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Introdução 

 

 

 

  A presente obra tem o condão de demonstrar a possibilidade de haver imputação 

dolosa aos homicídios oriundos de acidente de trânsito, onde houverem os indícios de que o 

agente assumiu o risco de produzir o resultado. 

 Esta imputação dada pelo tipo penal doloso, contrária a prevista pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, se faz necessária para que haja um choque de ordem em toda a sociedade, 

no que tange aos crimes cometidos na atividade de  tráfego de automotores, dando uma 

resposta a um anseio social que é uma maior punição àqueles que praticam crimes no trânsito 

e aparentemente saem impunes. 

 Apenas à título exemplificativo, podemos citar o custo anual ocasionado pelos 

acidentes de trânsito, custo este que na maioria das vezes poderia ter sido evitado. No Brasil, 

gasta-se anualmente cerca de 5 bilhões de reais com os acidentes que acontecem em nossas 

rodovias. 

 Existem ainda valores não mesuráveis que são os perdidos com as 50.000 mortes 

registradas anualmente, ocasionadas por acidentes de trânsito; 11.000 mortes por 

atropelamento; 323.000 feridos, sendo 193.00 destes com lesões corporais permanentes. 

 Este estudo apresenta  toda a evolução histórica e origem da legislação pertinente à 

trânsito, traçando um paralelo entre as legislações penais especial e genérica com o 

entendimento jurisprudencial, a fim de formar conclusão à cerca do tema proposto. 
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CAPÍTULO I 

 

 

ORIGEM DA LEGISLAÇÃO PENAL DE TRÂNSITO 

 

 

 Nos anos 60, com a inserção da indústria automobilística no Brasil, passou-se à 

observar uma alarmante frequência de acidentes no que tange o transporte automobilístico.  

Neste sentido, surgiram leis especiais, referentes à delitos de trânsito na Dinamarca 

(Lei de 1º de junho de 1927 e 14 de abril de 1932), na Suíça (Lei de 15 de março de 1932), na 

Argentina (Lei de 10 de junho de 1945) e na Espanha (Lei de 9 de maio de 1950). 

O mesmo fator provocou em outros países a promulgação de leis especiais específicas 

à matéria de crime de trânsito, inserindo esses delitos ao direito penal positivo, onde seria o 

sujeito ativo, o próprio condutor do automóvel. 

Outros países, objetivando preservar o sistema penal e valorizando o princípio da 

codificação, preferiram introduzir os delitos de trânsito em seus próprios Códigos Penais, tais 

como Suíça (arts. 128, 237 e 238) e Alemanha (§ 142). 
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CAPÍTULO II 

 

 

EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRA 

 

 

No Brasil, a primeira norma referente à trânsito originou-se do Decreto-lei nº 3.651, 

era o Código Nacional de Trânsito de 25 de setembro de 1941 e subseqüentemente, em 1965, 

surgira o Novo Código de Trânsito, oriundo da Lei nº 5.108 e complementado pelo Decreto-

lei nº 3.651. Ambos tratavam somente de normas administrativas. 

Após, era comum os surgimentos de novas leis federais e estaduais, que tinham o 

intuito a norma então vigente, da Lei 5108, assim como eram publicadas resoluções do 

CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) e normas de cunho administrativo pelos Detrans 

(Departamentos Estaduais de Trânsito), no mesmo sentido. 

 Em 8 de novembro de 1968, foi celebrada em Arena, a Convenção sobre trânsito viário 

que visava facilitar o trânsito viário internacional e o aumento da segurança nas rodovias, 

mediante a adoção de regras uniformes de trânsito. Apesar de pactuar com o dispositivo da 

referida Convenção, o Brasil só veio regulamentá-la em 10 de dezembro de 1981, com o 

advento do Decreto nº 86.714. A mesma ficou sem sintonia, conflitando-se com o então atual 

Código Nacional de Trânsito de 1965, no que tange especialmente às normas relativas à 
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circulação internacional.  

 

Em 3 de agosto de 1993 foram publicadas no Diário Oficial da União (nº 147) as 

regras de trânsito comuns aos países do Mercosul, validadas entre Brasil, Argentina, Bolívia, 

Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, oriundas da Regulamentação Unificada de Trânsito de 2 de 

setembro de 1992. 

Cabe ressaltar, que todas as legislações referentes ao trânsito viário, e estas não 

amparavam um eventual acidente de trânsito com morte ou lesão corporal que só poderiam 

amoldar-se ao homicídio e a lesão corporal culposa previstas nos artigos 297 e 306 do Código 

de 1980 e da Consolidação das Leis Penais. Só existiam normas penais específicas na Lei de 

Contravenções Penais, para contravenções de falta de habilitação para dirigir veículo e de 

direção perigosa na via pública (arts. 32 e 34 da Lei de Contravenções Penais) e na vigência 

do atual Código Penal nos casos de agravação da pena em homicídio culposo e lesões 

corporais culposas, causados por inobservância de regra técnica ou quando omite socorro à 

vítima ou foge da prisão em flagrante (arts. 121, §4º, e 129, §7º, do Código Penal). 

Após verificar a necessidade de uma nova legislação de trânsito, que satisfizesse no 

tráfego automobilístico o Ministério da Justiça, após estudos de especialistas na matéria, 

encaminhou ao Congresso Nacional um Anteprojeto de um novo código referente à trânsito, 

no qual inovava com a definição dos chamados “Crimes de Trânsito” que passariam a ser 

tipificados nesta legislação penal especial, e não mais no Código Penal. 

 Do projeto de Lei nº 3710 originou-se o novo Código de Trânsito Brasileiro, sendo 

publicado em 24/09/1997 no DOU (Lei 9503), que instituía o referido código com seus 341 

artigos, dos quais, todos os encontrados no capítulo XIX referem-se aos Crimes de Trânsito. 
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CAPÍTULO III 

 

 

DOS CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS 

 

 

3.1 CRIME DOLOSO 

 

 O dolo caracteriza-se pela livre vontade e consciência de praticar o fato típico. Sua 

definição pode ser extraída do texto legal, onde fica bem explícita a vontade do legislador em 

defini-la em lei: “Diz-se o crime: doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco 

de produzi-lo. (...)” (CP, art. 18, inc. I.). 

 Em sua obra, Rogério Greco, cita lição de Muñoz Conde, visando melhor ilustração 

para  a conduta dolosa: 
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(…) para agir dolosamente, o sujeito deve saber o que faz e conhecer os elementos 

que caracterizem sua ação como ação típica. Quer dizer, deve saber, no homicídio, 

por exemplo, que mata uma pessoa; no furto, que se apodera de coisa alheia móvel; 

no estupro (com presunção de violência), que mantem conjunção carnal com mulher 

privada da razão e ou de sentido, ou menor de 12 anos, etc. (GRECO, Rogério. 

Curso de Direito Penal, Parte Geral. Ed. Impetus, 3ª ed., 2003, p.201 Apud  MUÑOZ 

CONDE, Francisco. Teoria Geral do Delito, p.57)  

 

 

Segundo Fernando Capez, pode-se conceituar dolo como a vontade e a consciência de 

realizar os elementos do tipo legal. A vontade manifestada pela pessoa humana em realizar a 

conduta. 

 Diante do exposto, podemos conceituar dolo como: a vontade livre e consciente de 

concretizar o tipo penal incriminador. 

 

 

3.1.1 Elementos do dolo 

  

 Considerando as lições acima apresentadas,  podemos inferir que, segundo a doutrina, 

são dois os elementos constitutivos do dolo: a consciência e a vontade. 

Consciência é o total conhecimento do fato que constitui a ação típica. 

Vontade é o elemento volitivo de se praticar a ação típica. 

 A falta de um desses dois elementos, a consciência e a vontade , descaracteriza o crime 

culposo. 

 

3.1.2 Fases da conduta 

 

São duas as fases da conduta do agente , no que tange o crime doloso: a fase interna e 

a fase externa.  

A fase interna opera apenas no pensamento do autor. É apenas um propósito do autor, 

que não gera reflexos no mundo jurídico. 

A fase externa é a exteriorização da conduta, e caso a pratique, estará agindo com dolo 

e podendo a ele ser atribuída o fato e suas consequências diretas. 
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3.1.3 Teorias sobre dolo 

 

 São três as teorias quem visam dar esclarecimento sobre o tipo dolo: a teoria da 

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

 

3.1.3.1 Teoria da vontade 

 

 Segundo esta teoria, dolo seria a livre vontade e a consciente de realização do fato 

típico, ou seja, a vontade de praticar a conduta e obter o resultado previsto pelo tipo penal 

incriminador. 

