão que pronunciou o réu, sob a alegação de 

haver provas cabais de que ele, no momento do acidente, dirigia com excesso de velocidade e 

sob o efeito de álcool. Adotou-se a fórmula mencionada no início deste trabalho, ou seja, 

mediante dados objetivos chegou-se à conclusão de existência da materialidade do dolo 

eventual.  

                                           
185 1) Recurso em Sentido Estrito nº 29695-63.2013.8.09.0051, Relator Des. Itaney Francisco Campos, julgado 

em 15 de janeiro de 2015, DJ 1718 de 30 de janeiro de 2015. 2) Recurso em Sentido Estrito nº 290120-

88.2013.8.09.0175, Relatora Juiza Lilia Mônica C.B. Escher, Julgado em 02 de junho de 2015, DJ 1808 de 19 

de junho de 2015. 3) Recurso em Sentido Estrito nº 131573-94.2014.8.09.0051, Relatora Des. Carmecy Rosa 

Maria A. de Oliveira, julgado em 30 de junho de 2015, DJ 1834 de 27 de julho de 2015. 4) Recurso em Sentido 

Estrito nº 408355-03.2010.8.09.0051, Relator Des. Sival Guerra Pires, julgado em 06 de novembro de 2014, DJ 

1688 de 1 de dezembro de 2014. 5) Recurso em Sentido Estrito nº 399539-61.2012.8.09.0051, Relator Des. 

Edison Miguel da Silva Júnior, julgado em 18 de setembro de 2014, DJ 1645 de 08 de outubro de 2014. 6) 

Recurso em Sentido Estrito nº 63422-29.2013.8.09.0175, Relator Des. Ivo Favaro, julgado em 11 de setembro 

de 2014, DJ 1638, de 29 de setembro de 2014. 7) Recurso em Sentido Estrito nº 39564-89.2009.8.09.0051, 

Relator Des. Leandro Crispim, julgado em 15 de julho de 2014, DJ 1638 de 29 de setembro de 2014. 8) Recurso 

em Sentido Estrito nº 429414-76.2012.8.09.0051, Relator Juiz Roberto Horácio de Rezende, julgado em 27 de 

maio de 2015, DJ 1568 de 23 de junho de 2014. 9) Recurso em Sentido Estrito nº 56119-85.2012.8.09.0146, 

Relatora Juíza Lília Mônica C. B. Escher, julgado em 25 de abril de 2013, DJ 1308 de 22 de maio de 2013. 10) 

Recurso em Sentido Escrito nº 328834-81.2009.8.09.0006, Relatora para o acórdão Juíza  Lília Mônica C. B. 

Escher, julgado em 06 de novembro de 2012, DJ 1202 de 11 de dezembro de 2012. 11) Recurso em Sentido 

Escrito nº 206823-88.2005.8.090071, Relator Des. Luiz Cláudio Veiga Braga, julgado em 28 de abril de 2011, 

DJ 913 de 29 de setembro de 2011. 12) Recurso em Sentido Estrito nº 235588-17.2001.8.09.0166, Relator Des. 

José Lenar de Melo Bandeira, julgado em 27 de janeiro de 2011, DJ 756 de 09 de fevereiro de 2011. 13) 

Recurso em Sentido Estrito nº 200201809065, Relator Des. Noé Gonçalves Ferreira, julgado em 06 de março de 

2003, DJ 13990 de 24 de março de 2003. 14) Recurso em Sentido Estrito nº 7428-5/220, Relator Des. Noé 

Gonçalves Ferreira, julgado em 12 de setembro de 2002, DJ 13880 de 08 de outubro de 2002. 15) Recurso em 

Sentido Estrito nº 7322-1/220, Relator Des. Paulo Teles, julgado em 09 de maio de 2002, DJ 13786 de 23 de 

maio de 2002. Disponíveis em: <www.tjgo.jus.br> Acesso em 11 de ago. 2015. 
186 Recurso em Sentido Estrito nº 289419-45.2006.8.09.0023, Relator Juiz Silvio José Rabuske, julgado em 17 

de dezembro de 2013, DJ 1467 de 20 de janeiro de 2014. Disponível em: <www.tjgo.jus.br> Acesso em 11 de 

ago. 2015. 

http://www.tjgo.jus.br/
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Todo o esforço argumentativo fora no sentido de comprovar os elementos 

objetivos, no entanto sequer fora mencionado algum indício, expressão dita pelo réu, no 

sentido de que este realmente não se importava com o evento lesivo.  Por fim, fora ainda 

mencionado acerca do ato de que em havendo dúvida sobre a ocorrência ou não de um delito 

de homicídio doloso, seria a hipótese de pronúncia com o envio dos autos ao júri popular para 

que o referido tribunal dirimisse a controvérsia.  

Este mesmo entendimento fora repetido nos autos dos Recursos em Sentido 

Estrito nºs 369031-28.2008.8.09.0034; 45498-73.2011.8.09.0175; 26245-20.2010.8.9.0051 e 

9494-2/220.187 

Nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 490238-15.2007.8.09.0006188, fora 

mantida a decisão que pronunciou o réu por duas tentativas de homicídio por dolo eventual.  

Narra a denúncia que o réu tentou assumir o risco de matar as vítimas no momento em que 

dirigia em alta velocidade e tentou tirar “um fino” das vítimas ao cruzar o seu veículo bem 

próximo destas, causando-lhes lesões corporais de natureza grave. 

Esta decisão não veio a provar os requisitos necessários para se demonstrar a 

materialidade do dolo eventual. Limitou-se a fazer o seguinte silogismo: o acusado estava em 

velocidade incompatível com a do local do acidente o que, por si só, pode configurar o dolo 

eventual na modalidade tentada. Repete-se o entendimento já esposado, que num estado 

democrático de direito torna-se impossível admitir alguém “tentar assumir o risco de produzir 

certo resultado”. O dolo eventual é totalmente incompatível com a modalidade tentada. Ou 

efetivamente se deseja o resultado morte e este não ocorre por circunstâncias alheias à 

vontade, ou o agente apenas poderá responder pelas lesões corporais sofridas pelas vítimas. 

                                           
187 1) Recurso em Sentido Estrito nº 45498-73.2011.8.09.0175, Relator Des. J. Paganucci Jr, julgado em 22 de 

outubro de 2013, DJ 1422 de 07 de julho de 2013. 2) Recurso em Sentido Estrito nº 369031-28.2008.8.090034, 

Relator Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, julgado em 02 de fevereiro de 2012, DJ 1034 de 29 de 

março de 2012. 3) Recurso em Sentido Estrito nº 26245-20.2010.8.09.0051, Rel. Des. Huygens Bandeira de 

Melo, julgado em 29 de junho de 2010, DJ 618 de 13 de julho de 2010. 4) . Recurso em Sentido Estrito nº 9494-

2/220, Relator Des. Charife Oscar Abrão, julgado em 01 de novembro de 2007, DJ 15124 de 14 de novembro de 

2007. Disponíveis em: <www.tjgo.jus.br> Acesso em 11 de agos. 2015. 
188 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. I - Comprovada a 

materialidade e existindo indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, 

cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do elemento subjetivo (dolo ou culpa). II - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 490238-15.2007.8.09.0006, Rel. DES. 

CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 28/11/2013, DJe 1441 

de 05/12/2013. Disponível em: <www.tjgo.jus.br> Acesso em 11 de ago. 2015. 

http://www.tjgo.jus.br/
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Analisa-se, ainda, o acórdão extraído dos autos do Recurso em Sentido nº 

200502152065189. Nesta decisão, deu-se a reforma da sentença desclassificatória, pois que 

fora pronunciado por ter dirigido em alta velocidade, após a ingestão de bebida alcoólica, e 

ter dito aos demais ocupantes do veículo que “naquela noite, todos iram morrer”. Após tal 

fato, perdeu o controle do automóvel, causando um acidente no qual houve a morte de uma 

passageira do automóvel. O Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença 

desclassificatória para homicídio culposo por entender haver fortes indícios da presença do 

dolo eventual.  

A análise do depoimento da testemunha, Ana Lúcia Barbosa, que embasou o 

acórdão, revela que fora um dos ocupantes do veículo, e não o próprio acusado, quem teria 

dito que ele deveria adentrar com o carro embaixo numa carreta e que todos iriam morrer. 

Nenhum dos demais depoimentos constantes nos autos revela tal fato. Assim, a pronúncia 

embasou-se apenas em elementos objetivos: condução em alta velocidade, após a ingestão de 

bebida alcóolica.  

Na hipótese da remessa do réu ao Tribunal de Júri, em todas as hipóteses foram 

mantidas as decisões que condenaram o réu por dolo eventual. Não fora acatada em sede de 

apelação a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo sem que 

                                           
189 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICACAO PARA HOMICIDIO CULPOSO. DOLO 

EVENTUAL. PRONUNCIA. NA OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TRANSITO, EXCEPCIONALMENTE, 

PERMITE-SE CONCLUIR PELO DOLO EVENTUAL QUANDO O AGENTE, INABILITADO PARA 

DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, E APOS A INGESTAO DE BEBIDA ALCOOLICA, NELE 

IMPRIME VELOCIDADE EXCESSIVA, FAZ MANOBRAS PERIGOSAS E, POR ESPIRITO DE 

EMULACAO, ANUNCIA AOS SEUS OCUPANTES QUE TODOS VAO MORRER NAQUELA 

OPORTUNIDADE, PROVOCANDO SERIO ACIDENTE. REFORMA DA DECISAO QUE 

DESCLASSIFICOU A IMPUTACAO, PARA PRONUNCIAR O REU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

PROVIDO. Trecho do acórdão: Depoimento de Ana Lúcia Barbosa, uma das vítimas, em juízo, disse que: 

“antes de  ter  ido  próximo ao cemitério, lembra-se de ter visto o acusado ingerindo bebida alcoólica; que 

quando foi ao cemitério se deslocaram para lá numa velocidade razoável, o carro não corria muito e nem pouco 

... que na hora que saiu da festa para ir ao local próximo ao cemitério, era aproximadamente 04:00 horas da 

manhã, até este momento, todos os ocupantes do veículo, antes de sair da festa para o local próximo ao 

cemitério, todos estavam fazendo  uso  de   bebida   alcoólica, inclusive   o   acusado;    que    quando   voltaram 

ao cemitério o acusado Paulo César empreendeu maior velocidade do carro; que estavam todos rindo e 

brincando e o Paulo César o acusado mexia com o volante fazendo o carro zig zaguear na pista; o acusado Paulo 

César em momento algum mencionou algum defeito no carro; que antes do carro capotar, o acusado virou o 

volante e o carro bateu no meio-fio; que quem virou o volante foi  o acusado Paulo César, ele que era o 

responsável pelo zig-zag do carro; que estava no banco de trás do carro; que tinha um Sr. no carro que falava 

que era pro Paulo César acusado, andar mais depressa,  “para infiar nós debaixo de uma carreta, que ia morrer 

todo mundo” (fls. 116). (Grifos nossos). Recurso em Sentido Estrito nº 200502152065, Relator Des. Huygens 

Bandeira de Melo, julgado em 16 de março de 2006, DJ 14771 de 05 de junho de 2006. Disponível em: 

<www.tjgo.jus.br> Acesso em  11 de ago. 2015. 

http://www.tjgo.jus.br/
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tenha ocorrido qualquer confissão do réu ou outra prova cabal da sua conduta por demais 

temerária.190 

 

5.5 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ  

 

Por ter a maior malha viária do Norte do Brasil, o Estado do Pará foi escolhido 

para representar esta região como amostra de pesquisa acerca do dolo eventual.  Por 

intermédio da jurisprudência do site do seu Tribunal de Justiça, foram encontrados um total 

de 20 (vinte) acórdãos acerca do tema dolo eventual e homicídio de trânsito. Destas decisões 

colegiadas, 10 (dez) mantiveram a sentença de pronúncia; 4 (quatro) procederam com a 

desclassificação para homicídio culposo; e 4 (quatro) mantiveram a decisão condenatória do 

Tribunal do Júri.  Também foram proferidas uma decisão em sede de conflito de competência 

e outra em sede de revisão criminal. 

