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RESUMO: O dolo eventual é um dos temas polêmicos no âmbito do direito penal, podendo 

ser tratado como uma ficção jurídica, pois na aplicabilidade prática das penas, o agente que 

comete o crime com dolo eventual acaba sendo condenado pelas mesmas penas previstas para 

o dolo direto, e é neste ponto que surge a problemática acerca desse estudo. O objetivo principal 

é chegar a um denominador comum diante das divergências relacionadas ao dolo, para tanto, a 

análise doutrinária sob a interpretação da norma mostra-se indispensável para firmar um 

entendimento diante de uma temática, por ora divergente e questionável. A desequiparação 

entre o dolo direito e o dolo eventual, faz jus a um conceito trazido pela doutrina e embasado 

por uma série de princípios constitucionais que não podem ser esquecidos. O congresso 

nacional apresentou em 2012 um projeto de reforma do Código Penal, onde propõe de maneira 

expressa uma redução de pena para o agente que cometer o crime com dolo eventual, muito 

embora em uma análise superficial, possa ser essa a resolução de todos os problemas, critérios 

técnicos trazidos pela doutrina pontuam críticas acerca de tal reforma. Diante da relevante 

questão, surge à demanda de estudo e análise científica. Por fim, extrai-se o entendimento de 

que é plenamente cabível, tratar o dolo direto e o dolo eventual como diferentes, valendo-se do 
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conceito doutrinário ao tratar do dolo como uma vontade, o que será devidamente abordado no 

presente artigo. Para tanto utilizar-se-á o método hipotético dedutivo.  

 

Palavras-chave: Direito penal. Desequiparação. Dolo direto. Dolo eventual.  

 

ABSTRACT: The eventual intent is one of the polemical issues in the penal law, it can be 

considered as a legal fiction because of the practical applicability of the penalties, the agent 

who commits the crime with eventual intent turns out to be condemned by the same penalties 

provided by the direct intent and at this point the problematic about this study emerges. The 

main aim is to get a common denominator against the divergencies related to the intent, 

therefore, the doctrinal analysis under an interpretation of the rule is indispensable in order to 

secure the understanding of the theme, yet divergent and questionable. The unbalance between 

the direct intent and the eventual intent merits a concept which was brought by the doctrine and 

based on a series of constitutional principles that cannot be forgotten. The National Congress 

presented a project to reform the Penal Code in 2012, when they proposed expressly a reduction 

on the penalty for the agent who commits the crime with eventual intent, even though in a 

superficial analysis, it may be the solution for all the problems, while technical criteria 

presented by the doctrine presents criticism against that reform. Towards this relevant question, 

the demand of studying as well as scientifical analysis emerge. Finally, it is possible to 

understand that it is totally appropriate to consider the direct intent and the eventual intent as 

different issues, using the doctrinal concept when considering the intent as a will, which is 

going to be approached in the present article. Thus, the hypothetical deductive method is going 

to be used. 

 

Key words: Penal Law. Unbalance. Direct intent. Eventual intent.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo irá tratar de um dos problemas candentes do Direito Penal, 

especialmente no que diz respeito à aplicabilidade do instituto do dolo e a maneira com que o 

conceito histórico e legal é tratado na prática. Muito embora a norma venha equiparar o dolo 

direto e o dolo eventual, há uma discussão complexa na doutrina acerca da interpretação do que 
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está disposto no código penal, e deste modo à discussão do referido tema se mostra de extrema 

importância para o direito penal brasileiro. 

O objetivo desta pesquisa é tratar da desequiparação entre o dolo direto e o dolo 

eventual, e apresentar uma possibilidade de trabalhar o dolo eventual como uma causa geral de 

diminuição de pena, sob à luz do Anteprojeto de Código Penal (PLS 236/2012), e sob a ótica 

de princípios constitucionais basilares do direito brasileiro como proporcionalidade ou 

razoabilidade, para que nesta perspectiva possa se ter uma regulamentação coerente e justa, 

acerca da aplicação da pena para o agente que incorra na prática de crime com dolo eventual. 

Não obstante, é importante destacar que essa é uma discussão que tem como escopo a 

parte geral do código penal, ou seja, a base para o estudo da dogmática penal e suas diretrizes 

para que haja a correta aplicação da norma. Com a equiparação ora tratada, o dolo eventual 

mostra-se como uma ficção jurídica no âmbito do direito penal, e deste modo não há previsão 

legal para que o magistrado possa aplicar uma redução ou uma pena diversa à aquela já prevista 

para o dolo direto. 

