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Em decorrência dos altos índices de mortes no Trânsito brasileiro e a estatística que 
revela que em 75% destes acidentes, existe o envolvimento de um motorista 
alcoolizado, o projeto de pesquisa propõe o estudo sobre estes infratores, que 
dirigindo embriagado ou sobre efeito de alguma substância psicoativa que configure 
dependência, causam mortes de pessoas inocentes. A temática proposta é a 
necessidade do fim da impunidade e a verificação da forma com que a Justiça 
brasileira deverá responsabilizar este infrator, por culpa consciente, neste caso 
respondendo pela legislação especial - Código de Trânsito Brasileiro - ou dolo 
eventual, respondendo pelo Código Penal e sujeito ao Tribunal do Júri. Destaca-se 
que nos dois Institutos apresentados, o agente pode prever o resultado, porém, na 
culpa consciente, ele acredita que não irá acontecer, enquanto no dolo eventual ele 
admite a possibilidade de que ocorra. Desta forma, o objetivo geral do projeto é a 
averiguação da forma de responsabilização mais adequada. Diante do tema, o 
referencial teórico a ser utilizado será o dialético, analisando e discutindo as 
posições doutrinárias opostas em face de cada argumento. Será aplicado, para o 
desenvolvimento do estudo, o método hipotético-dedutivo, as pesquisas exploratória 
e explicativa, a técnica utilizada, será a pesquisa bibliográfica e como forma de 
complementação, a pesquisa documental. Através da metodologia exposta, 
pretende-se demonstrar ao final do estudo que, o condutor de veículo que ingere 
bebidas alcóolicas ou outra substância psicoativas que configure dependência, e 
ainda assim, continua a dirigir, está assumindo o risco de matar uma pessoa e na 
incidência deste crime, deverá responder na modalidade dolosa. 
 
Palavras-chaves: homicídio, trânsito, alcoolizado, culpa, dolo. 
 
 

 


