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RESUMO 

O trabalho aqui exposto analisa e discute as questões da punibilidade dolosa dos crimes de 

trânsito na cidade de Belém. Inicia com o breve histórico dos transportes na cidade, 

identificando que desde o começo da organização urbanística não havia um ordenamento para 

a mobilidade urbana. Abrange também a diferença entre crimes culposos e dolosos. A 

metodologia utilizada para tal estudo baseia-se em pesquisas bibliográficas de livros técnicos 

e nas legislações vigentes. A partir da compreensão dos fatos abordados, identifica-se que as 

legislações civis, penais e processuais contribuem para a crescente incidência dos crimes 

dolosos no trânsito.    
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ABSTRACT 

 

The work here presented analyzes and discusses the issues of the evolution of traffic felonies 

in the city of Belém. It begins with a brief history of transportation in the city, identifying that 

from the beginning of the organization there was no urban planning to urban mobility. It also 

covers the difference between intentional and negligent crimes. The methodology used for 

this study is based on bibliographic research and technical books of legislation. From the 

understanding of the facts discussed, identifies that the civil, criminal and procedure laws 

contribute to the increasing incidence of capital crimes in traffic.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A contemporaneidade pressupõe agilidade de processos e tempos de resposta eficazes, 

que impactam diretamente na capacidade de deslocamento das pessoas. Nesse contexto pode-

se intuir que o trânsito faz parte da nossa vida, que nem percebemos o quanto estamos 

dependentes dele. A presença dos vários tipos de veículos ao nosso entorno ficou tão 

integrado ao cotidiano, que tanto faz ser morador da zona urbana ou rural, que em algum 

momento do dia irá se utilizar do trânsito.  

Segundo Ferreira (2010. p.751), “o trânsito é ato ou efeito de caminhar, marcha, 

movimento, circulação, afluência de pessoas e/ou veículos, tráfego”. E o Código de Trânsito 

Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que entrou em vigor em 

janeiro do ano seguinte, dispõe no artigo 1º, § 1º, considerando que o trânsito é a utilização 

das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins 

de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 

O trânsito segue um ordenamento legal e no Brasil está hierarquicamente disposto na 

Constituição Federal, de 1988, na Convenção Sobre Trânsito Viário de Viena, na 

Regulamentação Básica Unificada de Trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro, Leis e 

Decretos incorporáveis ao CTB, Leis e Decretos - Leis não incorporáveis ao CTB, 

Resoluções, Pareceres e Decisões do CONTRAN e DENATRAN. 

É inegável a contribuição dos veículos para as necessidades humanas, desde os 

remotos transportes de tração humana e animal aos velozes automóveis e metrôs. Entretanto, 

não é possível referirmos somente o lado positivo desta situação. Têm-se paralelamente os 

transtornos causados pelo trânsito, principalmente nos grandes centros urbanos, os quais são 

possíveis citar o congestionamento constante nas ruas e avenidas do centro e da periferia de 

Belém, seja por ausência de sinalização, calçadas em boas condições, ciclovias, espaços 

públicos de estacionamento, campanhas educativas eficazes ou a fiscalização incipiente dos 

agentes de trânsito. 

Em face deste cenário, verifica-se o que o trânsito gera entre os cidadãos a 

intolerância, a agressão e o desrespeito à legislação de trânsito, aumentando 

consideravelmente o índice de violência. 

A violência é um fenômeno que vem aumentando de maneira notável na sociedade 

nas últimas décadas, seja pela falta de educação, emprego, consciência e outros, e em lugares 

onde jamais se imaginaria, a exemplo disso se vê brigas e/ou mortes nas escolas; no trânsito, 

constantes são os conflitos entre todos os agentes, motoristas, pedestres, ciclistas, fiscais. 



Exemplo disso é quando ocorre um mero abalroamento, que pode ser resolvido de modo bem 

simples, porém não é o que vem ocorrendo, e todos se perguntam porque acontecem essas 

coisas? De fato poucos sabem da resposta. 

Piosevan (1998, p.105 apud Araújo e Calhau, 2011, p.1) explicar que o trânsito é o 

reflexo de como a sociedade se desenvolve diariamente, se os indivíduos estão respeitando os 

direitos e cumprindo os deveres, o que reflete o modo como internalizam as regras de 

segurança, a vida, liberdade, etc. 

Este trabalho de pesquisa será desenvolvido com o objetivo de encontrar respostas a 

questões polêmicas como: é possível atribuir o aumento da violência no trânsito em virtude da 

sensação de impunidade passada pelo Código de Trânsito Brasileiro? A ausência de 

fiscalização contribui para o crescimento das infrações? Existem casos de condenação e de 

cumprimento de pena para o crime doloso de trânsito em Belém?  

  

Ante a complexidade e abrangência das questões levantadas, pretende-se neste artigo, 

investigar de forma especifica: “A punibilidade dolosa nos crimes de trânsito na cidade de 

Belém” 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo de foco descritivo 

subsidia-se em pesquisas bibliográficas, fundamentando-se em livros técnicos, bem como em 

jurisprudências dos tribunais. 

