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RESUMO 

 

O número de acidentes de trânsito com mortes no Brasil ocorreu uma queda de 7% 

entre os anos 2015 e 2019, passando de 43 mil para 30 mil óbitos ao ano. Destas 30 

mil mortes, 65% são causadas por excesso de álcool (motoristas embriagados) e 

velocidade. Dentro destes dados entra a temática sobre a punibilidade daqueles que 

praticam os acidentes, especificamente no grupo de condutores embriagados.  

 

A LEI 13.546/2017, foi sancionada pelo presidente da república e passou a vigorar 

no dia 19 de Abril de 2018, nela contém mudanças consideráveis no código de 

trânsito brasileiro, alterando principalmente o tempo de pena, elevando a 

punibilidade dos crimes de trânsito e precisamente aos condutores embriagados. 

Por isso a temática proposta é fazer uma comparação entre crimes dolosos e 

culposos quando praticados por condutores embriagados, conceituando esses 

termos dentro do direito penal, fazendo uma alusão aos dados dos crimes no 

trânsito, analisando minuciosamente a Lei 13.546/2017.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo tem uma grande relevância para a sociedade, existe um movimento 

denominado “Não foi acidente”, que promove manifestações em favor da vida e por 

punições maiores aos condutores embriagados. Muitas famílias perderam e perdem 

todos os dias pessoas vítimas destes crimes no trânsito, são devastadas por mortes 

inesperadas e prematuras.  

 

Será de grande proveito o trabalho para o esclarecimento da Lei 13.546/2017 para 

sociedade e ao mesmo tempo será uma forma de cobrança e luta pelo cumprimento 

da lei, sendo um grito em meio aos aflitos e enlutados. Como foi uma lei vigorada a 

poucos dias, não temos material produzido, porém existem muitos artigos que tratam 

da temática de alteração e a sanção presidencial da Lei 13.546/2017, manuais de 

direito penal e código de trânsito brasileiro serão de grande valor para confecção da 

pesquisa.  

 

Esse trabalho trará novos apontamentos e servirá para fornecimento de informações 

dentro da esfera acadêmica. A problemática da pesquisa é responder à pergunta 

que quase toda população faz: Será que existe/existirá a partir da Lei 13.546/2017, 

punições maiores para os condutores embriagados? 

 

O artigo será conduzido da seguinte forma: a. Começaremos conceituando dolo e 

culpa, afim de fazer as devidas distinções; b. Faremos uma análise exegética e 

hermenêutica da Lei 13.546/2017; c. Identificaremos os crimes de trânsito com 

condutores embriagados e a forma que as autoridades legais aguem, a luz da Lei 

13.546/2017; d. Apresentaremos uma proposta para maior publicação e divulgação 

da Lei 13.546/2017. 

 

As hipóteses do nosso trabalho são que crimes no trânsito são dolosos e devem ser 

punidos com maior rigor, que a lei 13.546/2017 é um avanço para diminuição dos 

acidentes de trânsito com condutores embriagado e ainda a divulgação dessa lei na 

sociedade poderá promover uma cultura de conscientização, pelo de parte da 

sociedade, na hora de pensar em beber e dirigir.  
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O objeto geral desse artigo é evidenciar a Lei 13.546/2017 e sua aplicabilidade para 

sociedade, alcançando famílias que perderam pessoas vítimas de crimes no trânsito 

praticados por condutores embriagados e a sociedade em geral visando a 

conscientização e diminuição da prática de beber, ou utilizar substância que altera a 

parte psicomotora e dirigir. 

 

2 O DIREITO PENAL BRASILEIRO E A ESTRUTURA ANALÍTICA DO CRIME 

 

2.1. A EVOLUÇÃO CULTURAL E SUA INFLUÊNCIA NO DIREITO PENAL E O 

SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

A história da humanidade é marcada pela evolução dos povos: a cultura, a 

estruturação social, as relações interpessoais sofreram muitas variações ao longo 

dos anos. Com isso, o Direito Penal é um pedaço da história da humanidade que 

representa principalmente a maneira como os povos se relacionam. 