Diante da contextualização ora apresentada, aponta-se o problema de pesquisa que ao 

final do artigo será respondido: É factível a desequiparação do dolo direto em relação ao dolo 

eventual? O dolo eventual pode ser aplicado como causa geral de diminuição de pena? 

No decurso do presente artigo abordar-se-á em princípio, um breve conceito de dolo 

para a doutrina, na sequência será tratado de modo específico dolo direto e o dolo eventual 

apontando suas diferenças dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e ao caminhar para os 

tópicos finais deste artigo, realizar-se-á uma análise acerca da possibilidade da aplicação do 

dolo eventual como causa geral de diminuição de pena, fazendo um paralelo com o anteprojeto 

do novo código penal. 

Nesta pesquisa utilizar-se-á o método hipotético dedutivo para chegar à resolução do 

problema de pesquisa ora apresentado. Para tanto, será conduzido com o uso de referências 

bibliográficas. 

 

1 O CONCEITO DOUTRINÁRIO: DOLO DIRETO, EVENTUAL E CULPA 

CONSCIENTE 

 

  Neste tópico inicia-se a discussão acerca da classificação do dolo e o conceito trazido 

pela doutrina, para que deste modo seja possível avançar no campo de pesquisa com uma maior 
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clareza diante do referido tema, pois aqui discutir-se-á o que se entende por “dolo” no 

ordenamento jurídico pátrio, e a partir daí, estudar-se-á as ramificações e aplicabilidade prática 

deste instituto. 

     O Código Penal brasileiro de 1940 define em seu artigo 18, I: “Diz-se o crime: doloso, 

quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo” (BRASIL, 1940). Tal 

previsão equipara o dolo direto e o dolo eventual, entretanto há margem para que, nas fases de 

dosimetria da pena, o aplicador do texto legal possa fazer a distinção conceitual. 

(BITENCOURT, 2019, p. 368) 

  Com base no que dispõe o texto legal acima citado, é possível compreender que o 

conceito de dolo está diretamente ligado à vontade consciente de cometer uma determinada 

conduta típica. O dolo é o “querer” praticar os elementos do tipo objetivo do crime, como por 

exemplo, quando o agente pratica o homicídio, para que o crime seja doloso, deve 

necessariamente existir o “querer matar alguém”, ou seja, a vontade consciente. (ZAFFARONI; 

PIERANGELI, 2018, p. 435) 

  Na lição de Busato (2020, p. 302) entende-se que:  

 

No que tange ao dolo, há duas questões principais a serem postas que demandam 

alguma reflexão teórica: a questão de sua natureza e a questão dos seus elementos. A 

par disso, e como fruto do desenvolvimento doutrinário, estabeleceu-se, de modo 

complementar, diferentes classes de dolo. A respeito da natureza do dolo, a dicotomia 

existe entre o reconhecimento de um dolo ontológico, enquanto categoria existente e 

descritível, ou um dolo normativo, concebido como atribuição. No que tange aos 

elementos, a doutrina discute sobre se o dolo deve traduzir-se em conhecimento e 

vontade ou se o elemento vontade é dispensável. 

Finalmente, no que refere às classes de dolo, costuma-se dividir o dolo entre dolo 

direto (de primeiro e segundo graus) e dolo eventual.  
 

  No âmbito do direito penal o dolo será formado por dois elementos, sendo eles o 

elemento cognitivo e o volitivo. O primeiro versa sobre a consciência do fato constitutivo da 

conduta típica, e o segundo será à vontade em praticar tal conduta, a doutrina penalista reza que 

um elemento não poderá existir sem o outro na definição do dolo. (BITENCOURT, 2019, p. 

368) 

  Com base na teoria finalista da ação, a doutrina pontua que o dolo é o elemento subjetivo 

do tipo, pois sua natureza está evidentemente ligada à vontade de concretizar os elementos 

objetivos do tipo penal. (JESUS, 2014, p. 327) 
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  Na esfera de estudo da ciência penal, Nucci (2020, p. 326) fala do dolo como uma 

vontade ativa, isto é, não se pode incorrer em dolo aquele que está tomado de um mero desejo 

e permanece inerte, é preciso que ocorra a ação do agente com o fim de atingir a finalidade 

almejada.  

  Com base no que a doutrina define como dolo, inicia-se uma construção científica acerca 

da diferenciação entre o dolo direto e o dolo eventual. Como ficou evidenciado através de 

grandes doutrinadores do direito penal, ao falar de dolo, abordar-se-á diretamente à vontade, 

entretanto, a mesma doutrina classifica em espécies esse instituto, e é exatamente esse 

entendimento doutrinário que será analisado a seguir.  

  Ao tratar das espécies do dolo, é primordial que se faça considerações acerca de três 

teorias: a teoria da vontade, a teoria da representação e a teoria do assentimento.  