  

 Sobre a teoria da vontade, Julio Fabbrini Mirabete diz o que segue:  

 

 

 Para a teoria da vontade, age dolosamente quem pratica a ação consciente e 

voluntariamente. É necessário para sua existência, portanto, a consciência da 

conduta e do resultado e que o agente a pratique voluntariamente. (MIRABETE, 

Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Parte Geral. Ed.ATLAS, 19ª ed., 2003, 

p.139.) 

 

 

 

3.1.3.2 Teoria da representação 

 

Segundo esta teoria, a essência do dolo não estaria em tudo, na vontade, mas sim na 

objetivação do resultado, ou seja, atuaria  com dolo o agente, toda a vez que o mesmo tivesse 

apenas a previsão da produção do resultado, e ainda assim decidisse pela continuidade de sua 

conduta. 

Os estudiosos do ramo do direito, adeptos desta teoria defendem que não se pode 

subentender que uma pessoa que anteveja uma possível produção de um resultado lesivo a 

outrem, continue a praticar uma ação acreditando que nada possa acontecer a este terceiro. 
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Para a teoria da representação, não existe a distinção entre dolo eventual e a culpa 

consciente, pois a capacidade, pelo agente, de previsão do resultado, levaria o mesmo a ser 

responsabilizado a título de dolo.  

A luz da teoria da representação, ensina Julio Fabbrini Mirabete: 

 

 Para a teoria da representação, o dolo é a simples previsão do resultado. 

Embora não se negue a existência da vontade na ação, o que importa para essa 

posição é a consciência de que a conduta provocará o resultado. Argumenta-se, 

contudo, que a simples previsão do resultado, sem a vontade efetivamente exercida 

na ação, nada representa e que, além disso, quem tem vontade de causar o resultado 

evidentemente tem a representação deste. Nesses termos, a representação já esta 

prevista na teoria da vontade. (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, 

Parte Geral. Ed.ATLAS, 19ª ed., 2003, p.139.) 

 

 

3.1.3.3 Teoria do assentimento 

 

Segundo a teoria do assentimento o dolo seria o consentimento, a aceitação do 

resultado previsto no tipo penal, embora não se tenha objetivado tal conduta como sua 

finalidade específica, apenas à admite com indiferença ao seu resultado. 

Neste sentido, atuaria com dolo, o agente que pudesse antever a produção de 

determinado resultado lesivo a outrem, e mesmo não pretendendo objetivá-lo de maneira 

direta, assume o risco de produzir tal resultado, pouco se importando com a sua ocorrência. 

Sobre a teoria do assentimento , Julio Fabbrini Mirabete diz: 
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Para a teoria do assentimento (ou do consentimento) faz parte do dolo a 

previsão do resultado a que o agente adere, não sendo necessário que ele o queira. 

Para a teoria ame apreço, portanto, existe dolo simplesmente quando o agente 

consente em causar o resultado ou praticar a conduta. (MIRABETE, Julio Fabbrini. 

Manual de Direito Penal, Parte Geral. Ed.ATLAS, 19ª ed., 2003, p.139.) 

 

 

3.1.4 Teorias adotadas pelo código penal 

 

Nossa legislação penal pátria adotou as seguintes teorias: teoria da vontade e teoria do 

assentimento. 

Ao observarmos o disposto no artigo 18, I, do Código Penal, conseguimos inferir do 

texto legal, com bastante clareza as teorias adotadas por este diploma legal:  “Diz-se o crime: 

doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;” 

A primeira parte do supracitado inciso, se refere ao dolo direto,ou seja, quando o 

agente pratica determinada conduta objetivando um resultado. É a confirmação da adotação 

teoria da vontade em nosso direito positivo 

 Na segunda parte, do mesmo inciso, a lei trada da figura do dolo eventual, ou seja, 

quando o autor pratica conduta, tendo seriamente como possível a realização do tipo penal, 

conformando-se com o resultado. 

A respeito das teorias adotadas por nossa lei penal, podemos citar passagem da obra de 

Rogério Greco: “Para nossa lei penal, portanto, age dolosamente aquele que, diretamente quer 

a produção do resultado, bem como aquele que, não o desejando de forma direta, assume o 

risco de produzi-lo” ( GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral. Ed. Impetus, 3ª 

ed., 2003, p.203).  

A teoria da representação, não foi adotada por nosso direito penal, assim como explica 

Fernando Capez: “(...) A teoria da representação, que confunde culpa consciente (ou com 

previsão) com dolo, não foi adotada.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal V.I, Parte 

Geral. Ed. Saraiva, 12 ed., 2008, p. 200). 
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3.1.5 Espécie de dolo 

 

Segue abaixo, as definições das espécies de dolo, fundadas na doutrina de Fernando 

Capez. 

 

3.1.5.1 Dolo natural.  

 

Segundo o referido doutrinado, o dolo natural é a espécie de dolo que é concebida 

como elemento de essência psicológica, sem que haja qualquer juízo de valor.  

 Sobre esta espécie de dolo, diz o doutrinador: “Trata-se de um simples querer, 

independente de o objetivo da vontade ser licito ou ilícito, certo ou errado” (CAPEZ, 

Fernando. Curso de Direito Penal V.I, Parte Geral. Ed. Saraiva, 12 ed., 2008, p. 202) 

 

3.1.5.2 Dolo Normativo  

 

É a espécie de dolo adotado pela teoria clássica, onde ao invés de constituir elemento 

da conduta, considera-se como requisito da culpabilidade, e esta se constitui de três 

elementos: a consciência, a vontade e a consciência da ilicitude. 

 Sobre esta espécie de dolo, diz o doutrinador: “(...) para que haja dolo, não basta que o 

agente queira realizar a conduta, sendo também necessário que tenha a consciência que ela é 

ilícita, injusta e errada” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal V.I, Parte Geral. Ed. 

Saraiva, 12 ed., 2008, p. 202) 
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3.1.5.3 Dolo direto ou determinado  

 

Qualifica-se na vontade de realizar a conduta, produzindo o resultado, fundamentando-

se na teoria da vontade. O agente objetiva diretamente o resultado. 

 

Sobre esta espécie de dolo, Fernado Capez cita conceituação de José Frederico 

Marques: “Diz-se direto o dolo quando o resultado no mundo exterior corresponde 

perfeitamente  à intenção e à vontade do agente. O objetivo por ele representado e a direção 

da vontade se coadunam com o resultado do fato praticado”(CAPEZ, Fernando. Curso de 

Direito Penal V.I, Parte Geral. Ed. Saraiva, 12 ed., 2008, p. 203 Apud  MARQUES, José 

Frederico. Tratado de Direito Penal, 1991, v.2, p.198 ). 

 

3.1.5.4 Dolo indireto ou indeterminado  

 

Esta espécie de dolo subdividisse em duas partes: o dolo alternativo e o dolo eventual. 

No dolo alternativo o agente não se importa com a produção de um ou outro resultado. Na 

figura do dolo eventual o agente não deseja diretamente o resultado, mas aceita a 

possibilidade de produzi-lo. 

Sobre esta espécie de dolo podemos mencionar a citação da lição de Magalhães 

Noronha, que Fernado Capez faz em sua obra: 
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É indireto quando, apesar de querer o resultado, a vontade não se manifesta 

de modo único e seguro em direção a ele, ao contrário do que sucede no dolo direto. 

Comporta duas formas: o alternativo e o eventual. Dá-se o primeiro quando o agente 

deseja qualquer um dos eventos possíveis. Poe exemplo: a namorada cimenta 

surpreende seu amado conversando com outra e, revoltada, joga uma granada no 

casal, querendo matá-los ou ferí-los. Ela quer produzir um resultado e não 'o' 

resultado. No dolo eventual, conforme conforme já dissemos, o sujeito prevê o 

resultado e, embora não queira propriamente atingi-lo, pouco se importa com a sua 

ocorrência (' eu não quero, mas se acontecer, para mim tudo bem, não é por causa 

deste risco que eu vou parar de praticar minha conduta – não quero, mais também 

não me importo coma sua ocorrência'). É o caso do motorista que conduz em 

velocidade imcompatível com o local e realizando manobras arriscadas. Mesmo 

prevendo que pode perder o controle do veículo, atropelar e matar alguém, não se 

importa, pois é melhor correr este risco, do que interromper meu prazer de dirigir ( 

não quero, mais se acontecer, tanto faz). É também o caso do chofer que em 

desabalada corrida, para chegar a determinado ponto, aceita de antemão o resultado 

de atropelar uma pessoa”. (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal V.I, Parte 

Geral. Ed. Saraiva, 12 ed., 2008, p. 202  Apud  NORONHA, Magalhães. Direito 

Penal, 30ª ed., Ed. Saraiva, v.1, p.135).  