Essa perspectiva se evidencia a partir dos pensamentos de Tobias Barreto, segundo 

o qual “o Direito Penal é o rosto do Direito, no qual se manifesta toda a 

individualidade de um povo, seu pensar e seu sentir, seu coração e suas paixões, 

sua cultura e sua rudeza. Nele se espelha a sua alma. O Direito Penal dos povos é 

um pedaço da história da humanidade”. 

Nesse sentido, o Direito Penal traduz todas as virtudes e vissitudes de um povo, eis 

que é possível revelar a partir dele, os valores culturais fundamentais e o estágio 

civilizatório de uma determinada sociedade.  

Onde há sociedade, há direito – essa é a noção elementar do Direito. Isso porque o 

crime é um fenômeno social inerente ao convívio das populações humanas, seja em 

que tempo ou espaço for. E, por sua vez, a ânsia por justiça é inerente a natureza 

humana, porque engloba alguns dos princípios fundamentais inerentes ao ser 

humano tais como a liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade, equidade e 

segurança (CAVALIERI FILHO, 2002). 

Ao longo dos anos, a sociedade humana se estruturou e a partir das suas 

predileções culturais, organizou o sistema penal apto a manter a ordem social. No 
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Brasil, o sistema penal ordenou-se a partir de alguns princípios norteadores, quais 

sejam: princípios da legalidade, da anterioridade, da retroatividade da lei penal mais 

benéfica, da humanidade, da responsabilidade pessoal, da individualização da pena, 

da intervenção mínima, da taxatividade, da proporcionalidade, da vedação da dupla 

punição pelo mesmo fato, da culpabilidade, da dignidade da pessoa humana, da 

insignificância, da ofensividade, e da exclusiva proteção a bens jurídicos 

(GRABLAUSKAS GOMES, 2020). 

Esses princípios servem como uma espécie de baliza para conduzir tanto os 

aplicadores da lei, quanto os próprios legisladores, quando da elaboração de uma 

norma penal. Além disso, visam nortear a interpretação e a integração do 

ordenamento jurídico vigente. 

São valores fundamentais que, portanto, informam esse ramo jurídico e situam-se 

em patamares superiores às normas em geral. Isso pois, os princípios, na verdade, 

são as diretrizes gerais do ordenamento jurídico pátrio, enquanto as normas são 

fruto desses princípios. 

De acordo com a diferenciação dada por Ronald Dworkin, as regras são aplicadas 

de modo objetivo, através de subsunção entre o fato típico e a conduta e de outro, 

os princípios possuem caráter norteador (DWORKING, 2005). 

Dessa forma, a partir desses princípios, o ordenamento jurídico brasileiro ordenou-

se de tal forma até chegarmos ao modelo atualmente difundido, que é o sistema 

acusatório, marcado pela separação entre as instâncias julgadora e acusadora. 

Além disso, no Brasil vigora esse sistema lastreado pelos princípios constitucionais 

vigentes, como o contraditório, a ampla defesa, a publicidade e a imparcialidade do 

juiz. 

O sistema penal é formado a partir de um conjunto de princípios e leis designados a 

combater o crime, mediante a imposição de sanções (TEIXEIRA, 2019). Na lição de 

Aníbal Bruno: 

 "O conjunto das normas jurídicas que regulam a atuação estatal nesse 
combate contra o crime, através de medidas aplicadas aos criminosos, é o 
Direito Penal. Nele se definem os fatos puníveis e se cominam as 
respectivas sanções – os dois grupos dos seus componentes essenciais, 
tipos penais e sanções. É um Direito que se distingue entre outros pela 
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gravidade das sanções que impõe e a severidade de sua estrutura, bem 
definida e rigorosamente delimitada." (BRUNO, 1967, p. 11-12) 

Segundo Mezger (1946, p. 27-28): 

“O direito penal é o exercício do poder punitivo do Estado, que conecta o 
delito, como pressuposto, e a pena, como consequência jurídica.” 

Nesse contexto, o direito penal é entendido como exteriorização do exercício do 

poder punitivo do Estado, que prevê a pena como consequência jurídica de um fato 

que é imputado como delituoso. 