Das dez decisões que mantiveram a pronúncia, observa-se um maior rigor no 

exame das circunstâncias objetivas que as dos outros Tribunais. Em 4 (quatro) dessas 

decisões fora necessária apenas a prova da embriaguez do agente, mesmo que desprovida de 

outras circunstâncias, para se encaminhar o réu ao julgamento popular.191 Em 3 (três) ficou 

demonstrada a prática de competição automobilística não autorizada.192 Em duas decisões 

fora necessário apenas o excesso de velocidade para caracterizar o dolo eventual. 193 Em 

                                           
190 1) Apelação Criminal nº 45726-07.2010.8.09.006, Relator Des. José Carlos de Oliveira, julgado em 23 de 

agosto de 2011, DJ 952 de 01 de dezembro de 2011. 2) Apelação Criminal nº 33125-4/213, Relator Paulo Teles, 

julgado em 18 de setembro de 2008, DJ 185 de 29 de setembro de 2008. Disponíveis em: <www.tjgo.jus.br> 

Acesso em 11 de ago. 2015. 
191 1) Recurso em Sentido Estrito nº 2014.04623257-29, Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª 

Câmara Criminal Isolada, julgado em 10 de março de 2014, publicado no DJE de 10 de junho de 2014. 2) 

Recurso em Sentido Estrito nº 2014.04586719-33, Relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Câmara 

Criminal Isolada, julgado em 05 de agosto de 2014, publicado no DJE de 07 de agosto de 2014. 3) Recurso em 

Sentido Estrito nº 2012.03372759-49, Relatora Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Câmara Criminal Isolada, julgado 

em 03 de abril de 2012, publicado no DJE de 10 de abril de 2012. 4) Recurso em Sentido Estrito nº 

2011.03070292-64, Relator João José da Silva Maroja, Terceira Câmara Criminal Isolada, julgado em 15 de 

dezembro de 2011, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2011. Disponíveis em: <www.tjpa.jus.br> Acesso 

em 25 de jan. 2016. 
192 1) Recurso em Sentido Estrito nº 2015.04320544-05, Relatora Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Camara Criminal 

Isolada, julgado em 12 de novembro de 2015, publicado no DJE de 16 de novembro de 2015. 2) Recurso em 

Sentido Estrito nº 2014.04851604-02, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Câmara Criminal Isolada, 

julgado em 19 de dezembro de 2014, publicado no DJE de 07 de janeiro de 2015. 3) Recurso em Sentido Estrito 

nº 2012.03407123-68, Relator Ronaldo Marques Valle, Segunda Câmara Criminal Isolada, julgado em 19 de 

junho de 2012, publicado no DJE de 20 de junho de 2012. Disponíveis em: <www.tjpa.jus.br> Acesso em 25 de 

jan. 2016. 
193 1) Recurso em Sentido Estrito nº 2013.04154393-73, Relatora, Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Câmara 

Criminal Isolada, julgado em 27 de junho de 2013, publicado no DJE de 01 de julho de 2013. 2) Recurso em 

Sentido Estrito nº 2011.02995192-3, Relator Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, julgado em 

http://www.tjgo.jus.br/
http://www.tjpa.jus.br/
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apenas um acórdão houve duas circunstâncias objetivas que puderam indicar a prova do dolo 

eventual, quais sejam, excesso de velocidade e embriaguez.194 

Nas hipóteses de desclassificação do delito, houve duas decisões em que, 

apesar de admitirem que o réu estava embriagado no momento do acidente, não há provas 

evidentes do dolo eventual.195 Encontraram-se, ainda, dois acórdãos que desclassificaram o 

delito por não haver prova de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, ao que se dessume que 

os doutos julgadores teriam pronunciado o réu na hipótese de haver prova desta 

circunstância.196 

Em sede do conflito de competência nº 2015.005222255-88197, fora mantida a 

competência do Tribunal do Júri para julgar acusado que veio a cometer um homicídio de 

trânsito estando embriagado. Deu-se a presunção da competência do Júri apenas por tal 

circunstância. 

Por fim, na hipótese de haver sentenças condenatórias por dolo eventual, 

prevaleceu a tese de que em todos os casos não se tratavam de decisões manifestamente 

contrárias à prova dos autos, sendo mantidas seja em sede de revisão criminal, seja em sede 

de recursos de apelação.198 

                                                                                                                                    
02 de junho de 2011, publicado no DJE de 06 de junho de 2011. Disponíveis em: <www.tjpa.jus.br> Acesso em 

25 de jan. 2016. 
194 1) Recurso em Sentido Estrito nº 2012.03484060-20, Relator Ronaldo Marques Valle, 2ª Câmara Criminal 

Isolada, julgado em 05 de dezembro de 2012, publicado no DJE de 06 de dezembro de 2012. Disponível em: 

<www.tjpa.jus.br> Acesso em 25 de jan. 2016. 
195 1) Recurso em Sentido Estrito nº 2011.02974606-02, Relator Brígida Gonçalves dos Santos, 1ª Câmara 

Criminal Isolada, julgado em 05 de abril de 2014, publicado no DJE de 14 de abril de 2014. 2) Recurso em 

Sentido Estrito nº 2010.02572710-29, Relator João José da Silva Maroja, 1ª Câmara Criminal Isolada, julgado 

em 09 de fevereiro de 2009, publicado no DJE de 12 de fevereiro de 2009. Disponíveis em: <www.tjpa.jus.br> 

Acesso em 25 de jan. 2016. 
196 1) Recurso em Sentido Estrito nº 2014.04591319-07, Relatora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Câmara 

Criminal, julgado em 05 de agosto de 2014, publicado no DJE de 14 de agosto de 2014. 2) Recurso em Sentido 

Estrito nº 2009.0723754-15, Relator Raimunda do Carmo Gomes Noronha, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19 

de maio de 2009, publicado no DJE de 28 de maio de 2009. Disponíveis em: <www.tjpa.jus.br> Acesso em 25 

de jan. 2016. 
197 EMENTA: Conflito negativo de competência. Juiz singular e tribunal do júri. Crime de homicídio em direção 

de veículo automotor e sob a suposta influência de álcool. Dolo eventual. Competência do Tribunal do Júri.  1. 

No caso da embriaguez ao volante, as campanhas ostensivas do Poder Público para fazer valer a Lei Seca 

deixam claro que o homem médio tem plena consciência de que a combinação de ingestão de álcool e a 

condução de veículo automotor são proibidas, assim, em tese, a pessoa que desta forma age está, nesse 

momento, assumindo a possibilidade de violar bem jurídico de terceiros.  2. Se a competência do Tribunal do 

Júri é especial e mais abrangente, já que na fase intermediária, após a instrução criminal, há a possibilidade de 

desclassificação, caso se convença o magistrado de que o dolo não se configurou, diante das provas produzidas, 

é prematura a desclassificação para crime culposo, diante do que já foi destacado sobre os indícios de crime 

doloso.  3. Conflito conhecido e improcedente. Decisão unânime.  Conflito Negativo de Competência nº 

2015.00522255-88, Relator Raimundo Holanda Reis, Tribunal Pleno, julgado em 11 de fevereiro de 2015, 

publicado no DJE de 23 de fevereiro de 2015. Disponível em: <www.tjpa.jus.br> Acesso em 25 de jan. 2016. 
198 Disponíveis em: <www.tjpa.jus.br> Acesso em 25 de jan. 2016. 1) Apelação Penal nº 2014.0556643-51, 

Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Câmara Criminal Isolada, julgado em 13 de junho de 

http://www.tjpa.jus.br/
http://www.tjpa.jus.br/
http://www.tjpa.jus.br/
http://www.tjpa.jus.br/
http://www.tjpa.jus.br/
http://www.tjpa.jus.br/
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O Tribunal de Justiça do Pará, de todos os Tribunais pesquisados, fora o mais 

rigoroso quanto à observância de critérios mínimos para se demonstrar o dolo eventual. Em 

boa parte dos casos, bastou-se apenas a prova da embriaguez do agente e/ou a velocidade 

excessiva para que fosse admitido o homicídio doloso. 

 

5.6 TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO E DO CEARÁ 

 

Partindo-se para a região Nordeste brasileira, achou-se melhor elaborar a 

pesquisa de Jurisprudência de dois dentre os maiores Tribunais de Justiça daquela região, o 

do Ceará e o de Pernambuco.199 

Encontraram-se, ao todo, 21 decisões colegiadas em ambos os Tribunais. 

Destas decisões, um total de 11 (onze) confirmaram as sentenças de pronúncia; 3 (três) 

procederam com a desclassificação ou confirmaram tais motivos; 2 (duas) confirmaram as 

sentenças condenatórias do Tribunal do Júri; e 2 (duas) mantiveram as sentenças de 

desclassificação. Interessante, ainda, mencionar, que o Tribunal de Justiça do Ceará procedeu 

com a reforma de 1 (uma) decisão proferida pelo Tribunal do Júri em que houve a 

desclassificação para homicídio culposo, por entendê-la manifestamente contrária às provas 

dos autos. 