 

 

3.1.5.5 Dolo de dano  

 

Esta espécie de dolo funda-se na vontade de produção de uma lesão efetiva a um bem 

jurídico. São exemplos deste tipo de dolo os contidos nos tipos penais descritos nos arts. 121 e 

155, ambos do CP. 

 

3.1.5.6 Dolo de perigo  

 

Consiste, esta espécie de dolo, na mera vontade de exposição de um determinado bem 

a um perigo de lesão. Podemos exemplificar o tipo doloso de perigo com os contidos nos 

crimes previstos pelos arts. 132 e133, ambos do CP. 



21 

 

3.1.5.7 Dolo genérico 

 

Caracteriza-se pela vontade de realização de uma conduta, sem uma finalidade 

especifica, não havendo um elemento subjetivo, basta a vontade de praticar o fato típico, 

desprovido de qualquer finalidade especifica. Podemos exemplificar este tipo de dolo com a 

simples vontade de se matar alguém. O tipo penal que rege o homicídio não requer nenhuma 

finalidade especial por parte do agente. 

 

3.1.5.8 Dolo especifico. 

 

É a espécie de dolo que se caracteriza pela vontade de realização da conduta, visando a 

um fim especial previsto no tipo. 

 

 Sobre esta espécie de dolo, diz o doutrinador: 

 

 

(…) o dolo, ou seja, a consciência e a vontade a respeito dos elementos 

subjetivos, não basta, pois o tipo exige, além da vontade de praticar a conduta, uma 

finalidade especial do agente. Desse modo, nos tipos anormais, esses elementos 

subjetivos no autor são necessários para que haja a correspondência entre a conduta e 

o tipo penal(...) (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal V.I, Parte Geral. Ed. 

Saraiva, 12 ed., 2008, p. 205)  
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3.2 CRIME CULPOSO 

 

 Partindo do princípio de que a conduta humana ao qual se interessa o ramo Direito 

Penal, só se pode dar de duas formas: de forma dolosa, quando o agente quer ou  assume o 

risco de produzir o resultado e de forma culposa, quando o agente dá causa ao resultado 

quando age envolto de um dos elementos constitutivos do tipo culposo, agindo com 

imprudência, negligência ou imperícia. 

De acordo com o  artigo 18 , inc. II do Código Penal: “ Diz-se o crime: culposo, 

quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.”  

Ocorre a conduta culposa quando o agente dá causa a um resultado de forma não 

dolosa, ou seja, não objetivando aquele resultado que é oriundo de uma conduta provida de 

imprudência, negligencia ou imperícia. 

Nas palavras de Fernando Capez, culpa é: 

 

 

(...)o elemento normativo da conduta. A culpa é assim chamada porque sua 

verificação necessita de um prévio juízo de valor, sem o qual não se sabe se ela esta 

ou não presente. Com efeito, os tipos que definem os crimes culposos são, em geral, 

abertos, portanto, neles não se descreve em que consiste o comportamento 

culposo.(...)(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal V.I, Parte Geral. Ed. Saraiva, 

12 ed., 2008, p.207) 

 

 Segundo os ensinamentos, ainda, do autor supracitado, para se saber se há ou não 

culpa, se faz sempre necessário proceder um juízo de valor, onde se busca comparar a conduta 

do agente no caso concreto com a de uma pessoa de prudência mediana em uma mesma 

situação. 

Cabe observar, que em se tratando de crime culposo o mesmo não incide em crime de 

mera conduta pois é imprescindível a produção de um resultado naturalístico involuntário 

para seu aperfeiçoamento típico, pois trata-se de crime material. 
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3.2.1 Elementos de fato tipico culposo 

 

Para a caracterização do crime culposo, são necessários estar presentes os seguintes 

elementos. 

 

3.2.1.1 Conduta 

 

Esta deve ser sempre voluntária e contraria ao dever, no geral, visa-se um fim licito, 

porem, a não observação de um dever de cuidado, dá causa a um resultado não pretendido, 

mas tipificado em nosso direito positivo. 

 

3.2.1.2 Inobservância de dever cuidado 

 

O dever de cuidado caracteriza-se pela que teria um homem mediano, razoável e 

prudente no lugar do autor de crime culposo. 

Sobre este elemento do fato típico culposo, Vicente de Paula Rodrigues Maggio, 

ensina: “Se o agente não cumpriu com o dever de diligência que aquele teria observado, a 

conduta é típica e o causador do resultado terá atuado com imprudência, negligencia ou 

imperícia.” (MAGGIO,Vicente de Paula Rodrigues. Direito Penal Parte Geral, 4ª e.d. Ed. 

Millennium, 2003, p.108). 

 

 

3.2.1.3 Resultado 

 

Ocorre o resultado quando há prática de ilícito penal culposo, oriundo de uma 

inobservância de um dever de cuidado e disso seja gerada uma lesão a um bem jurídico. A não 
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existência de um resultado lesivo e involuntário descaracteriza o crime culposo. 

3.2.1.4 Relação de causalidade 

 

Trata-se da existência de nexo causal entre a conduta e o resultado, estando assim em 

conformidade com a legislação pátria que a prevê no artigo 13 do código penal. 

Neste sentido, podemos citar explicação dada por Fernando Capez a cerca do nexo 

causal: 

 

 

(…) é necessário que o segundo resultado constitua um desdobramento 

normal e previsível da conduta culposa, que atua como sua causa dependente. Se o 

segundo evento derivar de fato totalmente imprevisível, desvinculado da conduta 

anterior, e que por isso, atuou como se por si só tivesse produzido o resultado, não 

será possível falar em responsabilização do agente, ante a exclusão da relação de 

causalidade(...). (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal V.I, Parte Geral. Ed. 

Saraiva, 12 ed., 2008, p.214) 

 

 

 

3.2.1.5 Previsibilidade 

 

Toda a essência da culpa encontra-se na previsibilidade. A previsibilidade caracteriza-

se pela possibilidade do agente poder antever o resultado nas circunstancias que se encontra.  

Este elemento do fato típico culposo, subdivide-se em dois: previsibilidade objetiva e 

subjetiva. 

A previsibilidade objetiva caracteriza-se pela possibilidade de observação por qualquer 

pessoa dotada de prudência mediana. 

Na previsibilidade subjetiva, sua caracterização acontece pela peculiar possibilidade 

de observação da iminência do resultado por um agente especifico. 
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3.2.1.6 Tipicidade 

 

Por serem tipos penais abertos, os crimes culposos carecem de uma complementação à 

norma de caráter geral, exigindo a adequação do crime previsto no caput do artigo, com a 

conceituação legal de crime culposo. Em suma, sua ação não está descrita como nos crimes 

dolosos. 

Podemos determinar a tipicidade nos crimes culposos através da análise dedicada da 

conduta, do comportamento do agente, confrontada com a que deveria tem uma pessoa com 

discernimento e prudência inerentes ao homem médio. Havendo ação típica quando o agente 

provoca determinado resultado penalmente imputável, se não observandos os deveres de 

cuidado e atenção referentes a conduta. 

 

3.2.2 Modalidades de culpa 

 

As modalidades de culpa são as formas de manifestação de falta de cuidado objetivo e 

estão descriminadas no art. 18, inc. II, do CP. Oriundas da inobservância de um dos deveres 

de cuidado, como já mencionado, apresentando-se em três modalidades de culpa: 

imprudência, negligência e imperícia. 

 

3.2.2.1 Imprudência 

 

É a culpa de quem age sem a observação dos cuidados necessários. É definida como 

ação descuidada. Segundo Fernando Capez é a culpa que surge durante a realização de um 

fato sem o cuidado necessário. Nas palavras de Julio fabbrini Mirabete: “ A imprudência é 

uma atitude em que o agente atua com precipitação, com afoiteza, sem cautela, não usando de 

seus poderes inibidores.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, Parte Geral. 

Ed.ATLAS, 19ª ed., 2003, p.149.) 

 



26 

 

3.2.2.2 Negligência 

 

Esta modalidade de culpa, diferencia-se da imprudência em função do tempo que 

ocorre, originando-se sempre antes da realização da conduta, ocorrendo ao ponto que o agente 

deixa de observar o devido cuidado antes de iniciar sua ação. 

Assim, Júlio Fabbini Mirabete define esta modalidade de culpa: “ A negligência é 

inércia psíquica, a indiferença do agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz 

por displicência ou preguiça mental.”(MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, 

Parte Geral. Ed.ATLAS, 19ª ed., 2003, p.149.) 