2.2. A TEORIA ANALÍTICA DO CRIME 

A partir dessa concepção do Direito Penal Brasileiro, é de extrema importância 

promover uma breve intelecção acerca do conceito de crime, eis que somente assim 

é que as arbitrariedades estatais podem ser deslegitimadas. Na visão de Claus 

Roxin: 

“Uma lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo, pouco clara não 
pode proteger o cidadão da arbitrariedade, porque não implica uma auto 
limitação do ius puniendi estatal, ao qual se possa recorrer. Ademais, 
contraria o princípio da divisão dos poderes, porque permite ao juiz realizar 
a interpretação que quiser, invadindo, dessa forma, a esfera do legislativo” 
(ROXIN, 2008) 

Desse modo, a elaboração de ferramentas metódicas de rigor filosófico se faz 

necessário para conferir ao direito penal o mínimo de razoabilidade e de 

previsibilidade, afim de se evitar insegurança jurídica e tornar segura a relação 

Estado-cidadão. A definição rigorosa do que é crime, portanto, é fundamental para 

aperfeiçoar a aplicação dos princípios norteadores do Direito, tal como o princípio da 

legalidade, por exemplo (SANTIAGO, 2020). 

Esse método é chamado de “conceito analítico do crime” e conferiu ao direito penal 

um estatuto epistemológico no que diz respeito à compreensão do que é crime.Tal 

como conceito analítico, o seu método expositivo consiste em elencar uma série de 

elementos a fim de serem preenchidos para que, ao fim, possamos determinar o que 

de fato é, ou não é uma infração penal de gênero ‘crime’ (SANTIAGO, 2020). 

O conceito analítico de crime compreende a estrutura do delito, ou seja, o crime é 

composto por fato típico, ilícito e culpável. Portanto, o conceito de crime é 

majoritariamente tripartite (DUPRET E MENDONÇA, 2018). 
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Dentro do fato típico é preciso analisar a conduta; nexo causal; resultado e se há 

previsão legal. Na ilicitude verifica-se se o agente não atuou em: legitima defesa; 

estado de necessidade,estrito cumprimento do dever legal; exercício regular do 

direito ou consentimento do ofendido.Por fim, na culpabilidade, será analisa-se a 

imputabilidade; a potencial consciência da ilicitude; a exigibilidade de conduta 

diversa (DUPRET E MENDONÇA, 2018). 

A punibilidade, por sua vez, não integra a estrutura analítica do crime, eis que é 

consequência prática do crime – uma vez cometida a conduta típica, nasce o direito 

de punir do Estado (DUPRET E MENDONÇA, 2018). 

2.3. TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE 

A tipicidade abrange todos os aspectos objetivos do crime. Para o fato ser típico 

exige a prática de uma conduta que dá causa a um resultado previsto na lei e 

havendo conduta, nexo causal e previsão legal, o fato será formalmente típico. 

Tipicidade, portanto, é a conformidade do fato praticado pelo agente com a moldura 

abstratamente descrita na lei penal.  

A conduta é a ação (que pode ser omissiva ou comissiva) em si praticada pelo 

individuo, ou seja, é a exteriorização da vontade humana, que reflete a liberdade de 

escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência de 

sua atitude (BOARIN, 2019). 

O nexo causal é o elo que liga uma conduta do agente com o resultado do dano 

causado. 

O dolo e a culpa são elementos pertencentes à conduta. O dolo é a deliberação de 

violar a lei, por ação ou omissão, com pleno conhecimento da criminalidade do que 

se está fazendo, já a culpa é a ação em que o agente agiu não observando o dever 

objetivo de cuidado e decorre da negligência, imprudência ou imperícia(SANTIAGO, 

2020). 

Neste estudo, pretende-se majoritariamente centralizar a pesquisa nos elementos 

subjetivos do crime, dolo e culpa, razão pela qual, fará breves análises acerca dos 

demais elementos do fato típico. 
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Dentro do contexto dos elementos subjetivos do crime, o  dolo, portanto, é a 

consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo penal, 

representado pela vontade consciente de ação dirigida imediatamente contra o 

mandamento normativo (BITENCOURT, 2012) 

O dolo pode ser subdividido em três espécies: dolo direto, indireto e dolo eventual. O 

dolo direto ocorre quando o agente prevê o resultado e, por isso, pratica todos os 

atos necessários para alcançar tal conduta, já o dolo indireto é aquele em que o 

sujeito não quer a produção do resultado, mas, mesmo prevendo que este poderá 

acontecer, assume o risco de causá-lo (SOARES, 2018). 