  Na esfera penal, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da vontade para o 

dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual. Na primeira, compreende-se que o 

agente deve ter a vontade consciente de obter o resultado, ou seja, o sujeito quer cometer a 

prática delituosa. Já na linha adotada para o dolo eventual, o agente não quer o resultado, porém, 

de maneira consciente assume o risco de produzi-lo, isto é, o sujeito irá prever aquele resultado 

como possível. No caso da Teoria da Representação, o resultado é previsto pelo agente, e deste 

modo o dolo será definido como a previsão do resultado. (JESUS, 2014, p. 327-328)  

  Por mais que o texto normativo equipare dolo direto e dolo eventual, a doutrina traz uma 

distinção entre ambos, o professor Guilherme de Souza Nucci (2020, p. 327) define que o dolo 

direto “trata-se da vontade consciente do agente dirigida especificamente à produção do 

resultado típico, abrangendo os meios utilizados para tanto.”  

  Por sua vez, o dolo eventual, terá características distintas, conforme pontua o professor 

Cezar Roberto Bitencourt (2019, p. 374) ao dizer 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), isto é, não se importando com sua ocorrência. 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, por considerar mais 

importante sua ação que o resultado.  

 

  No Brasil o dolo eventual está atrelado especialmente no que diz respeito aos crimes 

graves de trânsito. Acerca dos delitos dessa natureza a jurisprudência brasileira tem firmado o 
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entendimento no sentido de que se o agente cometer o crime de homicídio no trânsito, estando 

ele embriagado, responderá por homicídio doloso com dolo eventual. (NUCCI, 2020, p. 328) 

  A relação do dolo eventual com os casos de acidentes de trânsito por embriaguez está 

cada vez mais presente no cotidiano do cidadão, pois o número de ocorrências tem aumentado 

consideravelmente3, o que por consequência, traz novas demandas acerca da problemática em 

discussão, e o papel da doutrina ao conceituar as espécies do dolo, torna-se cada vez mais 

importante para que se tenha uma decisão realmente justa por parte do poder judiciário. 

  Nesse sentido, a doutrina abre outra corrente de discussão, desta vez acerca do dolo 

eventual e a imprudência consciente, que na doutrina é classificada como uma das mais 

complexas questões do direito penal. O estudo doutrinário aponta que a diferença entre um e 

outro, reside no fato de que o dolo eventual restará configurando quando houver a decisão de 

assumir o risco que pode lesar o bem jurídico no núcleo do tipo. Por sua vez a imprudência 

consciente demandará de critérios pontuais para sua definição, como por exemplo, quando age 

o agente sem a devida seriedade com a proteção do bem jurídico. (CIRINO DOS SANTOS, 

2014, p. 134)  

  Diferente do dolo direto, o dolo eventual tem suas raízes fixadas na eventualidade, ou 

seja, mesmo sabendo que tal conduta pode ocasionar em um resultado de lesão ao bem jurídico, 

o agente não se intimida ao praticá-la, assumindo o resultado que eventualmente poderá 

produzir. Por sua vez, o dolo direto, identifica-se na real pretensão do agente em produzir o 

resultado, de modo que o sujeito possa satisfazer sua vontade. (BUSATO, 2020, p. 318-319) 

  Os grandes estudiosos do direito citados neste artigo, em seus conceitos pontuam de 

maneira cirúrgica o que é o dolo para o direito penal brasileiro, e com base na linha de raciocínio 

trazido pela doutrina, inicia-se uma construção científica acerca da possibilidade de aplicar as 

espécies do dolo de acordo com o seu conceito puro, compreendendo assim, a real função do 

dolo eventual no ordenamento jurídico pátrio, haja vista que hoje paira uma grande dúvida 

diante da aplicabilidade do dolo eventual, o que, em termos gerais, traz a demonstração 

característica de uma ficção jurídica no âmbito do direito penal. 

  Diante do estudo proposto, é de suma importância à delimitação dos aspectos 

doutrinários acerca do dolo eventual e da culpa consciente, pois, a distinção entre estes institutos 

 
3 De acordo com o portal de informações “Bem Paraná”, no ano de 2020 a embriaguez ao volante provocou 983 

mortes no trânsito. De acordo com a matéria publicada no dia 12 de Dezembro de 2020, aos dados foram 

divulgados pelo diretor geral do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) Wagner Mesquita durante 

entrevista concedida a imprensa. (BEM PARANÁ, 2020) 
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figura, neste caso, como importante elemento de caracterização acerca do estudo técnico 

realizado, e para que você leitor, possa ter maior clareza sobre o tema. 