 

2 BREVE HISTÓRICO DOS TRANSPORTES EM BELÉM  

A necessidade de explorar novos lugares é própria da natureza humana, 

principalmente após os inventos dos transportes, que alteraram sobremaneira os espaços 

geográficos ao longo da história. Essas transformações que afetaram mais diretamente os 

habitantes das regiões urbanas, em face da diversidade dos meios de transporte disponíveis, 

tornaram as atividades destes locais profundamente dinâmicas. 

Com o passar do tempo os transporte os tipos de transportes foram substituídos para 

ganhar mais agilidade. As carruagens foram bastante utilizadas com a chegada da Corte 

Portuguesa no Brasil, e devido ao grande volume dos referidos transportes, a administração da 

cidade do Rio de Janeiro foi forçada a tomar medidas de regulamentação, em face dos 

congestionamentos ante a largura limitada das ruas. 



Á medida que outros inventos iam surgindo, como o emprego do vapor, passou-se a 

utilização dos bondinhos. Em 1854, chegou ao Brasil à primeira locomotiva a vapor- Estrada 

de Ferro Mauá, ligando o Rio de Janeiro a Raiz da Serra, próximo à cidade de Petrópolis. 

A cidade de Belém seguindo o mesmo modelo das outras capitais acompanhava as 

mesmas tendências da época, com as primeiras e estreitas ruas do bairro da Cidade Velha, que 

iam surgindo para atender a expansão comercial e populacional, sem, contudo, nenhuma 

preocupação com ordenamento das vias.  

A capital paraense foi uma das primeiras cidades brasileiras a oferecer os serviços de 

bonde como transporte de passageiros no século XIX. No ano de 1869 após a celebração de 

um convênio entre o governo municipal de Belém e o empresário norte americano James B. 

Bond, foi criado o primeiro serviço de transporte coletivo de tração a vapor. 

A cidade estava vivendo o período áureo do ciclo da borracha, e com a inspiração 

parisiense. Sofreu mudanças que possibilitaram o empreendimento de bondes de transporte 

coletivo urbanos com tração a vapor, fosse substituído por bondes elétricos. Em 1898 foi 

instalada a Pará Eletric, comanda por um inglês, que planejou os trajetos dos seus bondes 

elétricos populares que circulavam por vários bairros da cidade. Para os mais abastados 

existiam os bondes de luxo, denominados de balangandãs.   

Data de 1891 a chegada ao Brasil do primeiro carro particular a circular no país, 

trazido de Paris por Henrique Santos Dumont. Inicia-se a partir deste período a substituição 

dos transportes coletivos pelos particulares. 

Quando a energia elétrica já não suportava mais a demanda do consumo, os bondes 

elétricos começaram a ser substituídos, por volta de 1911, pelos chamados auto-ônibus. 

STIEL,(1984), relata que na mesma época, cerca de 200 empresas de ônibus já 

congestionavam o tráfego nas ruas de Belém. 

Com as importações e montagens no país dos carros particulares ocorrendo com mais 

freqüência, estes veículos começaram a dividir os espaços já utilizados pelos transportes 

coletivos, pois aproveitaram as mesmas ruas estreitas preexistentes, evidenciando assim, os 

problemas futuros de limitações e entraves que passariam a fazer parte do trânsito em Belém. 

 

3  TRÂNSITO: LEGISLAÇÕES DE CIRCULAÇÃO E CONDUTAS 

Transitar, percorrer, andar, deslocar, outras palavras sinônimas traduzem a mobilidade 

de transportes, cargas, pessoas na condição de pedestre, condutor, legislador, fiscalizador, 

ciclista, motociclista, trabalhador ou usuário que se movimentam para as mais diversas 

finalidades.   



Segundo o Departamento Nacional de Trânsito/ DENATRAN o trânsito é movimento 

e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. 

O trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e de 

animais. E, que pode ser tanto em ruas quanto em estradas. O trânsito é um espaço coletivo, 

ou seja, é um local onde as pessoas podem conviver e se comunicar. No trânsito, todos têm 

direitos e deveres. Por isso, é necessário, que haja respeito e compreensão entre todos que 

participam do trânsito. (TRANSITOLÂNDIA, 2012). 

Trânsito é o conjunto de deslocamentos diários de pessoas por calçadas e vias; é a 

movimentação geral de pedestres e de diferentes tipos de veículos. O trânsito ocorre em 

espaços públicos e reflete o movimento de múltiplos interesses, atendendo às necessidades de 

trabalho, saúde, lazer e outros, muitas vezes conflitantes. Para garantir o equilíbrio entre esses 

interesses coletivos é que se estabelecem acordos sociais, sob formas de regras, normas e 

sinais, que sistematizados, formam as leis. Compreender as leis de trânsito e respeitá-las 

garante a proteção da vida, que é o nosso bem maior. (Nereide Tolentino) Detran PR. 

Verifica-se que a preocupação com o trânsito no Brasil ocorreu de forma isolada, com 

a publicação a partir de 1910 de vários decretos os quais visavam regulamentar a circulação 

de transportes, entre eles menciona-se o Decreto nº 8.324/1910, que regulamentou o serviço 

de transporte por automóveis, o Decreto nº 4.460/1922, que regulamentou a proibição da 

circulação dos carros de boi e da carga máxima dos veículos e o Decreto nº 5.141/1927, que 

criou o Fundo especial para construção e conservação das estradas de rodagem federais. 