No dolo eventual, a intenção do agente se dirige a um resultado, aceitando, porém, 

outro também previsto, ou seja, agente prevê mais de um possível resultado típico 

que pode ocorrer da conduta e escolhe um resultado que pretende atingir (SOARES, 

2018). 

A histórica divergência doutrinária na definição do dolo levou ao surgimento de 

algumas teorias, senão vejamos: 

a) Teoria da vontade ou do conhecimento (clássica): dolo é a vontade dirigida 

ao resultado, ou seja, essa teoria determina que age dolosamente quem 

pratica a ação consciente e voluntariamente. É necessária a existência, 

portanto, a consciência da conduta e do resultado e que o agente a 

pratique voluntariamente (BITENCOURT, 2012); 

b) Teoria do Consentimento: Para essa teoria existe dolo simplesmente 

quando o agente consente em causar o resultado ao praticar a conduta. 

Dessa forma, há dolo mesmo que o agente não queira o resultado, desde 

que assuma o risco desta acontecer (BITENCOURT, 2012) 

c) Segundo essa teoria, se o sujeito considerava provável a produção do 

resultado estaremos diante do dolo eventual. Se considerava que a 

produção do resultado era meramente possível, se daria a imprudência 

consciente ou com representação. Na verdade, a teoria da probabilidade 

trabalha com dados estatísticos, ou seja, se de acordo com determinado 

comportamento praticado pelo agente, estatisticamente, houvesse grande 

probabilidade (BITENCOURT, 2012); 
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A culpa, como dito, decorre da ausência de intenção em provocar o resultado 

danoso, ou seja, para que um crime seja culposo, portanto, quem o cometeu deve 

ter cometido uma conduta voluntária que gerou um dano involuntário devido à 

negligência, imprudência ou imperícia (BITENCOURT, 2012). 

A culpa subdivide-se em duas espécies: a culpa consciente e inconsciente. O 

primeiro ocorre quando o agente prevê o resultado, mas acredita que pode evitá-lo, 

no segundo o agente não prevê o resultado, que, entretanto, era objetiva e 

subjetivamente previsível (SOARES, 2018). 

Acerca da culpabilidade, também existem três teorias reconhecidas, vejamos 

(BITENCOURT, 2012): 

a) Teoria Psicológica: Essa teoria prega que a culpabilidade retira o seu 

fundamento do aspecto psicológico do agente. Nesse sentido, é a relação 

subjetiva entre o fato e o seu autor que toma relevância, pois segundo os 

seus teóricos, a culpabilidade reside nesta; (ASÚA, 1945, p. 447) 

b) Teoria Psicológico-Normativa: a culpabilidade é um juízo de valoração a 

respeito de um fato doloso (psicológico) ou culposo (normativo). No 

entanto, essa teoria peca por manter o dolo como elemento da 

culpabilidade; 

c)  Teoria Normativa Pura: relaciona-se à teoria finalista da ação. Retira o 

dolo da culpabilidade e o coloca no tipo penal; exclui do dolo a consciência 

da ilicitude e a coloca na culpabilidade, como elemento meramente 

normativo (está na cabeça do juiz), como o é a culpa; 

Dentro desses dois institutos, é de extrema importância ressaltar a diferenciação 

entre dolo eventual e culpa consciente, eis que em ambos o agente não deseja 

diretamente o resultado, mas prevêem o resultado. No dolo eventual o agente 

assume o risco de produzir o resultado, no entanto, é indiferente, tanto faz se 

acontecer ou não; já na culpa consciente, o agente acredita levianamente que não 

vai acontecer ou acredita fielmente que suas habilidades são capazes de impedir o 

resultado. 
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A ilicitude é a contradição entre o ordenamento jurídico e a conduta do agente. 

Dessa forma, sempre estará presente, quando o fato for típico, ou seja, o fato típico 

é indiciário da ilicitude. Nas palavras de Rodrigo Sanchez (2019): 

“Caráter indiciário: o tipo possui uma função seletiva, segundo a qual o 
legislador escolhe, dentre todas as condutas humanas, somente as mais 
perniciosas ao meio social, para defini-las em modelos incriminadores. 
Dessa forma, sempre que se verifica a prática de um fato típico, surge uma 
primeira e inafastável impressão de que ocorreu algo extremamente danoso 
ao meio social, já que uma conduta definida em lei como nociva foi 
realizada.” 