As sentenças que confirmaram a pronúncia em nada diferiram das proferidas 

pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Encontraram-se 

elementos objetivos, tais como embriaguez cumulada com excesso de velocidade ou 

condução pela contramão de direção, para encaminhar o réu ao julgamento popular.  Em 

várias das decisões fora expresso o entendimento de que na dúvida, na existência do dolo 

eventual, este fato deve sempre ser apreciado pelo Tribunal do Júri popular, órgão 

constitucionalmente competente para dirimir a controvérsia.200 

                                                                                                                                    
2014, publicado no DJE de 20 de junho de 2014. 2) Revisão Criminal nº 2014.0448978-73, Relator João José da 

Silva Maraja, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 10 de fevereiro de 2014, publicado no DJE de 12 de 

fevereiro de 2014. 3) Apelação Criminal nº 2012.03379350-64, Relator João José da Silva Maroja,  3ª Câmara 

Criminal Isolada, julgado em 19 de abril de 2012, publicado no DJE de 23 de abril de 2013. 4) Apelação 

Criminal nº 2010.02606343-10, Relator Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, julgado em 27 de 

maio de 2010, publicado no DJE de 02 de junho de 2010. 
199 A despeito de a Bahia ser o maior Estado da Região Nordeste, não fora possível haver a pesquisa junto ao seu 

Tribunal de Justiça em virtude de problemas técnicos ocorridos no site www.tjba.jus.br. 
200 Tribunal de Justiça de Pernambuco. 1) Recurso em Sentido Estrito nº 0007142-56.2013.8.17000, Relator 

Antônio de Melo e Lima, 2ª  Câmara Criminal, julgado em 13 de novembro de 2013, publicado no DJE de 27 de 

novembro de 2013. 2) Recurso em Sentido Estrito nº 015731-71.2012.8.17.2000, Relator Mauro Alencar de 

Barros, 2ª Câmara Criminal, julgado em 12 de dezembro de 2012, publicado no DJE de 20 de dezembro de 

2012. 3) Recurso em Sentido Estrito nº 004077-68.2004.8.17.0000, Relator Cláudio Jean Nogueira Virgínio, 3ª 

http://www.tjba.jus.br/


75 

O Tribunal de Justiça de Pernambuco proferiu três (3) decisões 

desclassificando o delito para homicídio culposo, mencionando ter havido um certo limiar de 

incerteza quanto à ocorrência do crime, o que imporia à desclassificação. Interessante 

mencionar o último acórdão que entendeu pela desclassificação, pois que houve fundadas 

dúvidas se o réu estaria participando de corrida automobilística não autorizada ou fugindo de 

um assalto.201 

O Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos da Apelação Criminal nº 

0009030-72.2004.8.17.0001202, manteve, em grau de apelação, a decisão condenatória por 

dolo eventual oriunda do Tribunal do Júri. Neste caso, houve provas de que o réu estava 

embriagado e teria avançado um sinal vermelho. 

Visando preservar o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, 

o Tribunal de Justiça cearense manteve quatro sentenças desclassificatórias do delito de 

homicídio doloso na forma eventual para o de homicídio culposo.203 

                                                                                                                                    
Câmara Criminal, julgado em 25 de abril de 2012, publicado no DJE de 03 de maio de 2012. 4) Recurso em 

Sentido Estrito nº 0014296-96.2011.8.17.0000, Relator Roberto Ferreira Lins, 1ª Câmara Criminal, julgado em 

07 de fevereiro de 2012, publicado no DJE de 01 de março de 2012. 5) Recurso em Sentido Estrito nº 0016647-

13.2009.8.17.0000, Relator Claúdio Jean Nogueira Virgínio, 3ª Câmara Criminal, julgado em 07 de abril de 

2010, publicado no DJE de 07 de abril de 2010. Salienta-se que este último acórdão admitiu apenas a 

embriaguez como evidência do dolo eventual. Disponíveis em: <www.tjpe.jus.br> Acesso 26 de jan. 2016. 

Tribunal de Justiça do Ceará. 1) Recurso em Sentido Estrito nº 0000521-49.2013.8.06.0000, Relatora Maria 

Edna Martins, 1ª Câmara Criminal, julgado em 01 de dezembro de 2015, publicado no DJE de 01 de dezembro 

de 2015. 2) Recurso em Sentido Estrito nº 0000965.14.2015.8.06.0000, Relator Mário Parente Teófilo Neto, 1ª 

Câmara Criminal, julgado em 10 de novembro de 2015. 3) Recurso em Sentido Estrito nº 0000530-

19.2004.8.06.0164, Relator Francisco Darival Beserra Primo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 29 de agosto de 

2012. 4) Recurso em Sentido Estrito nº 0001429-19.2006.8.06.0173, Relator Francisco Haroldo R. de 

Albuquerque, 1ª Câmara Criminal, julgado em 08 de outubro de 2010. 5) Recurso em Sentido Estrito nº 

0000350-50.2006.8.06.0158, Francisco Haroldo R. de Albuquerque, 1ª Câmara Criminal, julgado de 10 de 

setembro de 2010. 6) Recurso em Sentido Estrito nº 0006954-50.2005.8.06.000, Relator Paulo Camelo Timbó, 

2ª Câmara Criminal, julgado em 19 de agosto de 2010. 7) Recurso em Sentido Estrito nº 0011416-

45.2008.8.06.000, Relator Paulo Camelo Timbó, 2ª Câmara Criminal, julgado em 26 de julho de 2010. 

Disponíveis em: <www.tjce.jus.br> Acesso em 26 de jan. 2016. 
201 Recurso em Sentido Estrito nº 001197-16.2014.8.17.0000, Relator Odilon de Oliveira Neto, 1ª Câmara 

Criminal, julgado em 16 de junho de 2015, publicado no DJE de 09 de julho de 2015. 2) Recurso em Sentido 

Estrito nº 0010848-47.2013.8.17.0000, Relator Odilon de Oliveira Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 13de 

maio de 2014, publicado no DJE de 21 de agosto de 2014. 3) Recurso em Sentido Estrito nº 0017764-

68.2011.8.17.0000, Relator Romero de Oliveira Andrade, 1ª Câmara Criminal, julgado em 14 de fevereiro de 

2012, publicado no DJE de 21 de maio de 2012. Disponíveis em: <www.tjpe.jus.br> Acesso em 26 de jan. 2016. 
202 Apelação Criminal nº 00009030-72.2004.8.17.0001, Relator Mauro Alencar de Barros, 2ª Câmara Criminal, 

julgado em 04 de março de 2015, publicado no DJE de 16 de abril de 2015. Disponível em: <www.tjpe.jus.br> 

Acesso em 26 de jan. 2016.  
203 1) Apelação Criminal nº 0012178-44.2000.8.06.0064, Relator Francisca Adelineide Viana, 2ª Câmara 

Criminal, julgado em 06 de outubro de 2015. 2) Apelação Criminal nº 0509298-31.2011.8.06.0001, Relator 

Haroldo Correia de Oliveira Máximo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 01 de setembro de 2015, publicado no 

DJE de 01 de setembro de 2015. 3) Apelação Criminal nº 0002238-18.2000.8.06.0141, Relatora Francisca 

Adelineide Viana, 2ª Câmara Criminal, julgado em 17 de abril de 2013. 4) Apelação Criminal nº 0014008-

62.2008.8.06.000, Relator Haroldo Correia de Oliveira Máximo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 05 de agosto 

de 2011. Disponíveis em: <www.tjce.jus.br> Acesso em 26 de jan. 2016. 

http://www.tjpe.jus.br/
http://www.tjce.jus.br/
http://www.tjpe.jus.br/
http://www.tjpe.jus.br/
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Por fim, aquela Egrégia Corte procedeu com a anulação de sentença de 

desclassificação oriunda do Tribunal do Júri.204 Entendeu-se que as circunstâncias nas quais 

se deram os acidentes com vítimas fatais revelaram tratar-se de dolo eventual. As 

circunstâncias foram a ingestão de álcool cumulada com o emprego de som no mais alto 

volume. Em sendo a decisão atacada pelo recurso do Ministério Público, na ótica daquele 

tribunal, manifestamente contrária à prova dos autos. 

 

5.7 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Chega-se, agora, na fase final desta pesquisa de jurisprudência em cujo bojo 

procurou-se verificar, nos dois Tribunais Superiores, o que se havia decidido a título de dolo 

eventual e acidentes de trânsito. A pesquisa fora limitada a Habeas Corpus, Recursos 

Especiais e Recursos Extraordinários. Não se fez necessário examinarem-se Agravos 

Regimentais, embargos declaratórios ou demais espécies de recursos, pois que em nenhum 

deles houve a mudança essencial do entendimento proferido por aquelas cortes.  

Em sede do Superior Tribunal de Justiça, encontrou-se um total de 16 

(dezesseis) decisões a título de Habeas Corpus, sendo a maioria de não conhecimento ou 

denegatórias da ordem. As razões das decisões de denegação ou de não conhecimento são, 

primordialmente, que o referido recurso não pode servir de substituto dos Recursos Ordinário 

e Especial, e que este não seria o meio cabível para o reexame da prova colhida pelo Juízo 

Singular.205 

                                           
204 PENAL E PROCESSO PENAL.  HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA 

DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL, PLEITO DE NOVO JÚRI. ART. 593, 

INCISO III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE 

CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS 

VEREDICTOS. Recurso conhecido e provido.  1. A conduta do paciente, dirigindo em altíssima velocidade, 

após ingerir bebida alcoólica, com o aparelho de som em volume elevado demonstra que não atuou esperando 

que o evento não ocorresse, tanto assim que não se cercou de nenhum cuidado para evitá-lo; pelo contrário, 

atuou de uma forma indiferente em relação à produção do resultado, assumindo integralmente o risco de que ele 

se verificasse. 2. A decisão do Conselho de Sentença mostra-se integralmente dissociada do conjunto probatório 

colacionado aos autos, devendo, portanto, ser o réu submetido a novo júri, ex vi do art. 593, § 3º, do Código de 

Processo Penal, ausente, neste caso, afronta ao princípio da soberania dos vereditos. 3. Recurso conhecido e 

provido. Apelação Criminal nº 0008989-12.2007.8.06.000, Relator Francisca Adelineide Viana, 2ª Câmara 

Criminal, julgado em 27 de novembro de 2014. Disponível em: <www.tjce.jus.br> Acesso em 26 de jan. 2016. 
205  1) HC 296.621/DF, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 11/11/2014. 2) HC 287.948/DF, 

Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 22/09/2014). 3) HC 

234.902/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 

19/09/2012. 4)  HC 196.292/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2012, 

DJe 27/08/2012. 5)  HC 160.336/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 

20/10/2011, DJe 18/06/2012. 6)  HC 107.783/MS, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU 

http://www.tjce.jus.br/
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Os dois acórdãos que concederam a ordem entenderam que não havia provas 

cabais do elemento volitivo necessário para a prolação de uma sentença de pronúncia e, 

consequente, remessa do réu ao Tribunal do Júri. 