 

 

3.2.2.3 Imperícia 

 

Caracteriza-se pela observação de total ausência técnica em profissão ou atividade. É a 

inaptidão técnica , a incapacidade, a falta de conhecimento ou  habilidade para exercício de 

determinada atividade. 

Sobre esta modalidade de culpa, Júlio Fabbini Mirabete ensina: “A imperícia é a 

incapacidade, a falta de conhecimentos técnicos no exercício de arte ou profissão, não 

tomando o agente em consideração o que sabe ou deve saber.” (…). (MIRABETE, Julio 

Fabbrini. Manual de Direito Penal, Parte Geral. Ed.ATLAS, 19ª ed., 2003, p.149.) 

 

3.2.2 Espécies de culpa 

 

 Duas são as principais espécies de culpa que as doutrinais se referem. São elas: a 

culpa consciente, esta também chamada de culpa com previsão e a culpa inconsciente. 

 

 



27 

 

3.2.3.1 Culpa consciente 

 

A culpa consciente ou previsível, caracteriza-se pela possibilidade de previsão, por 

parte do agente, do resultado, embora o mesmo não o aceite, acreditando que não irá ocorrer 

em função de sua habilidade 

 

3.2.3.2 Culpa inconsciente 

 

 A culpa inconsciente é a culpa comum, sem a previsão por parte do agente, agindo este 

com imprudência, negligencia ou imperícia. 
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CAPÍTULO IV 

 

DOS CRIMES DE TRÂNSITO EM ESPÉCIE 

 

 

 São considerados crimes de trânsito todos aqueles crimes cometidos na direção de 

veículos automotores, e que estes estejam previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

tal como observado em seu artigo 291. 

 O artigo 291, caput, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe, in verbis:  “Aos crimes 

cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas 

gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo 

diverso, bem como a Lei nº 9099, de 26 de setembro de1995, no que couber.”(...) 

 

4.1 QUALIFICAÇÃO  DOS CRIMES DE TRÂNSITO 

 

 Os crimes de trânsito em espécie, que são elencados pelos artigos 302, 303, 304, 305, 

306, 307, 308, 309, 310, 311 e 312 do CTB e podem ser classificados em:  

 

4.1.1 Crimes materiais: são aqueles que carecem de um resultado externo a ação, 

descrito em lei e que se destaque da conduta do agente. 
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ex.: homicídio culposo e lesão corporal culposa. (arts. 302 e 303 do CTB) 

 

4.1.2 Crimes formais: são os crimes que não carecem do resultado que é 

pretendido, tendo sua consumação desde a pratica do fato. 

ex.: fuga do local do acidente e fraude processual. (arts. 305 e 312 do CTB) 

 

4.1.3 Crimes de mera conduta e de lesão: são os crimes que não necessitam de 

qualquer resultado naturalístico, bastando a ação ou omissão do agente para a 

sua consumação.  

ex.: direção sem habilitação, velocidade incompatível em determinados locais, embriaguez ao 

volante, prática de “racha”, entre outros. ( arts. 304, 306, 307, 308,309, 310 e 311 do CTB) 

 

 

4.2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO PENAL  DE TRÂNSITO 

  

 Abaixo, indico todos os princípios inerentes ao Direito Penal de Trânsito, na visão do 

Mestre Damásio E. De Jesus, constantes em sua obra :“ Crimes de Trânsito”. 

 

 

4.2.1 Princípio de legalidade ou da reserva legal 

 

Segundo o disposto na CF, em seu art. 5º, XXXIX; CP, art. 1º: “não há crime sem lei 

que o defina; não há pena sem cominação legal.” 

De acordo com este princípio, só poderá ser imposta pena ou medida de segurança a 

criminoso, desde que exista anteriormente ao seu ato, lei tipificando conduta como 

transgressão penal. 

 

4.2.2 Princípio da proibição da analogia “in malam partem” 

 

 Principio derivado do princípio da legalidade, visa a proibição da adequação típica 

realizada “por semelhança” entre fatos.  
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4.2.3 Princípio da anterioridade da lei 

 

 Previsto tanto pelo art. 5º, XXXIX, da CF como também no art. 1º, do CP, dispõe: 

“não há crime sem lei anterior que o defina; não há pena sem prévia cominação legal”. Trata-

se, da necessidade de existência de lei anterior ao crime, para que ao mesmo seja imposta 

pena, ou seja, é preciso que o fato tenha sido cometido depois de a lei entrar em vigor. 

 

4.2.4 Princípio da irretroatividade da lei penal mais severa 

 

 Este princípio, previsto na CF, em seu art. 5º, XL: “a lei penal não retroagirá,salvo 

para beneficiar o réu.”; e também no CP, art. 2º e parágrafo único: “a lei posterior que de 

qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por 

sentença condenatória transitada em julgado.”, visa beneficiar o acusado pela lei penal menos 

severa. 

 

4.2.5 Princípio da fragmentariedade 

 

 É o princípio oriundo dos princípios da reserva legal e da intervenção necessária 

(mínima). Visa proteger todos  os bens jurídicos de violações, embora o direito pena de forma 

geral vise somente a proteção dos bens jurídicos mais importantes.  

 

 

4.2.6 Princípio da intervenção mínima 

 

 Este princípio visa  restringir ou impedir o arbítrio do legislador, no sentido de evitar a 

tipificação exagerada de crimes e a imposição de penas injustas, a criação de tipos delituosos 

deve obedecer à imprescindibilidade, só devendo intervir o Estado, por intermédio do Direito 

Penal, quando os outros ramos do Direito estiverem inócuos,  não conseguindo prevenir a 

conduta ilícita. 
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4.2.7 Princípio da lesividade 

 

 Deste princípio podemos inferir que apenas poderá o Direito Penal ser aplicado 

quando a conduta de determinado agente lesionar  ou expor um bem jurídico a perigo de 

dano. 

 Assim, visa o supracitado princípio, proteger o agente face ao legislador, caso o 

mesmo, sob o amparo da legalidade, transforme em crime qualquer comportamento, sendo 

necessário, nestes casos, que a regra da reserva legal, seja amparada pelo princípio da 

lesividade do bem jurídico. 

 

 

4.2.8 Princípio da insignificância 

 

 É o princípio que reza sobre a aplicabilidade do Direito Penal, apenas nos casos de 

lesão jurídica de certa gravidade, reconhecendo a atipicidade dos fatos na shipóteses de leves 

perturbações jurídicas. 

 Este princípio é ligado aos delitos de lesão mínima e tem sido aplicado por nossa 

jurisprudência nos casos de lesão corporal de extrema singeleza. 

.  

 

4.2.9 Princípio da culpabilidade 

 

 É o princípio denominado de: “Nullum crimen sine culpa”, segundo este princípio, só 

poderá ser apenado, aquele que tenha praticado qualquer ato com dolo ou culpa e 

culpabilidade, sendo este um fato típico e antijurídico. 

 À margem deste princípio, Damásio E. De Jesus  diz: 

 

 

 A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa, e merecendo 

juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico. É um fenômeno 

individual: o juízo de reprovabilidade (culpabilidade), elaborado pelo juiz , recai 

sobre o sujeito imputável que , podendo agir de maneira diversa, tinha condições de 
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alcançar o conhecimento da ilicitude do fato. ( JESUS, Damásio E. de. Crimes de 

Trânsito. Ed. Saraiva. 7ª ed., p.31) 

4.2.10 Princípio de humanidade 

 

 È o princípio que prevê o tratamento humanitário à pessoa do réu. A nossa carta magna 

reconhece este princípio em vários dispositivos constitucionais, tais como os presentes nos 

arts. (arts. 1º, III e 5º, III, XLVI e XLVII). Devendo também ser observado antes do processo 

(art. 5º, LXI, LXII e LXIV); e também durante o processo (art. 5º, LIII, LIV, LV, LVI e LVII); 

e na fase de execução da pena (proibição de penas degradantes, ainda que alternativas, art. 5º, 

XLVII, XLVIII, XLIX e L). 

 

 

4.2.11 Princípio da proporcionalidade da pena 

 

 Segundo este princípio, deve haver uma proporcionalidade entre o crime e a pena, não 

tendo a pena superior punição em função do grau de responsabilidade pela prática do fato. 

 Este princípio também é denominado de princípio da proibição do excesso, pois visa 

criar consonância  entre a pena imposta e a prática criminosa praticada pelo agente. 

 Sobre este princípio comenta Damásio E. De Jesus: “Daí dizer-se que a culpabilidade 

é a medida da pena. Fala-se também em proporcionalidade quanto à relação entre a gravidade 

objetiva do fato e a quantidade da pena.”( JESUS, Damásio E. de. Crimes de Trânsito. Ed. 