Nestes termos a ilicitude pode ser a contradição do fato com a norma, ou seja, 

quando o fato típico não se insere nas causas de exclusão da ilicitude, ou material: 

quando o fato contraria a norma e causa uma lesão ou um perigo concreto de lesão 

ao bem jurídico. 

No entanto, se exclui a culpabilidade de condutas ilegais em determinadas 

circunstâncias. São as chamadas de excludentes de ilicitude, sendo elas: estado de 

necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular 

do direito, consagradas pelo o artigo 23 do Código Penal. 

Por estado de necessidade entende-se a situação em que aquele que não tendo o 

dever legal de enfrentar uma situação de perigo atual, a qual não provocou por sua 

vontade, sacrifica um bem jurídico ameaçado por esse perigo para salvar outro, 

próprio ou alheio, cuja perda não era razoável exigir (CAPEZ, 2019). 

Possui requisitos indispensáveis à sua caracterização, quais sejam: situação de 

perigo iminente e atual, que ameace direito próprio ou alheio, não tenha sido 

causada voluntariamente pelo agente e pela inexistência de dever legal de arrostar o 

perigo. 

A legítima defesa consiste em repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito 

próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. 

Por estrito cumprimento do dever legal que consiste na realização de um fato típico, 

por força do desempenho de uma obrigação imposta por lei. 
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E por fim, o exercício regular do direito, que é causa de exclusão da ilicitude que 

consiste no exercício de uma prerrogativa conferida pelo ordenamento 

jurídico,caracterizada como fato típico. 

A possibilidade de se considerar alguém culpado pela prática de uma infração penal. 

Por essa razão, costuma ser definida como juízo de censurabilidade e reprovação 

exercido sobre alguém que praticou um fato típico e ilícito. Não se trata de elemento 

do crime, mas pressuposto para imposição de pena, porque, sendo um juízo de 

valor sobre o autor de uma infração penal, não se concebe possa, ao mesmo tempo, 

estar dentro do crime, como seu elemento,e fora, como juízo externo de valor do 

agente (CAPEZ, 2019). 

 

3 O CRIME DE EMBRIAGUEZ NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 

 

Para compreender a configuração dos crimes de trânsito praticados por indivíduos 

sob influência de álcool ou substancias que afetam a capacidade psicomotora, 

necessita-se analisar o que a legislação de trânsito e penal apresentam acerca 

desse tipo de crime. 

 

3.1. As alterações no Código de Trânsito Brasileiro 

 

Em 2017 foi sancionada a Lei 13.546/2017, trazendo mudanças e alterações 

importantes no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente nos crimes de 

trânsito, duas inserções ocorreram que mudaram significativamente a compreensão 

jurídica acerca da lesão corporal e homicídios causados por veículos automotores 

conduzidos por indivíduos embriagados. As mudanças que ocorreram foram a 

revogação do 2º§ do artigo 302, que tratava sobre homicídio culposo no trânsito, 

adicionado o 3º§ no mesmo artigo, além disso, no artigo 303, foi inserido o 2º§ que 

apresenta o crime de lesão corporal culposa causada no trânsito. 

A redação revogada no artigo 302, § 2º era:  
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§ 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: (Lei 12.971, de 09/05/2014, art. 1º (Acrescenta o § 2º. Vigência 
em 01/11/2014).). 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. 

 

Murilo Pereira, Luís Roberto e Rafael Lima, afirma que a figura de ebriedade era 

presente no 2º§ do artigo 302, mostrando que existia a presença da causa 

qualificadora do homicídio culposo nos crimes de trânsito, apontado o aumento de 

pena. Contudo com revogação desse parágrafo e a inclusão do §3º, agravou ainda 

mais esse tipo de conduta (JORGE, ZAGONEL, TORRES. p.252, 2020). O artigo 

302, §3º diz: 

Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Lei 
13.546, de 19/12/2017, art. 3º (acrescenta o §3º. Vigência em 19/04/2018). 
Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito 
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

 
Se antes o crime culposo no trânsito sua pena era reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 

anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir, 

agora com a alteração da lei, a reclusão é aumentada para de 5 (cinco) a 8 (oito) 

anos. Uma significativa alteração visando a punibilidade mais efetiva para tal crime. 