Porém somente em 1941 surge o primeiro Código Nacional de Trânsito, através do 

Decreto Lei nº 2.994, que foi substituído em setembro do mesmo ano pelo Decreto nº 3.651 

estabelecendo a criação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), subordinado ao 

Ministério da Justiça e os Conselhos Regionais de Trânsito (CRT), nas capitais dos Estados, 

subordinados aos Governos estaduais. 

Com o passar do tempo essas normas tornaram-se insuficientes em virtude de o 

trânsito ter se transformado em matéria das mais significativas do século XX, visto que vai 

além das questões do deslocamento, pois provoca mudanças significativas no que se refere às 

necessidades, poluição, educação, paisagismo, segurança, administração pública e padrões de 

comportamento, que outras normas tornaram-se imprescindíveis para dar suporte ao assunto. 

Os estudiosos, pesquisadores e legisladores do trânsito brasileiro, acompanhando as 

transformações que ocorriam, perceberam a necessidade de adequação da legislação, para 

organizar a convivência humana a partir de normas de trânsito e de regras afins, em virtude do 

crescimento do numero de acidentes, com danos pessoais e patrimoniais.  



Desta maneira foi instituído o novo Código de Trânsito Brasileiro pela Lei nº 9.503/97 

que passou a vigorar a partir de 22 de janeiro de 1998.De acordo com a esta legislação em seu 

artigo 1º, § 1º, define trânsito como sendo a utilização das vias por pessoas, veículos e 

animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga. 

Dentre os inúmeros artigos que compõem este Código, faz-se necessário destacar 

aqueles pertinentes ao tema abordado por está pesquisa, salientar a preocupação dos 

legisladores em assegurar que todos os aspectos e componentes fossem contemplados com 

medidas que garantissem a segurança. 

A legislação também estabelece como medidas de regulamentação importantes, o 

controle de velocidade por meio de sinalização e de classificação das características técnicas e 

as condições de trânsito das vias; a discriminação do local e modo adequado para crianças 

menores de dez anos e da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e 

passageiros em todas as vias do território nacional.   

Em complementação a legislação nacional, o município através da Câmara Municipal 

e com anuência da Prefeitura, elaborou o Código de Posturas do Município de Belém, a lei n° 

7.055 de 30.12.1977, portanto, vigente há 35 anos, contendo regras relevantes para disciplinar 

os interesses de todos que convivem e usufruem dos espaços centrais e periféricos da cidade. 

Para isso, estabelece no art. 1º as medidas de políticas administrativas, entre o poder público 

municipal e a população, no Código de Posturas do Município de Belém - 1977: 

§ 1º - Considera-se poder de polícia a atividade da administração 

pública, que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 

liberdade, regula a prática de ato, em razão de interesse público, 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção do mercado e ao respeito à propriedade, aos 

direitos individuais ou coletivos, e ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder 

público, no território do Município. 

 

O município de Belém também regulamentou a conduta dos pedestres em locais 

sinalizados ou não para a travessia dos mesmos, estabelecendo o chamado “sinal de vida”, 

conforme a lei descreve. 

 



A Lei Nº 8880, de 06 de setembro de 2011 - DOM Nº 11.965, de 04/11/2011, institui o 

"SINAL DE VIDA", gesto traduzido pelo ato de levantar o braço ao atravessar a faixa de 

pedestre, garantindo-lhe prioridade e outras providências 

 

Art. 1º Fica instituído o "Sinal de Vida", gesto traduzido pelo ato do 

pedestre de levantar o braço ao atravessar a faixa de pedestre, nas 

diversas vias desta Capital, garantindo-lhe prioridade na referida 

travessia. 

§ 1º O procedimento de que trata este artigo aplica-se às ruas onde não 

existam sinalização semafórica ou agente de trânsito. 

§ 2º Em vias com grande fluxo de veículos, os pedestres devem 

esperar a formação de um maior número de passantes para solicitar a 

prioridade de travessia. 

 

 

 

4 CONCEITOS 

ACIDENTE DE TRÂNSITO 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, acidente de 

trânsito é uma ocorrência que afeta diretamente o cidadão, porquanto a esse são impingidos 

aspectos relacionados com a morte, com a incapacitação física, perdas materiais, podendo 

provocar sérios comprometimentos de cunho psicológico, muitas vezes de difícil superação. 

VIOLÊNCIA 

 Os comportamentos de violência são observados nas diversas situações das relações 

do ser humano, seja em casa, na escola ou no trabalho, por questões éticas, econômicas e/ou 

sociais, portanto, é qualquer ato ou conjunto de comportamentos que visem causar dano 

físico, moral, psicológico ou patrimonial a pessoa ou a sociedade. 

As comunidades internacionais dos direitos humanos, compreendem que qualquer 

violação de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, são manifestações de 

violência.  



 A violência tornou-se algo tão presente e banal que as sanções não produzem mais os 

efeitos esperados. 

A violência, em sua primeira imagem, sua face mais imediata e 

sensível, é a que se exprime pela agressão. Agressão física que atinge 

diretamente o homem, tanto naquilo que possui seu corpo, seu bens, 

quanto que naquilo que mais ama, seus amigos, sua família. 