Ressalte-se que em ambos os casos o réu fora pronunciado por homicídio 

doloso por ter causado um acidente após a ingestão de bebida alcóolica.206 

Em sede de Recursos Especiais, houve a prolação de 12 (doze) acórdãos acerca 

do tema. A maioria manteve a sentença de pronúncia ou a condenatória pelo Tribunal do Júri.  

Dentre os que mantiveram a pronúncia ou reformaram a sentença desclassificatória, 3 (três) 

acórdãos entenderam haver prova do dolo eventual em estando o agente dirigindo alcoolizado 

                                                                                                                                    
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 

01/02/2012. 6) HC 117.696/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 

julgado em 20/09/2011, DJe 03/10/2011. 7)  HC 118.071/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 01/02/2011. 8) HC 162.678/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 13/12/2010. 9) HC 103.555/SP, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010. 10)  HC 

136.809/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009, 

DJe 14/12/2009. 11) HC 87.962/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 

julgado em 25/11/2008, DJe 09/12/2008. 12) HC 110.984/RN, Rel. Ministra JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 30/10/2008, DJe 

17/11/2008). 13) HC 36.714/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 

01/07/2005, p. 572. 14) HC 16.104/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

28/06/2001, DJ 27/08/2001, p. 361. Disponíveis em: <www.stj.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016. 
206 PENAL. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO SIMPLÓRIA DE 

DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE SEM MAIORES DEMONSTRAÇÕES QUE LEVEM A 

CONCLUIR PELO ELEMENTO VOLITIVO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA 

DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. 

1 - Não descritos na denúncia elementos que demonstrem o dolo, ainda que na forma eventual, não se pode ter 

por escorreito o acórdão que encampa acusação nesses moldes deduzida. 

2 - A embriaguez, por si só, sem outros elementos do caso concreto, não pode induzir à presunção, pura e 

simples, de que houve intenção de matar, notadamente se, como na espécie, o acórdão concluiu que, na dúvida, 

submete-se o paciente ao Júri, quando, em realidade, apresenta-se de maior segurança a aferição técnica da 

prova pelo magistrado da tênue linha que separa a culpa consciente do dolo eventual. 

3 - Impetração não conhecida, mas concedida a ordem de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau que 

desclassificou a conduta para homicídio culposo de trânsito. 

(HC 328.426/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

10/11/2015, DJe 25/11/2015). Disponível em: <www.stj.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016. 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO. CRIME DE TRÂNSITO. 

EMBRIAGUEZ. DOLO EVENTUAL. AFERIÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ORDEM 

CONCEDIDA. 

1. Em delitos de trânsito, não é possível a conclusão automática de ocorrência de dolo eventual apenas com base 

em embriaguez do agente. Sendo os crimes de trânsito em regra culposos, impõe-se a indicação de elementos 

concretos dos autos que indiquem o oposto, demonstrando que o agente tenha assumido o risco do advento do 

dano, em flagrante indiferença ao bem jurídico tutelado. 

2. Ordem concedida para, reformando o acórdão impugnado, manter a decisão do magistrado de origem, que 

desclassificou o delito para homicídio culposo e determinou a remessa dos autos para o juízo comum. 

(HC 58.826/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

29/06/2009, DJe 08/09/2009). Disponível em: <www.stj.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016. 

http://www.stj.jus.br/
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e em excesso de velocidade207, e outros 3 (três) também a mantiveram em face do agente ter 

participado de competição automobilística não autorizada.208 

Também houve a manutenção da sentença de pronúncia de motorista que 

causou acidente por estar em altíssima velocidade (165 km/h) na Ponte Juscelino Kubitschek. 

Tratou-se de aplicação direta da teoria objetiva da probabilidade cumulada com um silogismo 

de que esta conduta fora a de um condutor suicida. Ora, cada vez maior a velocidade 

impingida num veículo em atravessando uma ponte de grande movimento, maiores serão das 

chances de ser causar um grave acidente de trânsito.209 

Também foram mantidas 3(três) decisões que procederam com a 

desclassificação do delito para homicídio culposo. Na primeira delas, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça entendeu que apenas o excesso de velocidade e o número excessivo de 

ocupantes no veículo não poderiam, por si sós, demonstrar o dolo eventual. Este acórdão 

acatou a tese do Tribunal de origem, no sentido de não ter sido demonstrada a embriaguez e 

nem a participação em corrida não autorizada. Mencionou-se, ainda, que o próprio irmão do 

réu veio a falecer em virtude do acidente. Os demais acórdãos seguiram o mesmo 

silogismo.210 

Nos autos do Recurso Especial nº 1340685/PR211, fora determinada a anulação 

de sentença desclassificatória da acusação de homicídio doloso para culposo de trânsito, 

tendo em vista o Tribunal de origem não ter manifestado acerca da validade do teste de 

alcoolemia feito na pessoa do acusado. Em outras palavras, entendeu-se que caso ficasse 

provada a validade do teste e que o réu veio a causar o acidente por estar embriagado, seria a 

hipótese de ocorrência do dolo eventual. 

                                           
207 1) REsp 1279458/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 

17/09/2012). 2) REsp 126.256/PB, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2001, 

DJ 27/08/2001, p. 366. 3) REsp 186.440/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

02/02/1999, DJ 22/03/1999, p. 235. Disponíveis em: <www.stj.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016. 
208  1) REsp 1102118/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2009, DJe 01/02/2010. 2) REsp 249.604/SP, Rel. 

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 21/10/2002, p. 381. 3) REsp 

247.263/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2001, DJ 20/08/2001, p. 

515, REPDJ 24/09/2001, p. 329. Disponíveis em: <www.stj.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016. 
209 REsp 912.060/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2007, DJe 10/03/2008. Disponível em: 

<www.stj.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016. 
210 1) REsp 1327087/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 

11/11/2013. 2) REsp 1312781/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 

julgado em 06/08/2013, DJe 27/09/2013. 3) REsp 41.402/PR, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA 

TURMA, julgado em 14/03/1995, DJ 10/04/1995, p. 9304. Disponíveis em: <www.stj.jus.br> Acesso em 28 de 

jan. 2016. 
211 REsp 1340685/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2013, 

DJe 18/06/2013. Disponível em: <www.stj.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016. 

http://www.stj.jus.br/
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Por fim, aquela Egrégia Corte, nos autos do Recurso Especial nº 

1306731/RJ212, concedeu habeas corpus de ofício para que um dos acusados também fosse 

condenado por um homicídio culposo. Neste caso, ambos os réus foram denunciados por 

homicídio com dolo eventual por terem, em unidade de desígnios, participado de disputa 

automobilística não autorizada e causado a morte de uma pessoa. Entendeu-se a total 

incongruência do julgado oriundo do Tribunal Popular que imputou a conduta culposa de um 

dos participantes da competição e a dolosa do outro. Aplicou-se a lógica de ter havido clara 

infração à teoria unitária do concurso de agentes. Ora, se ambos os réus participaram de um 

“racha”, não haveria razoabilidade de apenas um deles ter sido condenado por homicídio 

culposo e o outro por dolo eventual. 

 

5.8 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

Pelo Supremo Tribunal Federal não há sequer um acórdão a título de recurso 

extraordinário ou repercussão geral acerca do tema. Todos os 11 (onze) acórdãos pesquisados 

tratam-se de habeas corpus, dos quais apenas um fora provido. Em todas as decisões em cujo 

bojo não se conheceu dos habeas corpus, entendeu-se ser cabível o dolo eventual a título de 

homicídio de trânsito, mas, em sua maioria, não houve um novo exame da prova colhida para 

os autos.213 

                                           
212 REsp 1306731/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 

22/10/2013, DJe 04/11/2013. Disponível em: <www.stj.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016. 
213 1) RHC 116950, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014. 2)  

HC 115352, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013. 3)   

HC 112242, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013. 4)  

HC 111442, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012 RJTJRS v. 47, n. 286, 2012, p. 29-33. 5)  

HC 109210, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROSA WEBER, Primeira 

Turma, julgado em 21/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-

2013). 6) HC 101698, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 29-11-2011 PUBLIC 30-11-2011. 7)  

HC 106902, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 03-05-2011 PUBLIC 04-05-2011. 8)  

RHC 99293, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 31/08/2010, DJe-024 DIVULG 

04-02-2011 PUBLIC 07-02-2011 EMENT VOL-02458-01 PP-00042 LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, p. 262-277. 

9) HC 91159, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 02/09/2008, DJe-202 DIVULG 

23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-02 PP-00281. Disponíveis em: <www.stf.jus.br> 

Acesso em 28 de jan. 2016.  

http://www.stj.jus.br/
http://www.stf.jus.br/
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O único acórdão que, em sede de habeas corpus, desclassificou a conduta 

exarada na sentença de pronúncia para a de homicídio culposo fora o proferido pelo ilustre 

Ministro Luiz Fux, em sede de voto vencedor.214 

Neste acórdão, entendeu-se, por maioria de votos, que o simples fato de o 

agente ter assumido a direção de um veículo após ingerir bebida alcoólica e vir a causar um 

acidente com resultado de morte, não pode, por si só, gerar uma presunção absoluta da 

existência de um delito doloso.  

                                           
214 Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO 

QUALIFICADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO 

CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA 

IN CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. REVALORAÇÃO DOS 

FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

ORDEM CONCEDIDA. 1. A classificação do delito como doloso, implicando pena sobremodo onerosa e 

influindo na liberdade de ir e vir, mercê de alterar o procedimento da persecução penal em lesão à cláusula do 

due process of law, é reformável pela via do habeas corpus. 2. O homicídio na forma culposa na direção de 

veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) prevalece se a capitulação atribuída ao fato como homicídio doloso 

decorre de mera presunção ante a embriaguez alcoólica eventual. 3. A embriaguez alcoólica que conduz à 

responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, comprovando-se que o agente se embebedou para 

praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo. 4. In casu, do exame da descrição dos fatos empregada nas 

razões de decidir da sentença e do acórdão do TJ/SP, não restou demonstrado que o paciente tenha ingerido 

bebidas alcoólicas no afã de produzir o resultado morte. 5. A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao 

asseverar que “O anteprojeto Hungria e os modelos em que se inspirava resolviam muito melhor o assunto. O 

art. 31 e §§ 1º e 2º estabeleciam: 'A embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ainda quando 

completa, não exclui a responsabilidade, salvo quando fortuita ou involuntária. § 1º. Se a embriaguez foi 

intencionalmente procurada para a prática do crime, o agente é punível a título de dolo; § 2º. Se, embora não 

preordenada, a embriaguez é voluntária e completa e o agente previu e podia prever que, em tal estado, poderia 

vir a cometer crime, a pena é aplicável a título de culpa, se a este título é punível o fato”. (Guilherme Souza 

Nucci, Código Penal Comentado, 5. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: RT, 2005, p. 243). 6. A revaloração 

jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-

probatório. Precedentes: HC 96.820/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/6/2011; RE 99.590, Rel. Min. Alfredo Buzaid, 

DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. 7. A Lei nº 11.275/06 não se 

aplica ao caso em exame, porquanto não se revela lex mitior, mas, ao revés, previu causa de aumento de pena 

para o crime sub judice e em tese praticado, configurado como homicídio culposo na direção de veículo 

automotor (art. 302, caput, do CTB). 8. Concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao paciente 

para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), determinando a remessa dos 

autos à Vara Criminal da Comarca de Guariba/SP.                   