Saraiva. 7ª ed., p.31) 

 

 

4.2.12 Princípio do estado de inocência 

 

 Também denominado de princípio de presunção de inocência, o mesmo encontra 

fundamentação na Constituição Federal em seu artigo 5º, inc. LVII, que reza o que segue: 

“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória;” 

 A partir dele podemos inferir a obrigatoriedade de ausência de pena enquanto não 

houver sentença penal condenatória, transitada  em julgado. 
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4.2.13 Princípio de igualdade 

 

 É o princípio que garante a igualdade entre todos, não podendo o agente sofrer 

qualquer tipo de discriminação. 

 Este princípio encontra sua previsão legal no artigo 1º, caput, da Constituição Federal  

dispõe, in verbis: “Art. 1º -  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:(...)” 

 Sobre este princípio Damásio E. De Jesus tece o seguinte comentário: “Deste artigo, 

podemos entender que não pode o delinqüente ser discriminado em razão de cor, sexo, 

religião, raça, procedência, etnia, etc.”  JESUS, Damásio E. de. Crimes de Trânsito. Ed. 

Saraiva. 7ª ed., p.32) 

 

4.2.14 Princípio do “ne bis in idem” 

 

 Este é o princípio do Direito Penal que resguarda à todos os cidadãos o direito a não 

ser punido duplamente pelo mesmo fato, onde ninguém poderá ser processado e julgado duas 

vezes pelo mesmo fato, como também não ser apenado duas vezes pelo mesmo crime. 
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4.3 CONFLITO APARENTE DE LEIS PENAIS 

 

 O chamado conflito aparente de leis penais ocorre quando duas ou mais leis vigentes 

são aparentemente aplicáveis à mesma infração penal, prevalecendo pelo princípio da 

especialidade, a norma em que vem definido o tipo especial e este tem aplicação sobre o fato, 

excluindo-se a aplicação daquele que se encontra no tipo geral, como ocorre no exemplo 

abaixo: 

 Um falecimento ocorrido em virtude de um acidente entre um transeunte e um ciclista, 

sendo que este ciclista não  observou as regras de tráfego, contidas no Código de transito. Este 

não poderá, nesta hipótese, ter cometido crime de trânsito pois não conduzia veículo 

automotor, requisito impostor pelo legislador e norteador da classificação de um crime de 

trânsito. Requisito este que implica em um conflito aparente de normas legais, em virtude do 

fato típico especial. 

 À margem desta discussão, e com relação ao conflito aparente de leis penais, podemos 

citar a ilustração que o Ilustre Professor Luiz Flávio Gomes faz em sua obra: 

 

 

 

 

 

 

O agente, com uma bicicleta, em alta velocidade, atropela e mata um 

pedestre. A esse fato incide o Código Penal (CP, art. 121, §3º) ou o Código de 

Trânsito Brasileiro? Aparentemente, as duas leis são aplicáveis. A isso se dá o nome 

de conflito aparente de leis penais. Considerando-se que o Código de trânsito 

Brasileiro só incide quando trata de veículo automotor, o conflito se resolve em 

favor do Código Penal, porque bicicleta não é veículo automotor. (GOMES, Luiz 

Flávio. Direito Penal V.2 Parte geral. Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.78.) 

 

 

 Ao todo, nove tipos penais de trânsito, e estes estão elencados no Código  de Trânsito 

Brasileiro, em seus artigos 302 a 311, dentro do título: “Crimes de trânsito”. 
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4.4 CRIMES EM ESPÉCIE 

 

4.4.1 Homicídio culposo de trânsito.  

 

 

O homicídio culposo de trânsito é tratado pelo artigo 302 do Código de Trânsito  

Brasileiro, e o mesmo dispõe, in verbis: 

 

 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. 

 Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo 

automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente: 

 I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; 

 II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; 

 III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 

vítima do acidente; 

 IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de 

transporte de passageiros. 

 

  

 Tem-se por conceito de homicídio culposo no trânsito, a morte de um homem 

provocada culposamente por outro na direção de veículo automotor. 

 Cabe ressaltar, a estranha maneira que o legislador encontrou para tipificar a ação 

delituosa, pois em vez de descrever a conduta delituosa, menciona o fato de “praticar 

homicídio culposo”: ao invés de narrar a conduta típica, consubstanciada em “matar alguém 

de forma culposa”, preferiu utilizar o nomen juris homicídio culposo à margem desta 

definição, Damásio de Jesus faz crítica: 
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 O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro descreve um tipo derivado 

daquele disposto no código penal referente ao homicídio culposo, quando em 

circunstância específica: a direção de veículo automotor, atuando como qualificadora 

inerente ao tipo penal. Não se trata do mesmo delito enunciado no artigo121, 

parágrafo 3º, da CP, mas sim um tipo específico e qualificado, pois envolve infração 

cometida na condução de veículo automotor. (RIZZARO, Arnaldo.  

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 6ªed., Ed. Revista 

do Tribunais, 2007, p.607 Apud. JESUS, Damásio E., Crimes de Trânsito. São 

Paulo: Saraiva,1998, p.71) 

 

 

 

 

 O sujeito ativo deste crime, pode ser qualquer pessoa, habilitada ou não para conduzir 

veículo automotor e o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa viva, pedestre ou ocupante de 

outro veículo. 

 Os crimes de Trânsito culposos em sua generalidade são comissivos, sendo certo que 

em algumas situações pode ser comissivo por comissão. 

 O objeto juridicamente tutelável penalmente nos homicídios oriundos de trânsito é a 

vida humana, pois o tipo penal é claro ao referir-se à prática de homicídio.  

 O elemento subjetivo do tipo penal, é a culpa, não havendo neste caso a possibilidade 

de se agir com o intuito de matar, pois a prática de homicídio doloso, ainda que mediante 

emprego de veículo automotor, se amolda no art. 121 do Código Penal. 
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4.4.2 Lesão corporal culposa de trânsito. 

 

A lesão corporal culposa de trânsito é prevista pelo artigo 303 do Código de Trânsito  

Brasileiro, e o mesmo dispõe, in verbis: 

 

    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. 

 

 

 A conduta típica deste tipo penal consiste em atingir a integridade corporal ou a saúde 

física ou mental de outrem na direção de veículo automotor. 

 A previsão neste caso é a relativa ofensa à integridade física ou fisiopsíquica do ser 

humano, punindo-se o condutor do veículo automotor que ofender, em acidente de trânsito, 

culposamente a integridade corporal ou a saúde de outrem. Cabe salientar, neste caso que o 

veículo há de ser veículo automotor, pois lesão corporal causada por bicicleta ou veículo de 

tração animal, deverão ser tratadas à luz do Código Penal.  

 A lesão corporal é o dano que afeta o corpo ou a saúde, ou a ambos, conjuntamente, 

por isso a tutela penal deve recair sobre a integridade corporal ou a saúde da pessoa. 

 O tipo penal supracitado classifica-se em crime comum; culposo; de dano material e 

instantâneo. 

 O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, habilitada ou não, na condução de veículo 

automotor, pois trata-se de crime comum. E seu sujeito passivo pode ser qualquer pessoa viva, 

pedestre ou ocupante de veículo automotor. 

 O elemento subjetivo deste tipo penal especial é a culpa que poderá ser verificada pela 

imprudência, negligência e imperícia. 

 

 

 

 



38 

4.4.3 Omissão de Socorro ou Solicitação de Auxilio. 

 

O crime de omissão de socorro ou de omissão de solicitação de socorro, está tipificado 

no artigo 304 do Código de Trânsito  Brasileiro, que dispõe, in verbis: 

 

 

 Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar 

imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, 

deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: 

 Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir 

elemento de crime mais grave. 

 Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do 

veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima 

com morte instantânea ou com ferimentos leves. 

 

  

 Este tipo penal, é de difícil aplicação a um caso concreto, pois também se faz presente 

no agravamento dos tipos penais do homicídio culposo de trânsito (art. 302 do CTB) e da 

lesão corporal culposa de trânsito. 

 Pela inadmissibilidade da dupla punição pelo mesmo fato, princípio do “ne bis in 

idem”, só resta a possibilidade de prática desta conduta criminosa, pelo agente que, 

desprovido de qualquer tipo de culpa, se envolve em acidente de trânsito com vítima e deixe 

de prestar o referido socorro, mesmo assim, confrontaria o tipo penal previsto ni artigo 135 do 

CP, a omissão de socorro comum. 