(ODÁLIA, 2005,p.9)  

 

DOLO E CULPA  

Antes de se adentrar diretamente no estudo de crimes de trânsito é preciso fazer uma 

distinção quanto ao tipo de crime ou qualificação deste prevista no Código Penal, vejamos 

alguns conceitos: 

Greco,p. “Dolo é vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo 

penal incriminador”.o mencionado autor para consubstanciar sua tese utiliza-se do 

entendimento Zaffaroni “dolo é a vontade determinada que como qualquer vontade , 

pressupõe um conhecimento determinado”. 

Para Capez (p. 223), dolo é a vontade e a consciência de realizar os elementos 

constantes do tipo penal. Mais amplamente, é a vontade manifestada pela pessoa humana em 

realizar a conduta. 

A consciência do autor deve referir-se a todos os componentes do 

tipo,prevendo ele os dados essenciais dos elementos típicos futuros, 

em especial o resultado e o processo casual e a vontade consiste em 

resolver executar a ação típica, estendendo-se a todos os elementos 

objetivos conhecidos pelo autor que servem de base à sua decisão em 

praticá-la. 

Conde apud Greco,p. , “para agir dolosamente, o sujeito ativo deve saber o que faz e 

conhecer os elementos que caracterizam sua ação com ação típica, isso significa dizer que o 

agente sabe que a ação é ilícita e mesmo assim a realiza ou por quê sabe que a pena é branda 

ou que não será punido. 

Logo age dolosamente quem sabendo do risco de sua ação age sem se importar com o 

resultado da ação.  



Recorrendo ao pensamento de Mirabete apud Greco, explica como crime culposo a 

conduta humana voluntária (ação ou omissão), que produz resultado antijurídico não querido 

e excepcionalmente previsto, que podia, com devida atenção, ser evitado. 

Para Capez, (2011, p.230), culpa é assim chamada porque sua verificação necessita de 

um prévio juízo de valor, sem o qual não se sabe se está ou não presente. Diferencia ainda a 

culpa em culpa inconsciente e consciente. 

Portanto, pode-se inferir que para agir dolosamente é preciso um elemento intelectual 

(consciência), um elemento volitivo. Já na conduta culposa é preciso observar a característica 

de vários elementos, tais como a conduta voluntária, omissiva ou comissiva; o agente agir 

com negligência, imprudência ou imperícia; o resultado não querido; nexo de causalidade 

entre a conduta e o resultado; previsibilidade e tipicidade. Negligência se dá pela falta de 

cuidado ou atenção em determinada situação sem tomar as devidas precauções. Imprudência é 

o ato de agir perigosamente, com falta de moderação ou precauções e por último a Imperícia é 

o ato de agir com falta de qualificação técnica ou ausência de conhecimentos elementares e 

básicos. 

5 EFEITOS DO ÁLCOOL NO CORPO HUMANO 

               Uma análise relacionada ao efeito do álcool em diferentes concentrações pode 

causar no organismo humano segundo Dubowski, K.M., conforme tabela abaixo: 

 

Estágio Concentração Sinais e Sintomas 

Sobriedade 0-0.6 dg/l Nenhuma influência aparente 

Euforia 3-12 dg/l Diminuição da atenção, julgamento e controle 

Excitação 9-25 dg/l 
Diminuição do sensório, aumento do tempo de resposta, 

incoordenação muscular 

Confusão 18-30 dg/l 
Desorientação mental, confusão, incoordenação muscular, 

distúrbios de percepção 

Torpor 27-40 dg/l Inércia generalizada, marcada diminuição do nível de 



respostas aos estímulos, sonolência. 

(Fonte: Benfica, 2008, p 184) 

Em virtude do organismo humano não ser exato, e a reação poder variar para cada 

pessoa, esta tabela é usada como uma estimativa quanto ao efeito que a quantidade de álcool 

causa no cérebro, por exemplo, quem estiver entre 3-12 dg/l álcool no sangue poderá alcançar 

o último estágio, pois também se deve considerar a massa corporal do indivíduo e se ele se 

alimentou adequadamente antes da ingestão da bebida, pois caso contrário fatalmente 

alcançará o último estágio com pouca ingestão de bebida alcoólica. De acordo com Benfica e 

Vaz (p. 105) embriaguez é um estado de intoxicação aguda e transitória, causada pelo álcool 

ou substância análoga, que elimina ou diminui no agente sua capacidade de entendimento e 

autodeterminação. Para Croce e Croce Júnior (p. 123) embriaguez é a intoxicação alcoólica, 

ou por substância de efeito análogos, aguda, imediata e passageira. 

Então se questiona: aquele que se dispõe a ingerir bebida alcoólica ou usar substância 

que retarda seu discernimento e conduz a direção de um veículo espontaneamente, sabendo do 

risco que pode provocar um acidente, e mesmo assim, pode ser qualificado como uma 

conduta culposa sem a intenção de agir? 

 É desta maneira que nosso ordenamento jurídico interpreta os fatos, pois apesar de 

haver inúmeras campanhas educativas promovidas pelo Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), que informam ao cidadão os perigos de dirigir embriagado, das 

consequências que o uso de álcool ou outra substância provocam, além dos custos que um 

acidente pode gerar. 