(HC 107801, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 06/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 11-10-2011 PUBLIC 13-10-2011 

RJTJRS v. 47, n. 283, 2012, p. 29-44). Disponível em: <www.stf.jus.br> Acesso em 28 de jan. 2016.  

  

 

http://www.stf.jus.br/
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6 LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA SOBRE O DOLO EVENTUAL  

 

Neste capítulo, será feito um pequeno apanhado acerca da legislação de alguns 

países da América Latina e da Europa que preveem e conceituam o dolo eventual em seus 

estatutos repressivos.  

 

6.1 COLÔMBIA 

 

Em terras colombianas, o dolo eventual fora devidamente conceituado, 

adotando-se expressamente a teoria da probabilidade. Assim reza o art. 22, segunda parte, do 

seu estatuto repressivo acerca do dolo:215 “La conducta es dolosa cuando el agente conoce los 

hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la 

conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no 

producción se deja librada al azar”. (Grifos nossos).  

O teor do referido artigo adotou a teoria de probabilidade para definir o dolo 

eventual, diferenciando-a da culpa consciente, pois que o agente não evitaria a produção do 

resultado, deixando-o ao acaso. A exposição de motivos do seu Código Penal fora expressa 

que haveria o dolo eventual na hipótese em caso de um risco não permitido e nem controlado, 

em cuja ocasião o agente não poderia confiar que dominaria este perigo.216 

 

6.2 URUGUAI 

 

Naquele país, fora adotada a teoria objetiva da representação, pois que no 

Artigo 18, terceira parte, do seu Código Penal,217 houve equiparação expressa de um delito 

intencional àquele que se previu, mas que não fora desejado. Veja-se: 

                                           
215 Disponível em: <http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20130808_01.pdf> Acesso em 

30 de jan. 2016.   A conduta é dolosa quando o agente conhece os fatos constitutivos da infração penal e quer 

sua ocorrência. Também será dolosa a conduta na hipótese da realização da infração ter sido provável e sua não 

ocorrência seja deixada ao acaso. (Grifos nossos). (Tradução nossa). 
216 BEHAR, Vanezza C. Escobar; CORREA, Sebastian Monsalve. El Dolo Eventual em la jurisprudencia de 

la corte suprema de justicia: período 1980 – 2011, Pequeño proyecto de investigación.  p. 85. 
217 Disponível em: <http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l1t1.htm> Acesso em 30 de jan. 2016. 

Tradução: Ninguém pode ser punido por um ato que a lei considera um crime, se não intencional, 

ultraintencional ou negligente também se comprometeu com consciência e vontade. 

O fato é considerado intencional, quando o resultado coincide com a intenção; ultraintencional, quando o 

resultado for superior à intenção, desde que tal resultado poderia ter sido previsto; culpado, como resultado da 

execução de um fato em si juridicamente indiferente, um resultado que pode ser esperado, não foi, por 

negligência, incompetência, negligência ou violação das leis ou regulamentos é derivado. 

http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l1t1.htm
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18. (Régimen de la culpabilidad) 

Nadie puede ser castigado por un hecho que la ley prevé como delito, si no 

es intencional, ultraintencional o culposo, cometido además con conciencia y 

voluntad.  

El hecho se considera intencional, cuando el resultado se ajusta a la 

intención ; ultraintencional cuando el resultado excede de la intención, 

siempre que tal resultado haya podido ser previsto ; culpable, cuando con 

motivo de ejecutar un hecho, en sí mismo jurídicamente indiferente, se 

deriva un resultado que, pudiendo ser previsto, no lo fue, por imprudencia, 

impericia, negligencia o violación de leyes o reglamentos.  

El resultado que no se quiso, pero que se previó, se considera intencional, el 

daño que se previó como imposible se considera culpable. (Grifos Nossos) 

 

 

O referido artigo fora expresso enfatizando a avaliação normativa do dolo com 

a culpa consciente. Ele permite uma nova estrutura subjetiva baseada no "conhecimiento" 

(previsão) das circunstâncias ou consequências dos "riscos típicos" intoleráveis, e os 

relacionados com a imprudência e a sua classificação com a proximidade cognitiva ao perigo 

ou lesão legalmente protegidas. Pela legislação daquele país, haverá dolo em sendo o risco 

certo ou muito provável; e culpa, quando o risco for apenas possível.218 

 

6.3 MÉXICO  

 

Em terras mexicanas, adotou-se a teoria do consentimento, também firmada 

pelo Nosso Código Penal, com a peculiaridade de que o próprio Código Penal também 

conceituou a Culpa Consciente. 

Assim reza o Artigo 9º do seu Estatuto Repressivo:219 

 

 
Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o 

previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del 

hecho descrito por la ley, y Obra culposamente el que produce el resultado 

típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se 

produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y 

                                                                                                                                    
Se o resultado não foi desejado, mas foi previsto, é considerado intencional, o dano que foi antecipado como 

impossível é considerado a título de culpa. (Grifos nossos). (Tradução nossa). 
218 TEIXIDOR, Duvi. Em torno de la imputación subjetiva de comportamento. P. 305. Disponível em: 

<http://www.revistafacultadderecho.edu.uy/ojs-2.4.2/index.php/rfd/article/viewFile/103/108> Acesso em 21 de 

fev. 2016. (Tradução nossa). 
219 Disponível em: <https:www.unodc.org/tldb/pdf/Mexico_Cdigo_penal_federal_de_Mxico.pdf> Acesso em 30 

de jan. 2016. Artigo 9º. Age dolosamente aquele que, conhecendo os elementos do tipo penal ou prevendo como 

possível o resultado típico, quer ou aceita a realização do fato descrito pela lei e, age culposamente aquele que 

produz o resultado típico, que não previu sendo previsível ou previu confiando que não ocorreria, em virtude da 

violação de um dever de cuidado, o que deve e pode ser observado sob as circunstâncias e as suas condições 

pessoais. (Tradução nossa). 

http://www.revistafacultadderecho.edu.uy/ojs-2.4.2/index.php/rfd/article/viewFile/103/108
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Mexico_Cdigo_penal_federal_de_Mexico.pdf
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podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Grifos 

nossos. 

 

 

Com a reforma do Código Penal, em 13 de janeiro de 1984, houve mudanças 

muito significativas entre as quais fora acrescida uma nova concepção do delito intencional. 

O conceito de intenção passou a compreender do de “querer” e também o de “aceitar” o 

resultado proibido pela lei. Assim, a reforma de 1984 abarcou as três classes de dolo, tanto o 

dolo direto, relacionado à intenção, como o dolo direto de segundo grau e o dolo eventual.220 

 

6.4 PORTUGAL  

 

Naquele país, também fora adotada a teoria do consentimento, a título do dolo 

eventual.  Menciona-se, expressamente, no Artigo 14º- 3 do Código Penal Português, que 

agirá com dolo quando a realização de um fato que preenche um tipo de crime for 

representada como consequência possível da conduta e se o agente atuar conformando-se com 

aquela realização, conforme trecho a seguir:221 

 

 
Artigo 14º 

Dolo 

1 - Age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de 

crime, actuar com intenção de o realizar. 

2 - Age ainda com dolo quem representar a realização de um facto que 

preenche um tipo de crime como consequência necessária da sua conduta. 

3 - Quando a realização de um facto que preenche um tipo de crime for 

representada como consequência possível da conduta, há dolo se o agente 

actuar conformando-se com aquela realização. 

 

 

Deve-se compreender que o legislador português aderiu à teoria do 

consentimento, tornando-se evidente que o referido artigo denota um aspecto volitivo ligado a 

esta modalidade de dolo, pois que o agente representa um delito como consequência possível 

da sua conduta e segue atuando, ao aderir, conformar-se com aquela realização.222 

6.5 ALEMANHA 

 

                                           
220ARANDA, Enrique Díaz. Legislación y dogmática del dolo. P. 947. Disponível em: 

<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/117/12.pdf> Acesso em 21 de fev. 2016. (Tradução nossa). 
221 Disponível em: <http://www.juareztavares.com/textos/leis/cp_de_es.pdf> Acesso em 30 de jan. 2016.  
222 COSTA, José de Faria. Tentativa e Dolo eventual. P. 34-35.  

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/117/12.pdf
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A despeito de ser a pátria de praticamente todas as teorias acerca do dolo 

eventual, a Alemanha não o definiu expressamente em seu Código Penal, limitando-se a 

separar os fatos dolosos dos culposos, conforme consta expressamente no § 15º, capítulo 2º 

do mencionado estatuto:223  

 

 
§ 15. Acción dolosa y culposa. 

La acción dolosa sólo es punible cuando, por ley no esta amenazada 

expresamente con pena la acción culposa. 

 

 

Assim, em sede do direito alemão, coube à Doutrina e à Jurisprudência definir 

os critérios de adoção para a diferenciação dos delitos dolosos e culposos. A despeito de 

alguns ferrenhos defensores das teorias cognitivas-normativas, predomina na jurisprudência 

daquele país a adoção das teorias volitivas.224 

 

6.6 FRANÇA  

 

O Código Penal Francês previu de forma expressa o dolo eventual, adotando a 

teoria da Representação. Menciona, conforme citação a seguir, que haverá o crime se a mera 

colocação em perigo por parte do agente vier a ser deliberada:225  

 

 
Artículo 121-3 (Ley nº 96-393 de 13 de mayo de 1996 art 1 Diario Oficial de 

14 de mayo de 1996) (Ley nº 2000-647 de 10 de julio de 2000 art 1 Diario 

Oficial de 11 de julio de 2000):  No hay crimen ni delito sin intención de 

cometerlo. Sin embargo, cuando la ley lo prevea, habrá delito en caso de 

puesta en peligro deliberada de la persona ajena. Asimismo habrá delito, 

cuando la ley lo prevea, en caso de imprudencia, de negligencia o de 

incumplimiento de una obligación de prudencia o de seguridad prevista por 

la ley o por el reglamento, si se prueba que el autor de los hechos no observó 

la normal diligencia, a la vista, en su caso, de la naturaleza de su misión o de 

sus funciones, de sus competencias, así como de las facultades y de los 

medios a su alcance. En el caso previsto en el párrafo anterior, las personas 

físicas que no hayan causado directamente el daño, pero que hayan creado o 

contribuido a crear la situación que haya permitido su realización, o que no 

                                           
223 Disponível em: <http://www.juareztavares.com/textos/leis/cp_de_es.pdf> Acesso em 30 de jan. 2016. 

Tradução para o Espanhol de CLAUDIA LÓPEZ DIAZ. “Ação dolosa e culposa. A ação dolosa somente é 

punível quando, pela lei não está prevista expressamente com pena a ação culposa”. (Tradução nossa). 
224 Vide obra de PUPPE, Ingeborg. Dolo Eventual e Culpa Consciente. Tradução Luis Greco.  Revista dos 

Tribunais, vol. 58  p. 114 a 115.  
225 Disponível em: <http://www.juareztavares.com/textos/codigofrances.pdf> Acesso em 30 de jan. 2016. 