 A omissão de socorro que constar no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro 

Penal, tem campo de incidência bem mais extenso, pois não restringe-se ao abandono da 

vítima pelo causador do acidente oriundo de trânsito e não se restringe à acidentes com 

veículos automotores, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro, neste caso, não fala em 

veículo automotor. Assim, podemos entender também que se enquadram neste caso os sujeitos 

ativos condutores de bicicletas e veículos tracionados por animais. 
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 Referente ao disposto no artigo 304 do CTB,  Arnaldo Rizzardo tece o seguinte 

comentário:  “ Na previsão do artigo 304 do CTB, a figura é própria para o condutor que se 

envolve em acidente de trânsito e não presta socorro, se a tanto possui condições, ou não 

promove medidas ou providências junto à autoridade pública para o socorro da 

vítima.”(RIZZARO, Arnaldo.  COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. 6ªed., Ed. Revista do Tribunais, 2007, p.613). 

  

 A omissão de socorro no trânsito classifica-se como crime doloso; omissivo puro; 

próprio; formal; instantâneo de perigo e subsidiário. Subsidiário por só haverá crime se o fato 

não constituir elemento do crime mais grave. 

 O objeto jurídico da tutela penal criminal, deste tipo penal especial é a proteção da 

vida e a incolumidade física da pessoa que se faz vítima de acidente de trânsito envolvendo 

veículo automotor. 

  

 

4.4.4 Fuga Injustificada do Local do Acidente. 

 

 

O instituto penal que pune a fuga injustificada do local do acidente, está prevista no 

artigo 305 do Código de Trânsito  Brasileiro, e este dispõe, in verbis : “Art. 305. Afastar-se o 

condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe 

possa ser atribuída: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.  

 

 Na tentativa de forçar o motorista à permanecer no local do acidente de trânsito 

visando facilitar a apuração da responsabilidade civil e penal, e legislador trouxe à este 

diploma a definição do “crime de fuga”. Tal dispositivo confronta frontalmente nossa Carta 

Magna, pois ofende a garantia existente na mesma que assegura o princípio o qual ninguém é 

obrigado a produzir prova contra si mesmo, ao ponto que obriga a permanência do agente no 

local do acidente. 
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 Sobre este dispositivo penal especial, Arnaldo Rizzardo cita passagem de Guilherme 

de Souza Nucci: “Trata-se de crime de duvidosa constitucionalidade, pois está sendo imposto 

ao agente o dever de se auto-incriminar. Se o mesmo não se aplica aos delitos dolosos, com 

muito maior razão em desprendimento excessivo, ou seja, apresentar-se para ser 

punido.”(RIZZARO, Arnaldo. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. 6ªed., Ed. Revista do Tribunais, 2007, p.615 Apud  NUCCI, Guilherme de 

Souza .Crimes de Trânsito. Ed. Juarez de Oliveira,1999, p.41.) 

 Cabe ressaltar que tal dispositivo viola também o artigo 8º, II, g, do Pacto de São José: 

ninguém tem o dever de auto-incriminar-se. Tal crime classifica-se como doloso; próprio; em 

regra comissivo, podendo ser comissivo por omissão. 

 O objeto jurídico tutelável pelo direito penal se dirige de igual intensidade e ao mesmo 

tempo à administração da justiça criminal e ao interesse da vítima em obter justa 

recomposição civil de seu interesse lesado. Seu sujeito ativo só pode ser o condutor de veículo 

envolvido em acidente de trânsito por se tratar de crime próprio e o sujeito passivo é o Estado, 

pois é o maior responsável e interessado pela apuração dos fatos na esfera criminal. 

 Este dispositivo, até o momento, não logrou êxito no campo de aplicabilidade jurídica, 

pois é de pouquíssima aplicação prática, tendo em vista as controvérsias suscitadas pelo 

mesmo,caindo em absoluto desuso. 

 

 

4.4.5 Embriaguez ao volante. 

 

 

O tipo penal que trata da embriaguez ao volante, está disposto no artigo 306 do Código 

de Trânsito  Brasileiro, que reza o seguinte, in verbis: 
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 Art. 306.   Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com 

concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou 

sob a influência de qualquer 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. 

 

  

 

 O atual Código de Trânsito Brasileiro incrimina a conduta de dirigir embriagado que 

antes do referido diploma, enquadravam-se na contravenção de direção perigosa de veículo na 

via pública (art. 34 da LCP), sendo a embriaguez ao volante amoldada à este artigo 

supracitado. 

  

 Entende o legislador, neste caso, que uma vez embriagado, o condutor de veículo 

automotor coloca a vida dos outros em perigo. 

  

 À margem deste entendimento, Arnaldo Rizzardo comenta: 

 

 

 

 A embriaguez corresponde a um estado temporário de intoxicação da pessoa, 

provocada pelo álcool ou substância análoga ou de semelhantes efeitos, que a priva 

do poder de autocontrole e reduz ou anula a capacidade de entendimento. De acordo 

com o tipo da figura, o elemento constitutivo é a direção sob a influência de álcool 

ou substância de efeitos análogos. Não se exige a embriaguez total. Basta a mera 

influência, ou a presença de alguma quantidade de álcool no sangue. (RIZZARO, 

Arnaldo.  COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 6ªed., 

Ed. Revista do Tribunais, 2007, p.615.) 
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 Este crime classifica-se como doloso; comum; vago; comissivo; formal; de perigo 

abstrato. 

 O objeto jurídico tutelável pelo direito penal é a segurança no trânsito que por 

conseguinte garante a preservação da incolumidade pública, esta última, um dos direitos 

fundamentais previsto expressamente no art.5º, caput, da CF. 

 O sujeito ativo deste crime pode ser qualquer pessoa, habilitada ou não, na direção de 

veículo automotor que tenha ingerido bebida alcoólica e seu sujeito ativo, a coletividade. 

 Tal dispositivo legal se vê de vasta aplicabilidade em razão de intensa fiscalização 

apoiada nas bases da atualíssima Lei Seca (Lei 11.705/08). 

 

 

4.4.6 Violação de Decisão Administrativa ou Judicial. 

 

 

A violação de decisão administrativa ou judicial que tange o direito à condução de 

veículo automotor, está prevista no artigo 307 do Código de Trânsito  Brasileiro, que dispõe, 

in verbis: 

 

 

 Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código: 

 Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição 

adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. 

 Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de 

entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a 

Carteira de Habilitação. 

 

 

 Este artigo visa criminalizar quem desobedece restrição legal de dirigir, o infrator ou 

condenado, e se põe novamente à dirigir, mesmo estando impossibilitado. 
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 Consuma-se este delito, com a simples constatação do fato. 

 O referido dispositivo, trazido pelo atual Código de Trânsito Brasileiro encontrava 

previsão semelhante na extinta Lei de Contravenções Penais em seu artigo 32, com a seguinte 

redação: “Dirigir, sem a devida habilitação, veículo em via pública ou embarcação a motor em 

águas públicas. Pena – multa.” 

 Este tipo criminal, classifica-se em doloso; próprio; de perigo abstrato; de mera 

conduta; em regra comissivo, podendo ser comissivo na omissão. 

 O objeto jurídico tutelável penalmente é a Administração Pública, enfocando as 

decisões administrativas e judiciais no que tange a suspensão ou a proibição do direito à 

dirigir veículo automotor. 

 Seu sujeito ativo é aquele que tinha sofrido suspensão ou proibição do direito de 

dirigir veículo automotor e o sujeito passivo é a Administração Pública. 

 

 

4.4.7 Participação de Corrida, Disputa ou Competição Não Autorizada. 

 

 A pratica delituosa de participação de corrida, disputa ou competição não autorizada, 

se faz presente no artigo 308 do Código de Trânsito  Brasileiro, que dispõe, in verbis: 

 

 

 Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de 

corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade 

competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada: 

 Penas - detenção, de seis meses a dois anos, multa e suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

 

 

 Conhecida vulgarmente como “racha”, é considerada pelo CTB como disputa por 

emulação, ato que se faz comum em nossas ruas em todo o país. 

 Trata-se de crime de perigo concreto, uma vez que exige para sua configuração o dano 

potencial à incolumidade pública ou privada. Carece também do concurso de dois ou mais 

agentes, tendo em vista que não se pode competir sozinho. 
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 Esta violação já encontrava dispositivo semelhante na extinta LCP que em seu art. 34 

reconhecia a direção perigosa de veículo em via pública, ou até o delito de exposição da vida 

ou da saúde de outrem a perigo (Art. 132, CP) 

 No campo administrativo são assimiladas a este crime de trânsito pesadas sanções 

triplicadas ou quintuplicadas, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. (Arts. 

173 e 174, do CTB). 

 Este tipo criminal especial, classifica-se em comum; doloso; comissivo; 

plurissubjetivo; de perigo concreto. 