Outra mudança descrita pela lei 13.546/2017, a inserção do §2º do artigo 303: 

 

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:§ 
2o A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem 
prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o 
veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se 
do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. (Incluído 
pela Lei nº 13.546, de 2017) (Vigência) 
 

Diante da redação inserida, resultou-se no agravante para crimes de lesão corporal 

culposa provocadas por indivíduos na direção de veículos automotores. Todavia, 

existe uma divergência relacionada a qualificação de conduta culposa, quando 

ocorre acúmulo de circunstância com lesão ou morte. Jorge, Zagonel e Torres, 

falando sobre esse assunto trazem o seguinte entendimento: 

 

Contudo, sob o prisma técnico-jurídico, nota-se que a valoração de forma 
mais gravosa para a lesão corporal culposa no trânsito praticada sob a 
influência de embriaguez é algo que foge, de certa forma, à regra do padrão 

https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00129712014-1
https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00135462017-3
https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00135462017-3
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do Direito Penal até então, já que, classificadamente, até a lei 
n°12.971/2014, não se qualificava a conduta culposa pelo acúmulo de 
circunstância (ebriedade neste caso) com a lesão ou morte, sendo 
geralmente, e em determinada circunstâncias, causa de aumento de pena 
tão-somente (JORGE, ZAGONEL E TORRES, p.253, 2020). 

 
As mudanças ocorridas no CTB, provenientes da lei 13.546/2017, trouxeram 

agravamento nas penas e possibilidade de uma maior punibilidade para os 

indivíduos que cometem crimes na condução de veículos automotores, sob 

influência de álcool ou outra substâncias que provocam a perda da capacidade 

psicomotora.  

 

3.2. A Embriaguez no Código Penal Brasileiro 

 

Passamos a analisar o que o Código Penal Brasileiro afirma sobre crimes cometidos 

por causa do estado de embriaguez, verificando qual é a conduta desses crimes. 

No Código Penal Brasileiro o crime de embriaguez é apresentado no artigo 28, II, 

§1º e 2º, onde diz: 

 

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos 
análogos. 
§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente 
de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento. 
§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por 
embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao 
tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

 

Existem duas formas de embriaguez destacadas no CP, completa e acidental. 

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, a embriaguez tradicionalmente é dividida em 

três estágios: inicial (excitação), intermediário (depressão) e final (embriaguez 

letárgica), está ultima é o sono profundo ou coma (BITENCOURT, 2012. p.185). 

Contudo a distinção entre embriaguez e alcoolismo é fundamental para 

compreensão dos crimes expostos no CP e CTB. Guilherme de Souza Nucci, faz 

uma diferenciação simples e objetiva, afirmando que o alcoolismo é a embriaguez 

crônica (NUCCI, 2009. p.284). Isto é, um contínuo estado de letargia, algo que 

excede o não habitual.  
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Definindo a embriaguez precisam-se entender duas divisões que os comentaristas 

penais fazem, que são embriaguez voluntária ou culposa e embriaguez voluntária e 

legítima defesa putativa. A voluntária ou culposa é aquela desejada pelo agente, 

ocorrida por causa da imprudência do embriagado, por isso o código penal não 

afasta a culpa do agente. (NUCCI, 2009. p. 285-286). A voluntária e legítima defesa 

putativa é aquela que o agente agride ou mata alguém não podendo após isso 

alegar inocência devido o estado de embriaguez, devido sua decisão anterior de 

embriagar-se voluntariamente, sendo a causadora do delito putativo (NUCCI, 2009. 

p.287). Fica claro que o legislador não retira a culpabilidade do agente embriagado, 

evidenciando a actio libera in causa1. Bittencourt diz: 

 

Mas a definição da natureza da infração, dolosa ou culposa, decorre do 
estado de ânimo quando o agente colocou-se em estado de 
inimputabilidade, e não no momento em que pratica a infração penal, ao 
contrário do que prevê nosso Código Penal (BITTENCOURT, 2012. p. 186). 