Tradução para o Espanhol de José Luis de la Cuesta Arzamend. 

http://www.juareztavares.com/textos/codigofrances.pdf
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hayan adoptado las medidas que hubieran permitido evitarlo, serán 

responsables penalmente si se prueba que, o bien violaron de forma 

manifiestamente deliberada una obligación especial de prudencia o de 

seguridad prevista por la ley o por el reglamento, o bien incurrieron en culpa 

cualificada y que expuso a otro a un riesgo de especial gravedad que no 

podían ignorar. No hay falta en caso de fuerza mayor.226 

 

 

Conforme o Código Penal Frances, estará configurado o dolo eventual, “Le dol 

éventuel”, na hipótese do autor desejar o ato causador do dano, por ele conhecido e que venha 

a admitir a probabilidade de que o resultado danoso venha a ocorrer, mesmo sem querer, de 

qualquer forma, tal resultado. O agente comete deliberadamente uma ofensa grave, colocando 

em risco a vida ou a integridade física de outrem. O estatuto repressivo prevê expressamente 

no seu Artigo 121-3, haver crime “quando o perigo for colocado deliberamente em desfavor 

de pessoa alheia”. Assim, tanto a intenção (dolo direito) quanto a exposição ao perigo (dolo 

eventual) são punidos sob a mesma proporção.227 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 A “RECKLESSNESS” NO DIREITO NORTE-AMERICANO 

 

 

                                           
226 Texto traduzido para o Português:  

Artigo 121-3 (Lei n.º 96-393 de 13 de maio de 1996 Artigo 1 Jornal Oficial de 14 de Maio de 1996) (Lei nº 

2000-647 de 10 de julho de 2000 Artigo 1 Jornal Oficial de 11 de Julho de 2000)  Não haverá crime e nem 

delito sem intenção de cometer. No entanto, haverá crime quando o perigo for colocado de forma deliberada em 

desfavor de pessoa alheia. Assim mesmo, haverá também um crime, a menos que a lei preveja, em casos de 

imprudência, negligência ou violação do dever de prudência ou de segurança previstos em lei ou regulamento, 

caso se prove que o autor não observou o dever normal de diligência, tendo em conta, se for caso disso, a 

natureza da sua missão ou das suas funções, as suas responsabilidades e os poderes e os meios à sua disposição. 

No caso referido no parágrafo anterior, as pessoas singulares que não causaram diretamente o dano, mas elas 

criaram ou contribuíram para a situação que permitiu a sua realização, ou que não tenham adotado medidas que 

teriam permitido ajuda, elas serão responsáveis se comprovada criminalmente ou violado num manifestamente 

deliberada uma obrigação especial de prudência ou de segurança previsto por lei ou regulamento, ou falha 

qualificada incorrido e os demais expostos a um risco particularmente grave que não puderam ignorar. Não há 

nenhuma falta em caso de força maior. (Grifos nossos). (Tradução nossa). 
227 MORVAN, Patrick  Les degrés de la faute pénale. Disponível em: http://patrickmorvan.over-

blog.com/article-18662651.html Acesso em 08 de abril de 2016. 

http://patrickmorvan.over-blog.com/article-18662651.html
http://patrickmorvan.over-blog.com/article-18662651.html
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O modelo padrão de comportamento social dos países globalizados sugere a 

existência de novos paradigmas normativos de análise jurídica, assim, antecipou-se o 

movimento da intervenção penal, deixando de lado o clássico direito penal de dano para 

substitui-lo por um direito penal de perigo baseado no risco que certas condutas produzem à 

sociedade.  

Com base nestas premissas, em sede do Direito Anglo-Saxão228, existe uma 

tripla divisão entre os tipos de delitos. Trata-se da “recklessness”, traduzindo para o 

Português como sendo imprudência, uma figura autônoma entre o dolo direto (intentio) e a 

imprudência inconsciente (negligence).229 

A sua razão de ser é a mesma de todas as teorias do dolo eventual que possuem 

o caráter cognitivo, ou seja, alguém estará atuando com “recklessness” quando não tem a 

intenção de causar um resultado lesivo, mas corre um risco injustificado de causá-lo.230 

Assim, para a configuração da “recklessness”, o sujeito poderá adotar duas 

atitudes em relação ao risco: a) o sujeito deverá ter conhecimento prévio do risco; b) o autor 

do fato deverá não ter levado em conta se havia ou não risco para um bem jurídico.  

Partindo-se de tais premissas, não haverá esta figura se o agente, ao observar a 

situação e ponderando todas as circunstâncias, atua com a decisão de que, naquele caso, não 

haveria risco para a integridade do bem jurídico.  

A diferença básica entre a “recklessness” e o homicídio doloso reside na 

anterior intenção do agente. Esta figura requer que o agente preveja uma virtual certeza de um 

resultado danoso, mesmo com baixa probabilidade de riscos.231 Trata-se da criação 

imprudente de um risco de prejudicar um bem juridicamente protegido, exigindo a 

consciência de correr um risco injustificado. Pode ser admitida como sendo um paralelo da 

nossa culpa consciente. 

A doutrina norte-americana não é unânime em classificar a “recklessness”. 

Alguns autores a mencionam como sendo uma espécie agravada da culpa, outros como uma 

subespécie do dolo. Díaz Pita informa que esta modalidade não seria nem dolo nem culpa, 

pois que no âmbito dos países regidos pela Common Law a verdadeira essência de um 

                                           
228 Esta figura típica também existe nos Sistemas da Austrália, Canadá, Escócia e Reino Unido. Vide The Law 

of Murder: Oversas Comparative Studies. Ian Leader-Elliott. Disponível em: 

<http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/Murder_comparative_studies.pdf> Acesso em 15 de 

jul. 2015. 
229 Diferentemente do nosso Direito Penal onde apenas existem o dolo ou a culpa. 
230 DIAZ PITA, Maria Del Mar. Los Limites del Dolo Eventual. P. 295 a 297.  
231DIAZ PITA, Maria Del Mar. Los Limites del Dolo Eventual. P. 298 

http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/Murder_comparative_studies.pdf
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instituto reside sobre a base da observação do seu emprego nos códigos e na jurisprudência. 

232 

Assim, todo e qualquer acidente de trânsito, com resultado de morte, em terras 

norte-americanas, que venha a ser cometido em estando o motorista embriagado, com excesso 

de velocidade ou em grande infração às normas do trânsito será punido a título de 

“recklessness”. Salienta-se que as penas podem variar de 10(dez) anos até a prisão 

perpétua.233 

                                           
232 Op. Cit. p. 299 a 300. 
233 Disponível em: <www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/Vehicular-manslaughter.htm> 

Acesso em 15 de jul. 2015. 

http://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/Vehicular-manslaughter.htm
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7 ESTUDO DE CASOS HIPOTÉTICOS  

 

Para efeito de teste do que até aqui fora desenvolvido, serão feitos pareceres 

jurídicos constitucionais da análise dos casos mencionados no subtópico 2.6, caso venham a 

ser julgados e proferidas as sentenças condenatórias.234  

 

1) Primeiro caso: Um motorista, apesar de ver os avisos de que a velocidade máxima, num 

trecho urbano, seria de 60 km/h, vem a desenvolver velocidade de 100 km/h, perde o controle 

do seu veículo e causa um acidente com resultado de morte de um transeunte.  

Nos autos do processo criminal, sempre negou o fato de não ter se importado 

com o resultado lesivo. Informou que estava desenvolvendo velocidade excessiva, pois que 

queria chegar mais rápido a um compromisso. Não há qualquer outra prova em sentido 

contrário. 

É condenado por homicídio doloso com dolo eventual, em sede do Tribunal do 

Júri, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, quando do seu segundo julgamento. Pergunta-

se: 

1) o comportamento ou status jurídico contemplado pela medida situa-se na 

área de proteção de um direito fundamental? 

Sim. No momento em que fora proferida sentença condenatória à pena de 

reclusão, houve uma ofensa ao direito de liberdade de ação, pois que restringiu o seu direito 

de locomoção. 

2) A medida intervém na área de proteção do direito fundamental por ela 

contemplado?  

Sim. O estatuto penal intervém no direito fundamental da liberdade de 

locomoção, sendo a adoção do homicídio simples ao invés do culposo uma maior restrição a 

esta garantia. 

3) A intervenção verificada é justificada constitucionalmente? A medida tem 

fundamento legal?  

A resposta será não, pois que conforme o nosso sistema repressivo que adotou 

a teoria do consentimento, o simples fato de ter desenvolvido velocidade acima da permitida 

não pode gerar uma prova cabal da presença do elemento volitivo. Portanto, a conduta do réu 

                                           
234 Vide DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. P. 244. 
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deveria ter sido capitulada como sendo a de um homicídio culposo, com pena máxima de 

quatro anos de detenção a ser sempre convertida em restritiva de direitos. 

Houve, no caso em comento, uma patente ofensa ao direito de locomoção. 

 

2) Segundo caso:  Outro motorista, num determinado trecho urbano de grande movimento de 

veículos, atende o seu aparelho celular vindo a perder o controle do veículo e a causar um 

acidente também com resultado de morte de um transeunte. Em sede do processo criminal, 

sempre negou o fato de não ter se importado com o resultado lesivo. Informou que atendeu o 

aparelho celular, pois que teria de receber uma ligação urgente da sua esposa. Não há 

qualquer outra prova em sentido contrário. 

É condenado por homicídio doloso com dolo eventual, em sede do Tribunal do 

Júri, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, quando do seu segundo julgamento. Pergunta-

se: 

1) o comportamento ou status jurídico contemplado pela medida situa-se na 

área de proteção de um direito fundamental? 

Sim. No momento em que fora proferida sentença condenatória à pena de 

reclusão, houve uma ofensa ao direito de liberdade de ação, pois que restringiu o seu direito 

de locomoção. 