  No âmbito do direito penal, de modo específico dentro da referida temática, é importante 

abordar o dolo e a culpa, pois são figuras que compõe a tipicidade do delido, e diante disso far-

se-á necessário entender as distinções entre dolo eventual e culpa consciente, e através do 

estudo, reconhecer a função de cada figura no processo penal, para tanto se analisará neste 

tópico os aspectos doutrinários que diferenciam o dolo eventual e a culpa consciente.  

  O entendimento doutrinário, acerca da teoria do crime aplicada no ordenamento jurídico 

brasileiro, aponta que dolo e culpa figuram como elementos do tipo, e logo, a ação praticada 

sem a presença destes elementos, será considerada fato atípico, ou seja, para que o fato seja 

punível é indispensável a presença de dolo ou culpa. (JESUS, 2020, p.10) 

 Para entender a importância do dolo e a culpa dentro do direito, é necessário compreender 

minuciosamente suas espécies, e nesse sentido ao abordar a distinção entre dolo eventual e 

culpa consciente, Nucci (2020, p. 399) aduz que:  

 

Em ambas as situações o agente tem a previsão do resultado que sua conduta pode 

causar, embora na culpa consciente não o admita como possível, esperando, 

sinceramente, a sua não ocorrência; no dolo eventual, admite a possibilidade de se 

concretizar, sendo-lhe indiferente. É o que se denomina por assumir o risco. Portanto, 

nas duas situações (culpa consciente e dolo eventual), o agente busca um determinado 

resultado (R1); ao persegui-lo, de acordo com a conduta assumida, percebe ser 

possível atingir também outro resultado (R2); o autor quer apenas o primeiro resultado 

(R1), não desejando diretamente o segundo (R2). Na culpa, ele diz para si mesmo que 

não vai acontecer o segundo resultado (R2), enquanto no dolo ele vê esse segundo 

resultado (R2) de modo indiferente.  

 

 Tal distinção é um objeto de discussão puramente jurídico, embasado no conhecimento 

dogmático. A diferenciação entre um dolo e outro, reside exatamente no elemento volitivo, pois 

a ausência do “querer” não permite que seja configurado o dolo, enquanto a característica da 

culpa será a mera previsão da possibilidade do resultado gravoso, no ato praticado. 

(BITENCOURT, 2019, p. 381). 

 Busato (2020, p.337) define que ao agir seriamente sabendo que diante daquela conduta 

poderá efluir o resultado tipificado como crime, o agente irá praticar o delito com dolo eventual, 

enquanto na culpa consciente o indivíduo age com excesso de confiança, no que tange a 

possibilidade de evitar o resultado, e deste modo tem-se a distinção entre o dolo eventual a 

culpa consciente.  
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 A doutrina esclarece de maneira precisa a distinção discutida neste tópico e a partir daí, 

acerca da análise realizada no que diz respeito aos conceitos, inicia-se uma construção no que 

tange a aplicabilidade do dolo. 

  É clarividente que existem diferenciações acerca deste importante instituto do Direito 

Penal, pois a doutrina ao conceituar o dolo, pontua suas classificações e distinções técnicas, e 

é embasado neste conceito que no próximo tópico deste artigo, abordar-se-á a possibilidade de 

aplicar o dolo eventual como causa geral de diminuição de pena, e para tanto, o estudo está 

pautado em critérios técnicos doutrinários e na legislação. A partir do momento em que a 

doutrina diz que no dolo direto o agente quer o resultado e no dolo eventual o agente não quer 

o resultado, mas assume o risco, registra-se o grande ponto de discussão, pois é plenamente 

questionável a maneira em que a regra é aplicada no momento de definir a pena.  

 

2 A POSSIBILIDADE DE APLICAR O DOLO EVENTUAL COMO CAUSA GERAL 

DE DIMINUIÇÃO DE PENA 

  

Neste tópico abordar-se-á uma das ideias centrais da pesquisa, que consiste em apontar 

a possibilidade de tratar o dolo eventual como causa geral de diminuição de pena. Para analisar 

essa hipótese, o estudo é pautado na doutrina e em princípios basilares aplicáveis ao direito 

penal, como a proporcionalidade ou razoabilidade, de modo que seja cabível colocar o dolo 

eventual como termo de mediação, isto é, para que a pena aplicada a ele não seja severa como 

aquela aplicada ao dolo direto, mas que também não seja tão branda como a pena aplicada a 

culpa.   