 

6 CULPA E DOLO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

O Código Penal traz tipificada a conduta culpável, onde a culpabilidade é o elemento 

subjetivo do autor do crime. É aquilo que se passa na mente daquela pessoa que praticou um 

delito. 

Ela poderia ter desejado um resultado criminoso qualquer (agiu com dolo direto); 

poderia ter assumido o risco de produzir um resultado criminoso (agiu com dolo indireto 

eventual); ou, não desejava aquele resultado criminoso, mas deu causa a ele por imprudência, 

negligência ou imperícia (agiu com culpa). 



A culpabilidade, portanto, é a culpa em sentido amplo, que abrange o dolo (artigo 18, 

inciso I; CP); e a culpa em sentido estrito (artigo 18, inciso II; CP). 

O Código de Trânsito dispõe de um capítulo Crimes de Trânsito, referindo-se aos atos 

cometidos por condutores, destacável assim alguns dos artigos que abrangem estes atos, na 

Seção I, (BRASIL, 2012), 

 

Art. 291. 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 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que 

couber. Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão 

corporal culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em 

competição não autorizada o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, 

mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de 

quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código 

Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. 

Art. 300. Nas hipóteses de homicídio culposo e lesão corporal 

culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da 

infração atingirem, exclusivamente, o cônjuge ou companheiro, 

ascendente, descendente, irmão ou afim em linha reta, do condutor do 

veículo. 

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito 

de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se 

exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro aquela. 

Na seção II, que trata dos Crimes em Espécie, observa-se que o 

Código prevê apenas a conduta culposa, conforme redação.  

O Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro: praticar homicídio 

culposo na direção de veículo automotor. 

Penas: 

 Detenção de 2 a 4 anos – não cabe a suspensão condicional do 

processo; 



 Proibição ou suspensão da permissão para dirigir, ou da carteira 

de habilitação. 

O prazo de proibição ou suspensão é fixado pelo juiz, podendo ir de 2 

meses a 5 anos. 

A proibição ou suspensão aplica-se ainda que o juiz tenha concedido 

o sursis. 

Parágrafo único: causa de aumento de pena (1/3 a 1/2): 

I - se o agente não tem permissão ou habilitação para dirigir; 

II - se o crime ocorre na faixa de pedestre ou na calçada; 

III - se o agente deixa de prestar socorro à vítima, quando possível; 

IV - se o agente, no exercício de sua profissão ou atividade, está na 

condução de veículo de transporte de passageiros. 

 

7 PREVISÕES LEGAIS NOS CÓDIGOS DE TRÂNSITO, PENAL E CIVIL 

O Código de Trânsito Brasileiro sancionado pela Lei 9.503/97 veio com a intenção de 

resolver a difícil questão relacionada ao trânsito, estabelecendo direitos e deveres a todos os 

agentes do trânsito: motoristas, pedestres, fiscais entre outros, assim como as entidades que 

compõem o Sistema Nacional de Trânsito, conforme o art. 7º deste código. Prevê também no 

capitulo XIX, dos artigos 291 aos 312, os crimes de trânsito e as devidas punições. 

Porém mesmo com uma seção de crimes em espécie, este não tratou em nenhum de 

seus dispositivos da prática de crime doloso, apenas qualificou-os como culposo, vejamos os 

artigo 291 e 302 do CTB. 

O CTB mesmo prevendo como culposo os crimes de homicídio e lesão, visou dar uma 

pena maior (2 a 4 anos) a este crime do que o previsto no Código Penal ,neste  a pena é de 1 a 

3 anos. Porém, salienta-se que o objetivo do CTB é de regular e organizar o trânsito, punir 

administrativamente e não penalmente, vejamos o que prevê o seu artigo 6º. 

Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 

I- estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à 

segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para 

o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 



II- fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de 

critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das 

atividades de trânsito; 

III- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações 

entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo 

decisório e a integração do Sistema. 

Percebe-se que o novo Código de trânsito foi alem de regulamentar e organizar o 

trânsito adentrou ainda mais nas questões dos delitos quando previu em seu capítulo crimes, 

as situações de trânsito, como o homicídio e a lesão corporal. 

A lei 11.705/98, também conhecida como “lei seca”, surgiu com o objetivo de 

endurecimento da penalidade, tentando diminuir os crimes de trânsito, em situações em que o 

motorista está em com sinais de embriaguez na condução veicular. Esta lei alterou alguns 

artigos do CTB em especial os artigos 165, 276, 277, 291, 296 e o 306, este passou a ser 

considerado crime de perigo
1
 abstrato, ou seja, presumido, basta que o indivíduo esteja com 

concentração igual ou acima de 6 decigrama de álcool por litro de sangue,para se configurar 

crime, conforme Andreucci, p 72. 

Na prática a penalidade maior que trouxe a “lei seca” foi na esfera administrativa, 

artigo 165 do CTB, quanto à suspensão do direito de dirigir, visto que é necessário o 

motorista estar sob qualquer quantidade de substância alcoólica no sangue que receberá uma 

multa gravíssima multiplicada por 5 e terá suspenso o direito de dirigir por 12 meses, sendo 

suficiente a constatação
2
 pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas de 

direito admitidas quanto ao notórios sinais de embriaguez. Isso se dá devido a dificuldade da 

inversão do ônus da prova, pois de acordo com o artigo 5º, II e LXIII, II - ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e LXIII - o preso 

será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada 

a assistência da família e de advogado. 