2) A medida intervém na área de proteção do direito fundamental por ela 

contemplado? 

Sim. O estatuto penal intervém no direito fundamental da liberdade de 

locomoção, sendo a adoção do homicídio simples ao invés do culposo uma maior restrição a 

esta garantia. 

3) A intervenção verificada é justificada constitucionalmente? A medida tem 

fundamento legal? 

A resposta será não, pois que conforme o nosso sistema repressivo que adotou 

a teoria do consentimento, o simples fato do réu ter se distraído mediante uma ligação 

telefônica via celular não pode gerar uma prova cabal da presença do elemento volitivo. 

Assim, a conduta do réu deveria ter sido capitulada como sendo a de um homicídio culposo, 

com pena máxima de quatro anos de detenção a ser sempre convertida em restritiva de 

direitos. 

Também ocorreu uma patente violação ao direito de locomoção. 
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3) Terceiro caso:  um terceiro condutor, após ingerir três latinhas de cerveja, volta para a sua 

residência e perde o controle do veículo, causando um acidente com resultado de morte de um 

dos ocupantes do automóvel. Em sede do processo criminal, sempre negou o fato de não ter se 

importado com o resultado lesivo. Informou que estava praticamente sóbrio no momento do 

acidente e que perdeu o controle do veículo porque estava sintonizando o rádio. Não há 

qualquer outra prova em sentido contrário. 

É condenado por homicídio doloso com dolo eventual, em sede do Tribunal do 

Júri, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, quando do seu segundo julgamento. Pergunta-

se: 

1) o comportamento ou status jurídico contemplado pela medida situa-se na 

área de proteção de um direito fundamental? 

Sim. No momento em que fora proferida sentença condenatória à pena de 

reclusão, houve uma ofensa ao direito de liberdade de ação, pois que restringiu o seu direito 

de locomoção. 

2) A medida intervém na área de proteção do direito fundamental por ela 

contemplado? 

Sim. O estatuto penal intervém no direito fundamental da liberdade de 

locomoção, sendo a adoção do homicídio simples ao invés do culposo uma maior restrição a 

esta garantia. 

3) A intervenção verificada é justificada constitucionalmente? A medida tem 

fundamento legal? 

A resposta será não, pois que conforme o nosso sistema repressivo que adotou 

a teoria do consentimento, o simples fato do réu ter dirigido depois de ingerir pequena 

quantidade de álcool, após assumir a direção de veículo, não pode gerar uma prova cabal da 

presença do elemento volitivo. Deveria haver, nos autos do processo, elementos outros que 

demonstrem que o réu não se importou com o resultado lesivo, requisito essencial do dolo 

eventual. Desta forma, a sua conduta deveria ter sido capitulada como sendo a de um 

homicídio culposo, com pena máxima de quatro anos de reclusão a ser sempre convertida em 

restritiva de direitos. Tratou-se de uma restrição injustificada do direito de locomoção. 

 

4) Quarto caso: Um quarto condutor, ao retornar de uma partida de futebol, vê-se desafiado, 

por um outro motorista desconhecido que emparelhou os carros e fez rugir o motor, a 

participar de uma corrida não autorizada, em trecho urbano, de pouco movimento de veículos 

e de pedestres. No entanto, também perde o controle do veículo, vindo a causar um acidente 
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com resultado na sua invalidez total por tetraplegia, e ainda vem a causar a morte do seu 

irmão, ocupante do banco do passageiro.  

Em sede do processo criminal, sempre negou o fato de não ter se importado 

com o resultado lesivo. Informou que não tinha ingerido bebida alcoólica na ocasião e que 

não previu a possibilidade de causar um acidente, pois que estava em rua com pouco 

movimento, sem curvas e em bom estado de conservação. Menciona, ainda, ter perdido o 

controle do veículo por uma mera distração. 

É condenado por homicídio doloso com dolo eventual, em sede do Tribunal do 

Júri, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, quando do seu segundo julgamento. Pergunta-se: 

1) o comportamento ou status jurídico contemplado pela medida situa-se na 

área de proteção de um direito fundamental? 

Sim. No momento em que fora proferida sentença condenatória à pena de 

reclusão houve uma ofensa ao direito de liberdade de ação, pois que restringiu o seu direito de 

locomoção. 

2) A medida intervém na área de proteção do direito fundamental por ela 

contemplado?  

Sim. O Estatuto Penal intervém no Direito Fundamental da liberdade de 

locomoção, sendo a adoção do homicídio simples ao invés do culposo uma maior restrição a 

esta garantia. 

3) A intervenção verificada é justificada constitucionalmente? A medida tem 

fundamento legal? 

Depara-se, neste caso, diante de duas figuras típicas: a do homicídio doloso na 

modalidade eventual e a do homicídio culposo, após prática de competição automobilística 

não autorizada. 

Com a vigência da Lei 12.971/2014, fora expressamente admitida a 

modalidade culposa em referência às mortes ocorridas em acidentes de trânsito decorrentes de 

competição automobilística não autorizada. As circunstâncias de cada caso irão delimitar o 

Estado-Juiz a respeito de se tratar ou não de uma figura dolosa ou culposa. Em não havendo 

fortes evidências do dolo eventual, prevalecerá sempre a modalidade culposa. 

Verifica-se não haver qualquer circunstância que indique a presença do 

elemento volitivo, ou seja, que o autor não se importou com o resultado lesivo, ao que será 

indispensável a condenação pela modalidade culposa, com pena mínima de 06 (seis) anos. 
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Desnecessário fazer outras tergiversações acerca da possibilidade de se aplicar 

o perdão judicial. Neste caso, o réu, além de ficar tetraplégico, ainda perdeu o próprio irmão 

em face do acidente.235 

Desta forma, a resposta será não, encontrando-se evidente a restrição 

injustificada ao direito fundamental de liberdade.  

 

5) Quinta hipótese: um quinto motorista, após passar a noite numa “farra” com ingestão de 

bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, pelas 05:00 horas da manhã, também se vê desfiado por 

um outro motorista a participar de uma corrida não autorizada, em trecho urbano. No entanto, 

vem a causar um acidente em que atropelou um grupo de senhores que iam à missa dominical, 

com morte de quatro dentre estas vítimas. Em face do acidente, o réu veio a perder, por 

amputação, a sua perna direita.  

Em sede do processo criminal, informou o seguinte: a) que tem o hábito de 

participar de rachas; b) que o local onde ocorreu o acidente é geralmente frequentado por 

motoristas com esta intenção, principalmente tarde da noite, após terminarem as boates; c) 

que no dia do fato tinha ingerido umas três doses de vodca, e ainda cocaína; d) que tinha 

conhecimento do risco ao participar da competição; e) que não iria deixar de competir para 

não ficar com fama de covarde, pois que conhecia o outro motorista do veículo; f) que, no 

momento do acidente, estava a 140 km/h, num local cuja velocidade máxima seria de 60 

km/h. As testemunhas arroladas no processo confirmaram a versão apontada pelo réu. 

É condenado por homicídio doloso com dolo eventual, em sede do Tribunal do 

Júri, a uma pena total de 08 (oito) anos de reclusão, por quatro homicídios simples com dolo 

eventual em concurso formal. Pergunta-se: 

1) O comportamento ou status jurídico contemplado pela medida situa-se na 

área de proteção de um direito fundamental? 

Sim. No momento em que fora proferida sentença condenatória à pena de 

reclusão, houve uma ofensa ao direito de liberdade de ação, pois que restringiu o seu direito 

de locomoção. 

2) A medida intervém na área de proteção do direito fundamental por ela 

contemplado?  

                                           
235 Vide os seguintes julgados, admitindo a possibilidade de perdão judicial em acidente culposo de trânsito: 1) 

TJ-RS - ACR: 70056678428 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 13/11/2013, Primeira 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2013. 2) TJ-RS - ACR: 70049903081 RS, 

Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 14/11/2012, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/12/2012. Disponíveis em: <www.tjrs.jus.br> Acesso em 05 de fev. 2016. 
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Sim. O Estatuto Penal intervém no Direito Fundamental da liberdade de 

locomoção, sendo a adoção do homicídio simples ao invés do culposo uma maior restrição a 

esta garantia. 

3) A intervenção verificada é justificada constitucionalmente? A medida tem 

fundamento legal? A medida aplica a lei em conformidade com a Constituição? A medida é 

clara e concreta e ainda respeita o critério da proporcionalidade?  

Depara-se, também, com duas figuras típicas: a do homicídio doloso na 

modalidade eventual e a do homicídio culposo, após prática de competição automobilística 

não autorizada. 

No presente caso, fora correta a decisão dos jurados. A medida possui 

fundamento legal. O réu não se importou com o resultado mais grave. A sua conduta fora 

equiparada a de um suicida, pois que, mesmo ciente do grande perigo ao participar da corrida 

não autorizada, desenvolveu uma velocidade totalmente incompatível com a do local. A prova 

colhida nos autos revela que ele iria agir, mesmo sabendo dos riscos, para não levar uma fama 

de covarde. Salienta-se, ainda, ter dirigido sob o efeito de álcool e de drogas ilícitas. 

Portanto, ficou-se devidamente provado o dolo eventual. A sentença proferida 

pelo conselho de sentença deverá ser mantida.   

Tratou-se de medida constitucional, pois que se adequou ao princípio da 

legalidade. Há expressa previsão legal da modalidade homicídio doloso pela modalidade 

eventual cometido em face de competição automobilística não autorizada (Art. 308, § 2º do 

Código de Trânsito). 

A medida também deverá ser considerada proporcional.  

É evidente que o meio da intervenção é adequado e necessário para diminuir a 

violência no trânsito, pois que tamanho desprezo pela segurança no trânsito e pela vida dos 

demais deverá ser punido com pena privativa de liberdade. Nesta hipótese, inexistem medidas 

menos gravosas que possam atender à finalidade pretendida pela lei.  

Assim, apenas nesta hipótese, não ocorreu uma violação ao direito fundamental 

de locomoção. 
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8 CONCLUSÕES 

 

O tema central deste trabalho trata-se da possibilidade jurídica, conforme o 

nosso sistema criminal, de haver uma condenação por dolo eventual em sede de acidentes 

envolvendo a condução de veículo automotor. 

Com a modernização dos meios de transporte aumentaram os acidentes de 

trânsito. Partindo-se na necessidade de se coagir aqueles que viessem a descumprir, de forma 

descuidada, as normas referentes à condução de veículos, causando danos à vida ou à 

integridade física de outrem, surgiu a figura do delito culposo na condução de automóveis.  

Estes delitos, por sua vez, sempre foram apenados com penas bem inferiores aos dolosos, pelo 

simples fato de que nos delitos culposos não havia a vontade primordial de praticar o dano ao 

bem jurídico. 