 No que diz respeito às penas, não há no ordenamento jurídico brasileiro uma 

diferenciação em virtude da espécie do dolo, e deste modo, o agente que incorre em dolo 

eventual acaba respondendo com as mesmas penas do dolo direto. A doutrina aponta como 

exemplo, o crime de homicídio simples, previsto no caput do artigo 121, do Código Penal4 

Brasileiro de 1940, cuja pena para quem incorra em tal conduta é de 6 a 20 anos de reclusão, e 

dentro deste conceito, na fase de dosimetria da pena não haverá elementos para que o juiz possa 

 

4  Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. (BRASIL, 1940) 
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aplicar uma pena diversa se o crime é cometido com dolo eventual, ou seja, independentemente 

da espécie de dolo a pena será a mesma. (PACELLI; CALLEGARI, 2020, p. 257) 

 Tal conceito e interpretação da norma, dentro da atuação prática penal não pode ser 

considerado justo, pois há elementos subjetivos que diferenciam quando o dolo é direto e 

quando é eventual, e deste modo, não pode ser cabível que o julgador fixe as mesmas penas 

para ambos. Na prática, em recorrentes casos o resultado do delito cometido com dolo eventual 

acaba não atingindo um grau mais grave, em virtude de se tratar meramente de um risco 

assumido.  (NUCCI, 2020, p. 329) 

 Ao tratar de dolo e pena, a doutrina explica que no código penal, o dolo estava atrelado 

a culpabilidade, e deste modo sua veemência era considerada no momento da dosagem da pena. 

Já em 1984 com o advento da reforma penal, o dolo que antes fazia parte da culpabilidade, 

passou a compor o tipo, mas no que diz respeito à aplicação da pena concreta, não houve 

influência. (JESUS, 2014, p. 336) 

 No sistema penal existe uma pluralidade de ideologias, isto é, não há que se falar em 

uma única ideia, e tal afirmação é notável ao analisar os argumentos e discursos apresentados 

por cada um dos setores convergentes do sistema penal, não restam dúvidas de que divergências 

são iminentes a discussão no âmbito da ciência criminal, bem como de qualquer outro ramo do 

direito brasileiro, e deste modo a multiplicidade dos discursos poderão servir como um bom 

embasamento na definição de uma corrente majoritária em qualquer discussão jurídica. 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2018, p. 74). 

 Diante da complexidade do tema, é indispensável que se recorra a Carta Magna, pois no 

que diz respeito ao processo penal, a Constituição Federal é rica em garantias que proporcionam 

a efetivação dos direitos fundamentais, tendo o réu, a oportunidade de ser processado e julgado 

de maneira justa, e com a observância nas garantias processuais e princípios fundamentais, por 

isso, dentro dessa seara de discussão, os princípios possuem grande força argumentativa para 

que ao final do estudo, seja possível firmar um posicionamento acerca do problema de pesquisa.  

 Ao falar em redução de pena para crimes cometidos com dolo eventual, é imprescindível 

tratar de princípios como a proporcionalidade ou razoabilidade. O legislador, por ser 

responsável pela criação e aprovação das normas, não deve ser onipotente, conforme prevê o 

pensamento doutrinário, pois no estado democrático de direito é fundamental que toda e 

qualquer norma que culminara em penas, devem observar interesses relevantes, pois o 



        10 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

legislador está sob tutela deste indispensável princípio constitucional. (REALE JUNIOR, 2013, 

p.29) 

Vasconcelos (2019. p.83), conceitua:  

 

O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia 

uma pauta da natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, 

equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, 

direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive de 

âmbito constitucional; e ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de 

interpretação para todo o ordenamento jurídico 

 

 Cirino dos Santos (2014, p. 28) aduz que o princípio constitucional ora mencionado, 

será responsável por observar a necessidade e a adequação no âmbito do direito penal, das penas 

aplicadas em proteção ao bem jurídico tutelado, para que deste modo haja equilíbrio no que diz 

respeito à gravidade do delito e a pena aplicada a conduta. Em termos gerais, aplica-se o 

princípio da proporcionalidade ou razoabilidade para que a pena seja justa e condizente com 

gravidade do delito, para o direito penal, é um mecanismo totalmente cabível na discussão 

acerca do dolo direto e dolo eventual.  

À luz de tais princípios, é possível chegar ao entendimento comum de que a 

hermenêutica jurídica deve estar presente na aplicação do direito, e neste caso de modo 

específico ao tratar de uma condenação cuja pena justa deverá ser aplicada. É imprescindível a 

utilização de tais princípios para que, seja possível equilibrar as normas tipificadas diante do 

entendimento doutrinário, pois a partir do momento em que a doutrina conceitua dolo direto e 

dolo eventual como desiguais, é plenamente possível que haja uma discussão acerca da 

interpretação da norma que prevê a aplicação da pena para o agente que incorrer em delito na 

modalidade dolosa.  