Vale ressaltar que estes mesmos dispositivos eram usados para o não reconhecimento 

de paternidade na realização do exame de DNA, problema já sanado pela Sumula nº 301 do 

                                                           

1
 Crime de perigo são aqueles que se consumam, tão somente, com a mera possibilidade de dano 

2
 Qualquer meio probatório será valido, constatação do agente de trânsito e/ou depoimentos de testemunhas, 

artigo 277, §2º do CTB 



Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "Em ação investigatória, a recusa do 

suposto pai a submeter-se ao examee DNA induz presunção juris tantum de paternidade". 

 Isso se deu em virtude da necessidade de garantir meio capaz, exame de DNA, de 

assegurar, com cerca de 99,99% de certeza, a veracidade ou não da paternidade vindicada. Tal 

perícia caminha em socorro do esclarecimento dos fatos controvertidos, trazendo aos 

litigantes prova convincente do que mais se aproxima da tão buscada "verdade real". 

 Esse mesmo preceito deve ser levado para se alcançar a verdade real nos acidentes de 

trânsito, pois qual será o melhor e mais qualificado instrumento de se atestar que o individuo 

está ou não sob efeito de álcool se não for o Etilômetro ou a realização do exame de sangue, 

pois na escusa da não realização do exame que reconhece a paternidade viola-se o princípio 

da dignidade da pessoa humana e no trânsito ter este mesmo princípio não é violado. 

 Porém mesmo com toda essa discussão quanto a punibilidade, observa-se uma 

mudança quanto ao assunto conforme dados do Ministério Público do Estado do Pará, entre o 

período de janeiro de 2010 a junho de 2012, 4 casos foram pronunciados, lembrando que 

neste período já vigorava a lei 11.705/08, uma quantidade aparentemente abaixo, porém 

ressalta-se que antes se quer o individuo embriagado que cometesse um homicídio era 

pronunciado. 

Quantidade de processos 1346 

Pronunciados 4 

Fonte:Divisão de Atividades Judiciais, DAJ, Ministério Público Estadual 

Já se previa a prática de homicídio no Código Penal, decreto lei nº 2848 de 07 de 

dezembro de 1940, este podendo ser praticado de forma dolosa ou culposa, diferenciação já 

feita no item 2.2, logo o CTB não deveria abranger todos os crimes cometidos na direção 

veicular, a proposta foi de aumentar a pena prevista nos crimes culposos, o que é de grande 

valia, mas deixou de prevê a pratica dolosos, será que quem esta na direção de um automóvel 

será incapaz de ter cometê-los?. 

A primeira diferenciação se faz quanto a pena, pois aos crimes culposos previstos no 

CTB são de 2 a 4 anos, enquanto o artigo 121, caput do CP, pena de 6 a 20 anos, crime 

doloso. Outra situação que se verifica é quanto a concessão de fiança nos crimes apenados 

com pena máxima de 4 anos, a autoridade policial poderá conceder fiança, em se tratando de 

pena maior, só o juiz é quem poderá arbitrá-la, conforme artigo 322 do Código de Processo 

Penal. 



Na esfera civil há apenas a reparação civil, e esta é quanto o dano e prejuízos causados 

pelo agente infrator, e mesmo assim ainda está condicionada ao desconto da multa reparatória 

prevista no CTB art. 297. Na esfera criminal, o agente condenado a pagar pelos danos 

causados, paga a título de multa
3
 e esta não poderá refletir na esfera civil, pois nesta ocorrerá 

o ressarcimento do dano
4
 material mais os prejuízos, sob a ocorrência de bis in idem

5
; esta 

confusão ocorre devido a forma simplista da criação da pena de multa reparatória, pois como 

não existe a cominação legal não pode ser aplicado pelo juiz, pois se assim o fizesse estaria 

infringindo o princípio da reserva legal, artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, “não há 

crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 

Vale ressaltar que a responsabilidade civil nos acidentes de trânsito é objetiva, e esta 

ocorre conforme Gonçalves (p 54 e 55) com o simples dano, ou seja, basta que a vítima 

demonstre a ação ou omissão e o dano causado pela conduta do agente, ou seja, basta a 

demonstração do dano e não da intenção, portanto estando presente os pressupostos da 

responsabilidade civil, que são conduta, nexo de causalidade e dano, o agente será obrigado a 

ressarcir. 

Salienta Theodoro Junior  

O sistema de nossa legislação, no tocante à responsabilidade civil 

frente responsabilidade penal, é o da autonomia, mas a autonomia é 

apenas relativa e não absoluta, pois, enquanto a responsabilidade civil 

pode exigir sem a responsabilidade penal, esta, no entanto, sempre 

acarreta a primeira. 

Logo a ação ex delicto, movida na esfera civil, é uma ação que visa buscar uma 

indenização pelo dano sofrido cuja causa de pedir é o ilícito criminal, e como as esferas Civil 

e Criminal são autônomas, a sentença criminal só gera título executivo, ou seja, sentença 

                                                           

3
 Artigo 49 do código de trânsito brasileiro (não é a multa reparatória) 

4
 Artigo 163 do código penal brasileiro, delito ocorrido através da conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar 

coisa alheia. 