 
O agente é culpado, porque o resultado da ação esta ligado a toda construção dos 

fatos e decisões do agente até chegar na consumação do delito. O artigo 18, I e II do 

Código Penal faz a distinção entre crimes culposos e dolosos: 

 

Crime doloso  
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo; 
CF/88, art. 5º, XXXVIII (é reconhecida a instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei, assegurados: d) a competência para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida). 
Crime culposo 
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia. 
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser 
punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. 

 
Por isso que a discussão maior está na configuração dos crimes praticados no 

trânsito por condutores embriagados ou sob influencia de outras substancias que 

afetam a capacidade psicomotora, ou seja, são culposos (culpa consciente) 

conforme demonstrado no CTB ou dolosos (dolo eventual) como aponta o CP.  

 
 

4 CRIMES DE TRÂNSITO NÃO SÃO ACIDENTES 

                                                             
1 Teoria que afirma que o agente causador de um crime em estado embriagado não era imputável na 

hora de cometer o crime, todavia no momento que planejou o crime, no inicio do processo causal que resultou 
na tipicidade, o era. 

https://www.legjur.com/legislacao/art/cf8800000001988-5
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Diante do exposto no decorrer do trabalho, muito se discute, se o causador da morte 

de alguém em decorrência da conduta inicial de embriaguez ao volante, age com 

dolo eventual ou culpa consciente, existindo julgados e posições doutrinárias em 

ambos os sentidos. 

Analisa-se que para o entendimento dos crimes de trânsito praticados por indivíduos 

sob influência de álcool ou substancias que afetam a capacidade psicomotora, é 

importante ter conhecimento das alterações e o que a Lei 13.546/2017 traz. Tendo 

consigo, uma alteração significativa quando se trata da lesão corporal culposa no 

trânsito praticada sob a influência de embriaguez, visto que, era tão-somente, uma 

causa de aumento até a lei n°12.971/2014, agora, possui um artigo qualificando tal 

crime.  

Haja vista, partindo do princípio das teorias, o dolo é a deliberação de violar a lei, art. 

18 do Código Penal, diz que salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser 

punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Já a 

culpa é a ação em que o agente agiu não observando o dever objetivo de cuidado e 

decorre da negligência, imprudência ou imperícia. Apesar da semelhança entre as 

duas teorias, são distintas.  

Quanto aos delitos de transito com resultado morte, defende-se a teoria do dolo 

eventual, visto que, dolo eventual é caracterizado quando a pessoa é capaz de 

prever o resultado que seu comportamento pode ocasionar e quando esse se mostra 

indiferente a este resultado. 

Bitencourt (2011, p. 321), quanto ao dolo eventual, afirma que: 

haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, 

mas aceitá-la como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do 

resultado, (art.18, I in fine, do CP). No dolo eventual o agente prevê o resultado como 

provável ou, ao menos, como possível, mas apesar de prevê-lo age aceitando o risco 

de produzi-lo. Como afirma Hungria, assumir o risco é alguma coisa mais que ter 

consciência de correr o risco: é consentir previamente no resultado, caso este venha 

efetivamente a ocorrer. 
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Importante mencionar que, baseado no Código Penal Brasileiro, no caso de o 

homicídio ser considerado doloso (quanto tem a intenção ou assume o risco de 

matar), o fato será tipificado no art. 121, do Código Penal, e o julgamento será 

realizado pelo Tribunal do Júri; a pena é de reclusão, de 6 a 20 anos. 

Já no Código de Trânsito Brasileiro, defende-se que tal conduta é culposa (quando o 

resultado morte não é o esperado), e o fato será tipificado no art. 302, § 3º, do 

Código de Trânsito Brasileiro, cujo julgamento será realizado por juiz singular; a 

pena será de reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo. 

Vale ressaltar que “alguns doutrinadores criticam o dolo eventual, dizendo ser 

inócuo, pois sua prova residiria exclusivamente na mente do autor.” (MASSON, 

2010, p. 252). Visto que, é impossível saber o que o indivíduo estava pensando, 

assim não sendo possível comprovar que este assumiu o risco do resultado.  