 O objeto jurídico penalmente tutelável é a incolumidade pública, direito fundamental, 

previsto no art. 5º, caput, da CF. 

 O sujeito ativo deste tipo criminal pode ser qualquer pessoa, habilitada ou não, na 

condução de veículo automotor e o sujeito passivo é a sociedade, pois visa-se a incolumidade 

pública. 

 

 

4.4.8 Direção Inabilitação de Veículo Automotor em Via Pública. 

 

 

O delito da prática de direção inabilitada de veículo automotor em  via pública, se faz 

presente no artigo 309 do Código de Trânsito  Brasileiro, dispondo, in verbis: 

 

 

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 

Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 

gerando perigo de dano: 

  Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
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 A direção de veículo automotor sem a devida habilitação, constitui crime de perigo 

concreto, exigindo-se, neste caso, que haja o perigo de dano para que se possa configurar o 

tipo penal. Tal conduta só se considera criminosa se o agente dirige de forma anormal e 

perigosa, diminuindo a segurança viária, caso contrário, constitui apenas ilícito administrativo 

(art. 162, I a V, do CTB). 

 Este tipo penal insere apenas o condutor que não se encontra gabaritado, ou nunca 

recebeu a documentação para tanto, não havendo, entretanto o delito no caso do condutor não 

estar portando o documento de habilitação. Neste caso incidirá a regra constante no artigo 232 

do CTB. 

 Este tipo penal classifica-se em: comum; vago; doloso; formal; unis subjetivo. 

 O objeto jurídico tutelado penalmente é a incolumidade pública, em sentido amplo, 

pois visa a segurança viária. 

 O sujeito ativo deste tipo criminal pode ser qualquer pessoa, pois se trata de um crime 

comum e o sujeito passivo é a coletividade. 

 

 

4.4.9 Entrega Temerária de Veículo à Condução de Terceiro. 

 

 

A entrega temerária de veículo automotor à condução de terceiro, é prevista como 

conduta criminosa pelo artigo 310 do Código de Trânsito  Brasileiro, que dispõe, in verbis: 

 

 

 Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a 

pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, 

ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não 

esteja em condições de conduzi-lo com segurança: 

 Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
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 Sobre este tipo penal, há vasta discussão doutrinária referente a sua 

constitucionalidade. 

 Na verdade, neste caso, a atuação legislativa no intuito de coibir as condutas que 

possam resultar em práticas de delitos mais graves, deve ser considerada. 

 Neste sentido Fernando Capez considera que a regra do artigo 5º, XXXIX, da CF, que 

enuncia que: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal”, incumbiu ao legislador a tarefa de selecionar, dentre todas as condutas do gênero 

humano, aquelas capazes de colocar em risco a tranqüilidade social e a ordem pública, para 

posteriormente, no exercício de sua função constitucional, defini-las previamente como 

infrações penais. 

 Este tipo penal criminal classifica-se em: comum; vago; doloso; de perigo abstrato; 

unissubjeito; em regra comissivo, podendo ser comissivo por omissão. 

 O objeto jurídico penalmente tutelável é a incolumidade pública em sentido amplo 

pois envolve a segurança no trânsito; a segurança viária; a vida e a integridade física das 

pessoas. 

  

 O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa habilitada ou não, proprietária ou não do 

veículo que faz a entrega temerária do veículo, pois trata-se de crime comum e o sujeito 

passivo é a coletividade. 

 O elemento subjetivo deste tipo é o dolo em seu modo genérico. 
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44.4.10 Trafegar em Velocidade Incompatível 

 

O tráfego em alta velocidade, tem sua previsão penal disposta no artigo 311 do Código 

de Trânsito  Brasileiro, que reza, in verbis: 

 

 

 Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas 

proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de 

passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou 

concentração de pessoas, gerando perigo de dano: 

 Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

 

 

 Com relação a este tipo penal, quis o legislador, preservar a segurança viária 

considerando que a direção de veículos automotores em velocidade incompatível com 

determinadas vias, não fossem punidas apenas administrativamente ou pela extinta Lei de 

Contravenções Penais.  

 Sobre o tipo incriminador referente ao tráfego em velocidade incompatível, Arnaldo 

Rizzardo comenta: “Não se trata de desrespeitar os limites de velocidade fixados em placas de 

sinalização, ou estabelecidas pelo CTB (art. 60), mais de coadunar a velocidade às 

circunstâncias locais, variando em função da intensidade de pessoas na pista e nos espaços 

próximos.”(RIZZARO, Arnaldo. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. 6ªed., Ed. Revista do Tribunais, 2007, p.623) 

 Este crime classifica-se como: comum; vago; doloso; formal; de perigo concreto; uni 

subjetivo. 

 O objeto jurídico tutelado penalmente é a incolumidade pública em sentido amplo, 

pois visa a segurança no trânsito e a segurança viária. 

 O sujeito ativo deste tipo pode ser qualquer pessoa, habilitada ou não, que conduza 

veículo com velocidade incompatível com a segurança da localidade e o sujeito passivo é a 

coletividade. 

 O elemento subjetivo deste tipo penal é o dolo, na modalidade genérica. 
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4.4.11 Inovação Artificiosa 

 

A inovação artificiosa se faz presente  no Código Brasileiro de Trânsito em seu artigo 

312 que dispõe, in verbis: 

 

 

 Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com 

vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito 

policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir 

a erro o agente policial, o perito, ou juiz: 

 Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

 Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, 

quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos 

quais se refere. 

 

 

 Este dispositivo penal especial tem o propósito de possibilitar a perfeita apuração do 

acidente envolvendo vítimas, impedidinho a  alteração ou inovação dos elementos que 

envolvem o fato, o acidente de trânsito, protegendo assim, a administração da justiça, tal 

como prevê o artigo 347 do CP. 

 Classifica-se, este tipo penal supracitado em: crime comum; vago; doloso; formal; uni 

subjetivo. 

 O objeto juridicamente tutelável deste tipo é a administração da justiça. 

 O sujeito ativo deste tipo criminal pode ser qualquer pessoa pois trata-se de crime 

comum e o sujeito passivo é o Estado. 
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CAPÍTULO V 

 

O DOLO EVENTUAL NOS CRIMES DE TRÂNSITO 

 

 

Os homicídios de transito são considerados tipicamente culposos, assim como são 

definidos, em letra de lei, pelo artigo 302 do CTB que reza, in verbis: “Art. 302. Praticar 

homicídio culposo na direção de veículo automotor: (…)” 

 Tal tipificação ocorreu porque embora o legislador quisesse asseverar a punição aos 

delitos de transito, trazendo uma resposta aos anseios sociais, oriundos da violência que 

assola nosso tráfego, o mesmo considerou pelo principio da especialidade que deveria tratar 

apenas os homicídios referentes aos acidentes em função do tráfego de veículos automotores, 

como observarmos na narrativa realizado pelo Excelentíssimo Desembargador Newton neves, 

do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo: “Não é demais relembrar que o trafego é 

atividade de risco permitido, daí porque, e como regra, os resultados dessa atividade não estão 

inseridos no rol dos crimes dolosos(...)" (TJSP, RSE 990.08.105834-0, rel. DES. Newton 

Neves, j.  09/02/09, p. 06). 

Na visão do legislador, tal texto legal logrou êxito em seu objetivo: o código de 

transito brasileiro se regulamenta todo o tráfego, todo o trânsito de veículos. 

 

  



50 

 O artigo 1º do Código de Trânsito  Brasileiro dispõe, in verbis: 

 

 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

Lei nº 9.503 de setembro de 1997 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território 

nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. 

(...) 

 

Acreditando que todo condutor de veiculo automotor age com perícia, uma vez que é 

prevista a habilitação para tomar direção de automóvel, os homicídios de transito só poderiam 

ser culposos, se não fossem, estariam afastando o principio de se locomover, trafegar com o 

veiculo, não podendo ser este instrumento ou meio o qual se pratique, nesta condição, 

homicídio doloso.   

Neste sentido, Arnaldo Rizzardo, tece comentário, elucidando a aplicabilidade de 

normas, em função do caso concreto, ora dada pelo princípio da especialidade (art. 302 do 

CTB), ora pelo princípio da subsidiariedade: 

 

 

  o art. 302 do CTB introduziu a figura do homicídio culposo, isto é, 

decorrente de acidente de trânsito com culpa somente, e não com o dolo direto ou 

eventual – mais explicitamente, o homicídio provocado por imprudência, 

negligencia ou imperícia. Verifica-se quando alguém causa morte de outrem, e tal 

acontecendo por omissão de cautela, atenção ou diligencia comum exigível de todos 

os seres humanos normais. Se presente o dolo, numa de suas modalidades, a 

capitulação opera-se em geral no caput do art.121 do CP, sem afastar as situações 

dos §§ 1º e 2º. (RIZZARO, Arnaldo.  COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO. 6ªed., Ed. Revista do Tribunais, 2007, p. 609.) 
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 Antes de dar inicio a análise que fundamenta o título desta obra, se faz necessária uma 

breve diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente em função de sua tenuidade na 

diferenciação de um para outro na seara do Direito Penal. 