5
 Ocorre quando se cobra duas vezes pelo mesmo fator gerador. 



meramente declaratória, restando determinar o quantum
6
 debeatur na execução civil, ademais 

não se pode descontar na esfera civil a pena de multa sentenciada criminalmente. 

8 EVOLUÇÃO DOS CRIMES DE TRÂNSITO 

            Os crimes de trânsito são infrações penais, praticadas de modo culposo ou doloso, 

pelo usuário de via terrestre aberta a livre circulação pública, enquanto se locomove em 

veículos, individualmente ou em transporte coletivos ou de cargas.      

Os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), através do seu Departamento da 

Previsão dos Traumatismos de Violência, apontam para o número espantoso de dois milhões 

de vitimas de trânsito no mundo,  

No Brasil cerca de cinqüenta mil pessoas morrem todos os anos vítimas de acidentes 

de trânsito, número igual ao dos americanos mortos na Guerra do Vietnã por um período de 

sete anos. 

Com estes números o Brasil é recordista mundial em acidentes de trânsito, o que 

representa enormes custos econômicos e sociais aos cofres públicos, que chega a gastar quatro 

bilhões de dólares com as vítimas de trânsito. 

 O acidente de trânsito tem especial relevância entre as externalidades negativas 

produzidas pelo trânsito, não somente pelos custos econômicos provocados mas, sobretudo, 

pela dor, sofrimento e perda de qualidade de vida imputados às vítimas, seus familiares e à 

sociedade como um todo. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA, os custos a serem 

considerados são os seguintes: 

custo da perda de produção; 

custos dos danos aos veículos; 

 custos médico-hospitalar; 

custos de processos judiciais; 

custos de processos judiciais; 

custos do funcionamento da estrutura judicial em função de acidentes de trânsito; 

                                                           

6
 Fixação do valor devido 



custos de congestionamento; 

custos previdenciário; 

custos do resgate as vítimas; 

custos de remoção de veículos; 

custos dos danos ao mobiliário urbano e a propriedade de terceiros; 

custos de outro meio de transporte; 

custos dos danos à sinalização de trânsito; 

custos do atendimento policial a dos agentes de trânsito; 

impacto familiar. 

As elevadas quantidades de variáveis dos custos são necessárias para poder se achar 

uma estimativa mais próxima da realidade. 

No Pará até agosto de 2009, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará/ 

DETRAN, registrou seis mil acidentes em Belém, e mais de doze mil em todo o Estado. Há 

informação oficial de que mil e seiscentas pessoas ficaram feridas em acidentes em Belém e 

que cinquenta e cinco foram vítimas fatais. No Estado todo foram mais de cinco mil feridos e 

seiscentos e cinquenta e sete vítimas fatais, (CORRÊA, 2010. p.142). 

Estes são os registros mais recentes encontrados na biblioteca do Departamento, e 

certamente estão bastante defasados em relação aos dias atuais. Importante frisar que não há 

nos registros a especificação dos crimes de homicídios no trânsito.   

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos a cidade de Belém tem sofrido cada vez mais com a problemática do 

trânsito, e o que se percebe é reflexo das ações isoladas por parte dos órgãos competentes, os 

quais não conseguem acompanhar o crescimento vertiginoso da frota de carros, motos, 

ônibus, transportes de carga pesada e bicicletas, bem como do contingente populacional. 

Os grandes empreendimentos imobiliários e comerciais que têm mudado a paisagem 

urbanística da cidade, também são responsáveis pelas ocupações urbanas aceleradas, e os 



mesmos não são acompanhados por um sistema viário que possibilite o acesso e mobilidade 

segura no trânsito. 

O Estado não consegue assegurar preceitos constitucionais dos Direitos e Garantias 

Fundamentais de seus cidadãos, como a vida, a segurança e o direito de ir e vir no território 

nacional. 

São realizadas campanhas de trânsito anuais, por parte do Departamento Estadual, 

sempre nos meses de setembro, que coincidem com a Semana Nacional do Trânsito, em 

praças, escolas públicas, bares da cidade, e no restante dos meses, estas ações desaparecem.  

A Prefeitura age por outro lado com a pavimentação de ruas, avenidas, conjuntos 

residenciais, e instalação de radares eletrônicos, nos chamados pontos de maior situação 

crítica de acidentes. 

A Polícia Rodoviária Federal trata o assunto em suas estatísticas, elencando que os 

acidentes com pedestres são causados em sua grande maioria, por desobediência as leis de 

trânsito. 

A Polícia Civil postou em seu site oficial, uma notícia cujo titulo é “Operação Trânsito 

sem Álcool”, ocorrida nos dias 27 e 28/04/2012, realizada pelo Sistema de Segurança Pública 

do Estado, na região metropolitana de Belém, apontando como resultado da mesma a 

notificação de 19 pessoas por infrações de trânsito e quatro prisões em flagrante por condução 

de veículo sob efeito de bebida alcoólica.  

As penalidades previstas no Código de Trânsito contribuem sobremaneira para a 

expectativa de impunidade.  

O Código de Trânsito, no art. 297 criou a denominada multa reparatória, cuja 

controvérsia se inicia logo em sua interpretação: embora nomilizada como pena, 

doutrinadores a questionam, pela sua evidente e incontroversa destinação civil, que visa à 

indenização do prejuízo material decorrente de crimes de trânsito. 