Como já citado anteriormente, o dolo eventual está atrelado principalmente nos crimes 

cometidos no trânsito sob efeito de álcool. Tal ação é reprovada duramente pela sociedade, e 

logo o agente encontra-se diante de um julgamento puramente moral, o que pode prejudicar a 

aplicação técnica do direito, e diante de tal situação é necessário estudar outra linha de 

princípios.  

Nos crimes de homicídio praticados com dolo eventual, o juízo competente para o 

julgamento da demanda é o tribunal do júri, onde quem julga é o conselho de sentença, ou seja, 

a decisão será tomada pela vontade popular. Diante disso, é importante lembrar do Princípio in 
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Dúbio Pro Societate5, muito embora não seja corrente majoritária no estudo do direito penal, 

na situação ora apresentada, há que se dizer que é muito provável que haja condenação pela 

modalidade mais gravosa, justamente por ser julgado pela sociedade, na situação representada 

pelo conselho de sentença, e deste modo, o dolo direto e o dolo eventual serão tratados de 

maneira equiparada.  (GARCIA, 2016) 

Por outro lado, existe o posicionamento contrário que se encontra como preceito 

fundamental no que diz respeito as garantias processuais penais, trata-se do In Dúbio Pro Reo6, 

e nessa linha de raciocínio, ao pairar a dúvida, deverá a norma ser interpretada de modo que 

favoreça o réu. Dentro da temática do referido artigo, por ser o tema um dos problemas 

candentes do direito penal, e até mesmo uma ficção jurídica, cumpre ressaltar que ao tratar do 

dolo eventual de maneira isolada, é notável será nitidamente prejudicial ao réu à equiparação 

do instituto no momento da aplicação da pena, pois nas fases da dosimetria da pena não haverá 

outra opção ao magistrado, se não a aplicação da pena prevista para o dolo direito. (GARCIA, 

2016) 

O professor Aury Lopes Junior (2019, p. 359), pontua que:  

 

[...] a presunção de inocência e o in dubio pro reo não podem ser afastados no rito do 

Tribunal do Júri. Ou seja, além de não existir a mínima base constitucional para o in 

dubio pro societate (quando da decisão de pronúncia), é ele incompatível com a 

estrutura das cargas probatórias definida pela presunção de inocência. 

 

Ao fazer uma análise dos princípios supracitados, fica claro que quando o objeto em 

discussão é um crime de homicídio, no julgamento popular realizado pelo tribunal do júri o réu 

poderá ser prejudicado, pois o assunto versa sobre uma questão notadamente moral, onde a 

sociedade historicamente entende a imprudência como, por exemplo, de alguém que comete 

homicídio com dolo eventual por embriaguez, sendo totalmente inadmissível, o que poderia 

entrar em uma nova via de discussão, já que o direito é uma ciência eivada de princípios e 

garantias que estão presentes em cada analise em busca de justiça no real significado.  

 
5 Este princípio, com base na doutrina, aponta que quando pairar a dúvida acerca dos elementos comprobatórios 

no âmbito do processo, a decisão final deverá estar em acordo com a vontade da sociedade, não devendo o 

magistrado entrar nas questões de mérito da decisão, o que ocorre, por exemplo, no plenário do júri onde quem 

decide é o conselho de sentença. (RANGEL, 2020 p.578) 
6 O referido princípio constitucional, de acordo com a doutrina, trata-se da demonstração da presunção de inocência 

principalmente no que diz respeito aos elementos probatórios no processo, isto é, nenhuma carga probatória 

incumbe ao réu, e em respeito as garantias constitucionais, o juiz apenas poderá condenar o réu se houverem provas 

suficientes para sanar qualquer tipo de dúvida acerca do processo, e em situações duvidosas o juiz deverá optar 

pela absolvição do réu. (LOPES JR., 2021, p. 158) 
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O direito penal, de acordo com Nucci (2020, p.75) precisa atuar pautado na coletividade, 

com benevolência e observância as garantias constitucionais. O princípio da humanidade 

também deve estar presente no momento em que o réu é julgado, e a pena aplicada deverá 

corresponder com o crime que cometeu nos exatos termos previstos no ordenamento jurídico 

pátrio. Ao tratar do direito da coletividade, é importante incluir nesse rol os condenados que na 

grande maioria das vezes em função do delito cometido, são tratados como animais, o que fere 

gravemente a dignidade da pessoa humana. 

Em síntese, com base no que foi exposto até aqui, mostra-se clara a hipótese de tratar o 

dolo eventual de maneira isolada em relação ao dolo direto, e reconhecê-lo como uma causa 

geral de diminuição de pena. Quando se abordam os conceitos doutrinários e princípios, é 

comum extrair argumentos acerca da necessidade de uma mudança legislativa acerca de um 

problema iminente no âmbito do direito penal, especialmente nos casos de homicídios 

cometidos com dolo eventual.  