Também não se desconhece o fato de que a pena imposta aos delitos culposos 

decorrentes de acidentes de trânsito é muito leve, em se levando em conta o dano causado 

pelo agente. Têm-se famílias que ficam totalmente destroçadas, mães que perdem os seus 

filhos prematuramente, trabalhadores honestos são mortos ao voltar da sua labuta diária. 

Diante destes fatos, decorre uma efetiva sensação de impunidade. 

No entanto, verificou-se a adoção de uma responsabilidade objetiva por parte 

da nossa jurisprudência e de boa parte da doutrina. Na grande maioria dos acórdãos 

pesquisados, o trabalho intelectivo cognitivo dos nossos julgadores fora o de encontrar, nos 

autos, dados objetivos que pudessem evidenciar o dolo eventual e, assim, remeter o réu ao 

julgamento popular.  Estes elementos, na maioria dos casos, foram a conjugação de alta 

velocidade com embriaguez, participação de corrida não autorizada, grande número de 

vítimas, como também apenas a alta velocidade ou a embriaguez. Toda a fundamentação dos 

nossos pretórios, em sede de acórdãos que mantiveram as sentenças de pronúncia ou as 

condenatórias pelos Tribunais do Júri, limitou-se a evidenciar, caso a caso, estes dados 

objetivos. 

Todos estes elementos também caberiam no conceito da culpa consciente, pois 

que mesmo em estando o agente embriagado e em excesso de velocidade, na maioria dos 

casos, ele age na esperança de que o resultado não irá ocorrer. Haverá um erro de cálculo em 

decorrência de uma falsa representação do perigo. 

Ainda que o agente do delito reconheça o perigo, ele não crê que possa causar 

nenhum dano concreto, pois espera que nada de mau venha a ocorrer, seja confiando na sua 
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expertise de bom motorista, seja por suposições erradas quanto à probabilidade de ocorrer um 

acidente. 

Foge à nossa lógica jurídica adotar-se um enfoque puramente cognitivo, em se 

tratando de delitos cometidos sob a condução de veículo automotor. Nestes casos, dá-se uma 

ampliação demasiada da definição do dolo eventual em desconformidade com a nossa 

legislação repressiva. 

Não houve um só acordão que anulou as sentenças condenatórias proferidas 

pelos júris. Em todos estes julgados, sequer houve a menção ao elemento subjetivo do réu em 

não se importar com o resultado. Não há provas do elemento volitivo, ou seja, da indiferença 

frente ao bem jurídico tutelado, qual seja, o direito à vida. Não há elementos probantes por 

um simples argumento exposto na introdução da pesquisa: todo e qualquer motorista dotado 

de um mínimo de prudência sabe que causar um acidente é também pôr em risco à sua própria 

vida e a dos demais ocupantes do veículo, geralmente pessoas do seu maior apreço. 

Na prática processual, a questão em análise gerou fortes incongruências e se 

constatou um grave conflito de princípios. Concluiu-se que, em sede de dolo eventual, mesmo 

na dúvida entre o ânimo do motorista, impenderá sempre a condenação, caso assim decidam 

os jurados. Inclusive, observou-se a anulação de algumas sentenças desclassificatórias para 

homicídio culposo, encaminhando o réu para novo julgamento por ter sido a decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos. 

Partindo-se dos dados objetivos necessários para a configuração do dolo 

eventual, a jurisprudência pátria é vacilante quanto à adoção de um ou de outro critério. No 

entanto, é uníssona quanto a manter a decisão dos jurados em sede de sentença condenatória 

por dolo eventual, mesmo sem provas cabais do elemento subjetivo de que o réu realmente 

não se importava com o resultado. Seguiu-se o ditame do art. 593, III, “d” do Código de 

Processo Penal de que apenas caberia a anulação da sentença condenatória na hipótese desta 

se embasar em tese que sequer fora alegada em plenário. 

O dolo eventual sempre será uma das modalidades do dolo, ou seja, para a sua 

configuração será imprescindível a existência de prova induvidosa de que o agente quis 

praticar a conduta, mesmo não se importando com possível resultado lesivo. 

Conforme desenvolvido no capítulo anterior, a análise da legislação comparada 

observou da existência de várias outras teorias acerca do dolo eventual. Alguns países 

adotaram as de caráter meramente cognitivo, outros as de caráter volitivo e alguns deixaram a 

cargo da doutrina e da jurisprudência definirem tais conceitos. 
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Dentre as várias teorias acerca do dolo eventual citadas no subtópico 2.5, não 

pairam dúvidas de que o nosso legislador adotou a do consentimento.  A expressão “assumir” 

o risco não pode ser confundida com “correr” o risco de produzir determinado resultado. Não 

fora adotada pelo nosso Código Penal qualquer teoria de caráter cognitivo e nem existe 

autorização legal aos nossos tribunais da adoção de um outro critério, seja por razões de 

política criminal, seja por pressão da sociedade e dos meios de comunicação. 

Em se partindo da adoção da teoria do consentimento, para a configuração do 

dolo eventual seria necessária prova cabal, induvidosa de que o réu não se importou com o 

resultado lesivo, inclusive pondo em risco à sua própria pessoa.  A conduta teria de ser 

igualada à de um potencial suicida, que não tenha se importado com o risco da sua própria 

morte, e estas evidências concretas deverão sempre estar carreadas para os autos do processo 

criminal.236 Não será qualquer exposição a perigo que importará na presença do dolo 

eventual. A nossa jurisprudência não fora autorizada pela lei a dar um conceito diverso do que 

consta em nosso estatuto repressivo.  

Portanto, não se encontra justificada a condenação por homicídio doloso com 

dolo eventual daquele que se embriaga, dirige em velocidade elevada e fere ou mata mais de 

uma pessoa. Estes elementos não demonstram de maneira indubitável a indiferença do agente 

em relação ao resultado. Houve uma indisfarçável adoção da responsabilidade objetiva. 

Ressalta-se, como já exposto, que a hipótese real de homicídio cometido com dolo eventual é, 

além de rara ocorrência na prática, sempre de difícil comprovação.  

A solução para o problema da impunidade no trânsito não poderia passar pelo 

Poder Judiciário, e sim pelo Legislativo encarregado maior de examinar os anseios da 

sociedade e de criar novas figuras típicas ou de endurecer as penas já previstas para certas 

categorias de delitos culposos. 

Primeiro, sequer dever-se-ia falar em pronúncia na grande maioria dos casos. O 

art. 413, caput do Código de Processo Penal é explícito quanto à necessidade de haver provas 

da materialidade de um crime doloso contra a vida. Discorda-se do entendimento sufragado 

por grande parte dos Tribunais no sentido de que na dúvida acerca da ocorrência ou não do 

dolo eventual deverá ser o réu encaminhado ao julgamento popular. Não fora essa a previsão 

do código instrumental. Poder-se-ia falar em pronúncia na dúvida sobre a autoria do crime, 

mas jamais na dúvida acerca da materialidade.  

                                           
236 Veja-se o caso do REsp n 912.060/DF, em cujos autos o motorista causou um acidente por estar dirigindo um 

automóvel a 165 km/h, na ponte JK, em Brasília.  
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Sugestão salutar seria a mudança legislativa do conceito do dolo eventual, 

adotando-se critérios mais objetivos e ainda definidos pelo texto legal. Sugere-se a redação 

ofertada por Stefano Canestrari237 para a mudança do Código Penal Italiano:  

 

 
Se tiene dolo eventual cuando el agente se representa concretamente la 

realización del hecho típico como consecuencia probable de su própria 

conducta y acepta su verificación. El riesgo de realización del hecho típico 

debe ser no permitido y de tal naturaleza que su asunción no pueda ni 

siquiera ser considerada por una persona juiciosa y avezada del círculo de 

relaciones al que pertenece el agente, colocada  en la situación en la que se 

encontraba el sujeto concreto y em posesión de sus conocimientos y 

capacidad. 

 

 

Também não seria de mau alvitre que o Poder Legislativo viesse a aumentar as 

penas dos delitos culposos de trânsito, estabelecendo, inclusive, uma graduação das culpas e 

impedindo, no caso da culpa grave, a substituição da pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direitos. Este fato efetivamente não ocorreu quando da vigência da Lei nº 

12.971/2014, que se limitou a mudar o regime de cumprimento da pena, fato este já 

informado como irrelevante. 

Quanto às sentenças condenatórias já proferidas pelos júris populares, e ainda 

confirmadas pelos seus Tribunais de Justiça, impende-se encontrar, com urgência, novas 

formas processuais de correção destas injustiças, seja através de habeas corpus, seja pela 

própria revisão criminal.238 

A adoção das teorias cognitivas, mesmo sem respaldo legal, revela uma 

tendência expansiva do direito penal, cuja opção jamais poderia ser da nossa jurisprudência, e 

sim do Poder Legislativo. Caberia ao Poder Judiciário limitar esta tendência e obter uma 

racionalidade lógica e jurídica, principalmente quando for utilizar um instrumento de tamanha 

força, repressão e tão danoso como é o direito penal, posto sua capacidade de tolher o sagrado 

direito de ir e vir. 

                                           
237 CANESTRARI, Stefano. La Estructura del Dolo Eventual y las Nuevas Fenomenologias de Riesgo. 

ANALES DE DERECHO. Universidad de Murcia. Número 21. 2003, p. 107. “Ocorre o dolo eventual quando o 

agente prevê concretamente a realização do fato típico como consequência provável da sua própria conduta, 

aceitando a sua ocorrência. O risco do resultado do fato típico deve ser não autorizado e de tal natureza que sua 

aprovação não possa nem sequer ser considerada por uma pessoa sábia e experiente do círculo de relações a que 

pertença o agente, se for ela posta na situação em que o sujeito se encontrava no caso concreto e em posse de 

seus conhecimentos e capacidade”. (Tradução nossa). 
238 Salienta-se não ter sido encontrado nenhum julgado em sede de revisão criminal a anular ou reformar as 

sentenças condenatórias do Tribunal do Júri, em se tratando de dolo eventual sob a modalidade de homicídio 

cometido sob a condução de veículo automotor. O único habeas corpus que fora provido pelo Supremo Tribunal 

Federal limitou-se a desclassificar uma decisão de pronúncia para homicídio culposo de trânsito.  
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Em suma, demonstrou-se que o tema do dolo eventual em sede de acidentes 

envolvendo veículos automotores tem sido usado para traduzir uma resposta penal errônea, ao 

aplicar penas mais gravosas a hipóteses em que deveriam ter sido admitidos delitos culposos, 

rompendo com o estado democrático de direito e com o princípio constitucional da 

legalidade, o que importou numa grave infração à liberdade de locomoção dos acusados. 
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