A plasticidade do artigo 301, do Código Penal que possibilita ao agente o pagamento 

de fiança, caso se apresente espontaneamente socorrendo a vítima, ficando livre da prisão em 

flagrante, demonstra a complacência das normas jurídicas para com o agente em detrimento 

da vítima. 

As normas em si são insuficientes, pois o Principio da Confiabilidade, de que todos 

respeitarão igualmente, as normas de prudência do trânsito, quase inexiste nos dias atuais. 

Mesmo com as sinalizações e a perfeita visibilidade dos condutores nas vias públicas, o que 

se observa é desconfiança, o descrédito as normas por parte de pedestres e ciclistas. 



As penas previsíveis, são apenas as de caráter culposo, logo, são penas muito leves, 

que incentivam a transgressão dos agentes, na maioria dos casos cabe o Sursis, penas 

restritivas de direitos ou multas.  

Outro fator gerador do aumento dos crimes de trânsito constitui-se no fato de que os 

Juízes, pela ausência de uniformidade quanto à interpretação das normas e de decisões 

judiciais conflituosas, punem os delitos de trânsito como culposos, com penas de detenção 

que podem chegar ao máximo há quatro anos, cabendo recursos e benefícios de toda ordem.  

O fundamento para imputar a modalidade dolosa dos crimes de homicídio, lesões 

corporais graves aos crimes ocorridos em decorrência do trânsito não é uma forma de o 

Estado vingar-se do agente que as cometeu, mas adaptar a norma jurídica e interpretá-la de 

acordo com a realidade histórica e fática do país. Não se trata de uma desvirtuação da norma, 

mas a percepção de que alguns casos de dolo eventual estão sendo ignorados pelos juízes e 

tribunais brasileiros. É essencial punir de forma justa os infratores, a fim de melhor resguardar 

a integridade dos bens jurídicos tutelados pelo Estado, especialmente a vida. Ressalta-se que 

não há registros no judiciário paraense que crimes de trânsito, onde houvesse a tipificação do 

crime com conduta dolosa. 

 No Brasil figura a ideia de não existe pena de caráter perpétuo, como se vê a previsão 

legal no artigo 5º, XLVII, b, porém quem é sequelado por condutores irresponsáveis fica para 

sempre na condição de cadeirante ou encontra-se enterrado, gerando uma eterna dor aos 

parentes, esse pensamente tem que mudar. 

 

          Espera-se que os quatro casos de pronunciamento emitidos pelo Ministério Público do 

Pará, iniciem a mudança na percepção da nossa corte, como a verificada na recente decisão do 

STF, que condenou  no ultimo dia 13/11/2012, a 12 anos e seis meses de prisão, um condutor 

que realizando um racha, matou 5 pessoas da mesma família há 17 anos no interior de Minas 

Gerais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

 

ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Legislação Penal. 8. ed.São Paulo: Saraiva, 2011. 

ARAÚJO, Marcelo Cunha de; CALHAU,Lélio Braga. Crimes de Trânsito. 2.ed. Niterói,  

RJ: Impetus, 2011. 

BELÉM. Prefeitura. Código de posturas Disponível em www.belem.pa.gov.br. Acesso em 

26 mai. de 2012. 

BENFICA, Francisco Silveira; VAZ, Márcia.  Medicina Legal. Porto Alegre: liv. dos 

advogados, 2008. 

CAPEZ,Fernando. Curso de Direito Penal. 15.ed. São Paulo:Saraiva,2011.v.1 

CORRÊA, Célio Jorge. GOMES José Ramos. Detran/PA - Memórias. Belém: Paka-Tatu, 

2010. 

CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de Medicina Legal. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o minidicionário da língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 

GARCIA, Antônio; GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Pablo. Criminologia. 7.ed.São Paulo:  

Revista dos Tribunais, 2011,v.5 

GILABERTE, Bruno.  Direito Penal. Rio de Janeiro: ed.Rio, 2006. 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal.  Rio de Janeiro: IMPETUS, 2008. 

HOFFMANN, Maria Helena, CRUZ, Roberto Moraes, ALCHIERI João Carlos. (org.) 

Comportamento Humano no Trânsito. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

MUSEU VIRTUAL DO TRANSPORTE. Disponível em <www.museudantu.org.br>. 

Acesso em 24 mai. 2012. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. 2. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

ODÁLIA, Nilo.O que é violência.3.ed.São Paulo:Brasiliense, 2005. 

PARANÁ. Departamento de Trânsito. Disponível em www.pr.gov.br/detran/. Acesso em 

23 mai. 2012 

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2001, v. 2. 

VADE MECUM. 13. ed.atual e amp.  São Paulo: Saraiva 2012. 

http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.museudantu.org.br/
http://www.pr.gov.br/detran/


RODRIGUES, Juciara. 500 anos de trânsito no Brasil: convite a uma viagem. Curitiba. 

ABDETRAN, 2000. 

STIEL, Waldemar Correa. História do Transporte Urbano no Brasil. São Paulo: 

Pini/EBTU, 1984. 

TRANSITOLANDIA. Disponível em http://www.transitolandia.com 

 

 

 

 

http://www.transitolandia.com/