  O dolo eventual é uma espécie indireta do dolo e caracteriza-se pelo fato do mesmo 

não ser um desejo do agente, mas assume o risco de produzir resultado. 

 A culpa consciente ocorre quando o agente, muito embora preveja o resultado, acredita 

veemente que não irá produzir o referido resultado. 

  Não se pode concordar que uma pessoa dirija seu veículo a 190 Km/h, em 

proximidade do perímetro urbano, possa acreditar que em função de sua perícia não 

ocasionará nenhum resultado lesivo. Tal conclusão funda-se na total incompatibilidade em 

função do local e da velocidade efetuada. 

Neste caso, age sim a agente com dolo, na sua modalidade eventual, pois assume o 

risco de produzir o resultado. 

Tal ilustração pode ser melhor visualizada pela explicação exemplificada da Fernando 

Capez: 

 (...) a culpa consciente difere do dolo eventual, porque neste o agente prevê o 

resultado, mas não se importa que ele ocorra (“se eu continuar dirigindo assim, 

posso vir a matar alguém, mas não importa; se acontecer tudo bem eu vou 

prosseguir.”). Na culpa consciente, embora prevendo o que possa vir a acontecer, o 

agente repudia essa possibilidade (“se eu continuar a dirigindo assim, posso vir a 

matar alguem, mas estou certo de que isso, embora possível, não ocorrerá). O traço 

distintivo entre ambos, portanto, é que no dolo eventual o agente diz: “não importa”, 

enquanto na culpa consciente supõe: “é possível, mais não vai acontecer de forma 

alguma. .(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal V.I, Parte Geral. Ed. Saraiva, 

12 ed., 2008, pp. 211 e 212.) 

 

Existe e é real a possibilidade de imputação dolosa aos homicídios oriundos de 

acidentes de transito. Basta haver conduta que tenha por resultado o falecimento e seja 

afastada a modalidade culposa. Restando assim a figura do dolo eventual, pois é a única 

figura dolosa que se pode confundir com a culposa. 
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À margem deste estudo podemos citar passagem de fundamentação jurisprudencial, 

neste sentido:  

 

 

 

 

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO- Acidente automobilístico - “racha” 

em via pública – prova indiciária que aponta sua ocorrência – Fato, em tese, que 

caracteriza a ocorrência do dolo eventual – Competência do Tribunal do Júri  - 

Pronúncia – Decisão correta -Inexistência de nulidades – recurso não provido -  

(voto nº 6355).(TJSP, RSE 990.08.105834-0, rel. DES. Newton Neves, j.  09/02/09). 

 Trata-se de recurso em sentido estrito contra o r.  decisão  de fls. 521/535, 

que pronunciou RANIER WILLIAM AGUILAR GASPAR e SAMUEL HENRIQUE 

MANDUQUI como incursos nas sanções do artigo 121, caput, 129, § 1º, c.c.  Artigo 

29, todos do Código Penal, por terem, segunda a denúncia, cada qual na direção de 

seu veículo, mais agindo em conjunto e previamente  ajustados, realizado disputa ou 

competição de velocidade não autorizada (”racha”) em via pública, ocasião em que o 

primeiro réu, por não observar o sinal vermelho, veio a colidir com a motocicleta 

conduzida por Cícero José Santana, tendo na garupa Matheus Teodoro da silva, 

causando a morte do primeiro e provocando ferimentos sérios no segundo.(...) 

É certo que, aqui, trata-se de um fato complexo diferente daqueles que, 

como regra, são submetidos ao Tribunal do Júri. Nem por isso pode ser afastada sua 

competência, se dos autos é possível vislumbrar o chamado dolo eventual(...) (TJSP, 

RSE 990.08.105834-0, rel. DES. Newton Neves, j.  09/02/09). 

 

  

 Esta decisão ilustra a possibilidade real de imputação dolosa, em sua modalidade 

eventual, aos crimes de homicídios de trânsito, desqualificado o tipo penal especial constante 

no CTB ,e inserindo, pelo princípio da subsidiariedade, inserindo- o à sanção penal  previstas 

no artigo 121, caput, 129, § 1º, c.c.  Artigo 29, todos do Código Penal. 
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Para melhor demostrara a aplicabilidade de tal princípio, transcrevo exemplo dado 

pelo  Ilustre Professor Renato Marcão, em sua obra, no campo dos crimes de trânsito: “o 

crime do art.302 do CTB só é punido a título de culpa. A prática de homicídio doloso (dolo 

direto ou eventual), ainda que mediante emprego de veiculo automotor, se amolda no artigo 

121 do Código Penal.” (Marção, Renato. CRIMES DE TRÂNSITO. Ed. Saraiva, 2009, p.4) 

  Ainda, à título exemplificativo, indico outra decisão, que também fundamenta  a 

supracitada, do Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo: (…) “se o acidente em si não foi 

doloso, a empreitada da qual resultou o acidente, esta, sim poderá estar pejada de dolo 

eventual, porque voluntariamente teriam os motoristas dos dois carros assumido o risco 

quanto à produção daquele  resultado maléfico. (Recurso especial n. 249.604/SP)(...)”(TJSP, 

RSE 990.08.105834-0, rel. DES. Newton Neves, j.  09/02/09, p. 06). 

  Anexado à esta obra encontra-se decisão judicial em sua íntegra, a qual me ajudou na 

formação desta singela dissertação, no que tange a imputação dolosa, em sua modalidade 

eventual , aos crimes de homicídio de trânsito. 

  Em suma, realizado o correto estudo à cerca dos institutos da culpa e do dolo, havendo 

a possibilidade de imputação dolosa aos crimes de homicídio oriundos de acidentes de 

trânsito, deverá o agente ser indiciado subsidiariamente pelo crime de homicídio previsto na 

parte geral do CP.   
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Conclusão 

 

 

Com a elaboração de pesquisa e do estudo, necessários para a concretização desta 

obra, pude concluir que existe sim a possibilidade de imputação dolosa aos crimes de trânsito. 

 

Tal conclusão inicia-se primariamente na diferenciação dos institutos da culpa 

consciente e do dolo eventual. Modalidades de imputações criminosas previstas pelo artigo 18 

do Código Penal, artigo este,  onde também são fundadas as duas teorias que norteiam  os 

tipos dolosos, que são as teorias da vontade e do consentimento. 

 

Diz-se que o direito penal brasileiro é o direito da vontade, em virtude da teoria sobre 

o dolo, chamada de teoria da vontade, por ele adotada. Portanto, ao observarmos indícios 

convalidadores da imputação dolosa ao agente que assune o risco de produzir o resultado, no 

que tange o dolo eventual nos crimes de trânsito, ao mesmo deve ser imputada a conduta 

dolosa. 

 

Cabe ressaltar que não se pode criar uma regra do tipo: excesso de velocidade somado 

a embriaguez , resultado dolo eventual. Esta expressão não  deve prosperar, pois cada caso é 

um caso, que deverá ser analisado isoladamente, respeitando o princípio da proibição da 

analogia “in malam partem”, que visa proibir a adequação típica “por semelhança”. 

   

  Se faz necessário ainda, frisar que o Código Penal Brasileiro não adotou a teoria da 

representação e sima as da vontade e do assentimento. Portanto, para que se possa caracterizar 

o a figura do dolo eventual, se faz necessário que o agente anteveja o resultado e o aceite, não 

se importando, verdadeiramente com a  sua ocorrência. 
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  Em suma, todo o crime de homicidio oriundo de trânsito, ao qual estiver investido de 

conduta dolosa, deverá ser imputado subsidiariamente ao artigo 121 do Código Penal, pois a 

previsão na legislação especial que trata de trânsito restringe-se a punir os crimes de 

homicídio   em sua modalidade  dolosa. 
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Anexo  

 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO- Acidente automobilístico - “racha” em via 

pública – prova indiciária que aponta sua ocorrência – Fato, em tese, que caracteriza a 

ocorrência do dolo eventual – Competência do Tribunal do Júri  - Pronúncia – Decisão correta 

-Inexistência de nulidades – recurso não provido -  (voto nº 6355).(TJSP, RSE 990.08.105834-