Atual posição dos tribunais pátrios: 

salientou-se que, no Direito Penal contemporâneo, além do dolo direto – em que o 

agente que o resultado como fim de sua ação e considera unido à esta última – há o 

dolo eventual, em que o sujeito não deseja diretamente a realização do tipo penal, 

mas a aceita como possível ou provável (CP, art. 18, I, in fine). Relativamente a este 

ponto, aduziu-se que, dentre as várias teorias que buscam justificar o dolo eventual, 

destaca-se a do assentimento ou da assunção, consoante a qual o dolo exige que o 

agente aquiesça em causar o resultado, além de reputá-lo como possível. Assim, 

esclareceu-se que, na espécie, a questão principal diz respeito à distinção entre dolo 

eventual e culpa consciente, ambas apresentando em comum a previsão do resultado 

ilícito. Observou-se que para a configuração do dolo eventual não é necessário o 

consentimento explícito do agente, nem sua consciência reflexiva em relação às 

circunstâncias do evento, sendo imprescindível, isso sim, que delas (circunstâncias) 

se extraia o dolo eventual e não da mente do autor (STF: HC 91.159/MG, rel. Min. 

Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 02.09.2008, noticiado no informativo 518). 

Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o mero fato de o 

motorista estar embriagado, por si só, não revela que ele assume o risco de causar 

um acidente com resultado morte. Para a Corte, exige-se a demonstração de que, 

somado à embriaguez, o agente adote outros comportamentos que acentuem o 
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potencial de dano e que revelem, objetivamente, que ele assumiu o risco de causar 

o resultado fatal. 

Um exemplo, seria a situação do motorista que, além de embriagado, também dirige 

na contramão, fura sinal vermelho, transita em excesso de velocidade, atropela 

alguém durante um “racha”, etc. 

Assim, entende-se o Tribunal, que nem sempre quando o homicídio for causado por 

motorista embriagado o fato será considerado homicídio doloso e será julgado pelo 

Tribunal do Júri. 

Cabe mencionar, que o Brasil é um dos países que mais mata em acidentes de 

trânsito, passamos os EUA, com cerca de 40 mil mortes por ano. Nessa área, há 

uma população punitivista muita grande, e que vem conduzindo muitas autoridades 

a aceitarem dolo eventual em muitos acidentes que possuem o resultado morte. 

Por fim, analisando de forma técnica, a Corte está correta, o estar embriagado não 

significa automaticamente dolo eventual. Cada caso é um caso. Entretanto, 

podemos dizer que existe uma omissão do legislador, pelo fato de que faz-se 

necessário a criação de uma forma qualificadora de homicídio culposo em situações 

de embriaguez do condutor, já que, para o Direito Penal, é inadmissível partir de 

presunções contra o réu. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da crescente de casos de acidentes de trânsito ocasionados por condutores 

embriagados, Lei 13.546/2017 foi sancionada em 2017, a fim de trazer à baila 

punições mais enérgicas e efetivas àqueles responsáveis pela fatalidade. A 

mudança mais efetiva no referido dispositivo legal, refere-se à exclusão revogação 

do §2º do artigo 302, que tratava sobre homicídio culposo no trânsito. 

 

A partir de então, se antes o crime culposo no trânsito sua pena era reclusão de 2 

(dois) a 4 (quatro) anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
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habilitação para dirigir, agora com a alteração da lei, a reclusão é aumentada para 

de 5 (cinco) a 8 (oito) anos. 

Além disso, também houve uma alteração significativa quando se trata da lesão 

corporal culposa no trânsito praticada sob a influência de embriaguez, visto que, era 

tão-somente, uma causa de aumento até a lei n°12.971/2014, agora, possui um 

artigo qualificando tal crime. 

 

Nesse contexto, considerando os acidentes de trânsito pela teoria do dolo eventual 

têm-se maior segurança jurídica, eis que o fato será tipificado no art. 121, do Código 

Penal, o julgamento será realizado pelo Tribunal do Júri e a pena é de reclusão, de 6 

a 20 anos. 

 

Diante desse cenário, é de extrema importância a reforma do atual Código de 

Trânsito Brasileiro, tendo em vista que o mesmo não considera a teoria do dolo 

eventual, mas tão somente abarca tal fato típico como uma conduta culposa. 

Também é de suma importância a criação de uma forma qualificadora de homicídio 

culposo em situações de embriaguez do condutor, bem como a ampliação de uma 

política de divulgação e publicidade da Lei 13.546/2017, como meio de 

conscientização e prevenção geral. 
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