 Diante do problema jurídico existente acerca do instituto do dolo eventual, muito 

embora encontra-se importantes argumentos doutrinários, principalmente no que tange aos 

princípios constitucionais, um novo dispositivo está previsto no projeto de Código Penal que 

tramita no Congresso Nacional desde 2012, e trate o dolo eventual como uma causa geral de 

diminuição de pena. No tópico a seguir abordar-se-á importância da evolução da norma, e de 

modo específico o que prevê a redação proposta nos artigos que versam sobre o dolo. 

 

3 O ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL (PLS 236/2012) 

 

O direito penal tem uma importante função na sociedade, pois está diretamente ligado 

aos dramas humanos, e isto significa que é preciso defender um direito penal humano, sob à luz 

da Constituição Federal de 1988, que prevê garantias e princípios indispensáveis na aplicação 

e interpretação da norma. A função social do direito penal no ordenamento jurídico brasileiro 

mostra-se de extrema importância para que cumpra majestosamente com seu papel. 

(BITENCOURT, 2019, p. 46) 

Ao longo da história, a norma penal passou por várias alterações, os novos 

comportamentos sociais, e as novas posições assumidas pelo indivíduo, trouxeram a demanda 

de uma evolução legislativa, afinal de contas nem sempre a norma penal teve a forma que se 

tem hoje. Muitas questões que outrora eram tipificadas como crimes hoje sequer são discutidas, 
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e isso mostra, que o direito como um todo está em constante evolução, buscando sempre 

caminhar junto com as mudanças sociais, para que se tenha uma política criminal eficaz no 

ordenamento jurídico brasileiro. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2018, p. 169) 

Acerca da necessidade de uma iminente mudança legislativa na esfera do direito penal, 

no ano de 2012 iniciaram-se as discussões no sentido de reformar o Código Penal Brasileiro 

que no entendimento de alguns, encontra-se defasado. O projeto que viria como uma solução 

para muitos problemas existentes no ordenamento jurídico teve sua primeira versão apresentada 

por uma comissão de juristas no prazo de aproximadamente seis meses após as primeiras 

discussões acerca da reforma, o projeto em fase inicial propôs uma reforma apresentando uma 

nova parte geral e uma nova parte especial para o Código Penal Brasileiro. (LEITE, 2015, p.4) 

Este projeto tem sofrido duras críticas por grandes juristas, pois de acordo com 

estudiosos do direito e instituições jurídicas, existem graves erros na redação dos artigos, 

principalmente no que diz respeito à nova parte geral do código.  

Afirma a doutrina que a primeira versão do projeto surgiu tomada por erros e equívocos, 

especialmente no tange a redação de importantes dispositivos legais. Em um projeto 

substitutivo, os erros retornaram de maneira ainda mais grotesca, o que necessitou de uma 

intervenção por parte de operadores do direito, que buscaram a união para opinar e apontar as 

possíveis falhas do legislador. (LEITE, 2015, p.14) 

No que diz respeito ao dolo no âmbito da reforma, o professor Juarez Tavares (2015, p. 

68) afirma que a ideia se mostrou erudita em um primeiro momento, mas é completamente 

equivocada. Ele explica “há certa imprecisão de linguagem quando o projeto se refere a que no 

dolo o agente quis realizar o tipo penal. Para os que defendem a ideia de que o dolo pertence ao 

tipo, o dolo realiza a ele mesmo”. 

Nesse diapasão, o projeto do Novo Código Penal (PLS 236/2012) de autoria do ex-

senador José Sarney mesmo diante das críticas, apresenta uma proposta de alterações em 

importantes dispositivos da parte geral do Código Penal brasileiro. Dentro da referida temática, 

o projeto prevê mudanças em dois artigos, o artigo 18, inciso I, que em sua redação trará a 

desequiparação entre o dolo eventual, e no artigo 20, onde o texto propõe uma possibilidade de 

redução de pena se o crime for comedido com dolo eventual. (BRASIL, 2012) 

A redação do artigo 20 prevê que: “O juiz considerando as circunstâncias, poderá reduzir 

a pena até um sexto quando o fato for praticado com dolo eventual”. Já no artigo 18, I, o instituto 
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do dolo apresenta-se com riqueza de detalhes, incluindo a teoria do consentimento, palco de 

grandes discussões doutrinárias. (BRASIL, 2012) 

Acerca da reforma do Código Penal, grandes juristas e doutrinadores afirmam que: 

 
[...] não se poderia deixar de modernizar a Parte Geral atual, especialmente em temas 

em torno dos quais há relativo consenso, no Brasil e no mundo. Não hesitamos, nesse 

espírito, em adotar soluções modernas que gozem de estabilidade dogmática. 

(GRECO et al., 2017) 

 

A mesma linha doutrinária, faz críticas acerca do artigo 20 do referido projeto, para o 

professor Juarez Cirino dos Santos (2015), reduzir a pena em até um sexto como prevê o texto 

legal seria uma disposição “... supérflua, no lugar impróprio e ambígua”. Em sua explicação, o 

doutrinador justifica afirmando que a disposição é supérflua por compor o sistema previsto no 

artigo 84 do Código Penal, conhecido como sistema trifásico, na sequência leciona que tal 

previsão é objeto da aplicação da pena e não disciplina legal do fato punível, e, portanto mostra-

se em lugar impróprio, e por fim, destaca que é ambígua por que não mostra-se claro se tal 

redução será “de até um sexto ou em até um sexto”. (Grifo nosso) 

Realizando um estudo aprofundado acerca da proposta de reforma, e da demanda das 

alterações que são iminentes a aplicação do direito, é possível concluir na visualização deste 

tópico, que o problema enfrentado hoje é uma questão puramente técnica, cujo objeto principal 

de discussão é a redação dos dispositivos legais da reforma, problema este, que pode ser 

solucionado através de um estudo criterioso, com o auxílio dos próprios críticos, a fim de 

resolver o problema legislativo existente, sem causar prejuízos à essência do direito penal que 

deverá ser mantida por questões plenamente científicas.  

 Por fim, percebe-se que embora questionável em sua redação, o anteprojeto de Código 

Penal surge com uma visualização de resolução futurística eficaz acerca do dolo, pois, conforme 

demostrado através da norma e da doutrina pode existir uma possibilidade de aplicar o dolo 

eventual como uma causa geral de diminuição de pena, e deste modo, aplicar a norma em 

concordância com a doutrina, no que diz respeito às espécies do dolo.  

 Com base em uma breve consulta realizada junto ao site do Congresso Nacional, foi 

possível constatar que hoje o PLS 236/2012 tramita na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) do Senado Federal que é a casa iniciadora do referido projeto de lei. No dia 

18 de Fevereiro de 2021, o PLS foi devolvido pelo relator, Senador Rodrigo Pacheco, em 
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virtude de o parlamentar ter deixado de pertencer aos quadros CCJ. A matéria que deverá ser 

redistribuída, aguarda designação de um novo relator. (SENADO FEDERAL, 2021) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A doutrina apresentou de maneira clara o que é o dolo, e através deste conceito foi 

possível extrair o que diz o título deste artigo, isto é, ficou claro que não há como equiparar o 

dolo direto e o dolo eventual, embora ambos compunham um único instituto que é o dolo, sua 

definição é claramente distinta.  

  No que diz respeito à aplicabilidade, é notável que o poder judiciário ainda não deu o 

real sentido ao dolo eventual, pois, embora desequiparados, na prática não muda absolutamente 

nada, ou seja, o agente que comete o crime com dolo eventual, será penalizado com as mesmas 

sanções previstas para o dolo direto.  

  Os importantes princípios trazidos neste artigo mostram a necessidade de uma resolução 

diante da problemática apresentada, pois, da maneira como é aplicado atualmente fere 

gravemente as garantias constitucionais inerentes a qualquer cidadão, tendo em vista que a pena 

aplicada, na grande maioria das vezes acaba por ser a mais gravosa, sendo desproporcional com 

o delito cometido.  

  O PLS 236/2012 surge como uma esperança diante deste tema, porém com a atual 

redação eivada por equívocos, demanda de uma reanálise acerca da redação de seus 

dispositivos, pois a redução de pena nos casos de crimes cometidos com dolo eventual é sem 

dúvidas uma grande vitória no ordenamento jurídico.  

  Por fim, cumpre evidenciar que desequiparar o dolo direto e dolo eventual, é resolver 

um dos grandes problemas do direito penal, e diante do estudo ora realizado, é possível afirmar 

que existem fundamentos que embasam a possibilidade de aplicar o dolo eventual como uma 

causa geral de diminuição de pena, embora seu fundamento legal, esteja em projeto ainda não 

aprovado, ficou evidenciado durante a pesquisa que existem diferenças nas espécies do dolo, e 

não obstante existem princípios constitucionais que apresentam a necessidade de uma pena justa 

e razoável, isto é, que seja proporcional ao crime cometido, e que deste modo, seja possível 

fazer valer o real significado de justiça.  
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