A TIPICIDADE NOS CRIMES PRETERDOLOSOS: ESTUDO DE UM CASO
CONTEMPORÂNEO COM REPERCUSSÃO NACIONAL
Ilídia Aparecida SILVA1
RESUMO
A classificação de um crime, ainda na fase de inquérito policial, pode não ser determinante
para a propositura da ação penal. Porém, é imprescindível para determinar ou manter um
indiciado na prisão. São ainda mais complicados os casos de crimes preterdolosos, em que o
agente age com dolo no crime antecedente e culpa no crime consequente. Muitas vezes,
apenas o resultado agravador é suficiente para determinar a classificação de um crime, por
exemplo, uma conduta que deveria ser classificada apenas como lesão corporal, pode ser
caracterizada como tentativa. Nosso trabalho se propõe a demonstrar a tipicidade dos crimes
preterdolosos em diferentes situações hipotéticas, com o objetivo de ajudar os estudiosos e
aplicadores do direito, na árdua tarefa de se buscar a intenção do agente no momento da
prática delituosa.
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1 INTRODUÇÃO

Classificar um crime após sua ocorrência não é tão simples quanto possa parecer.
Não se trata apenas de fazer uma subsunção do fato a norma, conforme prega alguns
doutrinadores. Na verdade, a questão é bem mais controvertida, tendo em vista que nem
sempre uma norma dispõe de todos os elementos para necessários para caracterizar o delito,
necessitando de complementação em outras normas, como ocorre no caso de tentativa ou
concurso de agentes.
Embora a classificação incorreta de um delito não seja obstáculo para a propositura
da ação penal tampouco influencia em eventual condenação, uma vez que o réu se defende
dos fatos narrados na denúncia ou queixa e não da classificação jurídica do crime a ele
imputado; o indiciamento com base na classificação de determinado delito pode determinar a
privação da liberdade do réu, ainda na fase de inquérito policial.
Com efeito, o indiciamento por lesão corporal ou tentativa desta, pode não permitir
uma prisão preventiva, ao passo que uma tentativa de homicídio pode não só autorizar a
prisão processual, como determinar o julgamento na fase processual, pelo tribunal do júri.
Como dito alhures, classificar um delito ainda no calor de sua ocorrência, pode não
ser um trabalho fácil, ainda mais em crimes que causam grande comoção social. Soma-se a
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este fato, a ocorrência de um crime preterdoloso, onde o agente inicialmente tem a intenção
(dolo) de praticar um delito, e por imprudência acaba cometendo outro crime mais grave.
O debate é mais caloroso nos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão
corporal seguida de morte.
Nos últimos dias, foi amplamente divulgado nos meios de comunicação a ocorrência
de um delito, onde o autor desferiu uma cotovelada na vítima, vindo esta a ter traumatismo
craniano, depois de cair e bater com a cabeça. O autor do delito teve sua prisão preventiva
decretada, sendo preso e indiciado por tentativa de homicídio.
Com o objetivo de analisar não só o delito narrado, mas também esclarecer do ponto
de vista jurídico, de como pode ser classificada tais condutas, é que nos propusemos a
debruçar sobre o tema, não pretendendo, obviamente, colocar fim a tais questionamentos, mas
demonstrar de forma objetiva como deve ser feita a análise jurídica em tais casos, cujos
resultados poderão ser determinantes para a liberdade ou uma condenação justa.
Para tanto, faz-se necessário um breve estudo sobre o crime e seus conceitos, o fato
típico e seus elementos, uma análise do dolo e da culpa, segundo a teoria finalista da ação,
para só, então, podermos chegar a uma conclusão dos diferentes resultados dentro de um
contexto fático e sua possível tipicidade, isto é, da classificação legal, se tratando de crime
preterdoloso.

2 DO CONCEITO DE CRIME NO DIREITO PENAL BRASILEIRO

O conceito de crime no Direito Penal pátrio ficou a cargo da doutrina, pois embora
tal definição tenha constado no texto de alguns diplomas legais, a exemplo do Código
Criminal do Império de 1830, o qual determinava em seu artigo 2º, parágrafo 1º: “Julgar-se-á
crime ou delito toda ação ou omissão contrária às leis penais” (ELEUTÉRIO, s.d.), bem como
do Código Penal Republicano de 1890, que dispunha em seu artigo 7º, que: “Crime é a
violação imputável e culposa da lei penal” (ELEUTÉRIO, s.d.), o atual Código Penal, com a
reforma oriunda da Lei nº 7.209/84, que reformulou totalmente a Parte Geral do Código de
1940, não trouxe a definição de “crime”.
Porém, o legislador adotou a teoria finalista da ação, segundo a qual crime é o fato
típico e antijurídico, delegando à doutrina a função de proferir conceitos didáticos.
Com supedâneo na teoria finalista da ação, os doutrinadores modernos optaram por
considerar o crime como fato típico e antijurídico, deixando a culpabilidade para uma análise
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posterior, quando da aplicação da pena, considerando aquela como mero pressuposto para a
aplicação desta (JESUS, 1988, p. 395-396).
Adotou-se, ainda, a concepção bipartida, onde as condutas puníveis são divididas em
crimes ou delitos e contravenções, não existindo, para tanto, diferença ontológica entre
ambas.
De acordo com a concepção bipartida, a culpabilidade não integra o conceito de
crime, sendo este considerado apenas como fato típico e ilícito (CAPEZ, 2005, p. 107).
Para os adeptos da teoria finalista, o fato típico varia em função da espécie de crime.
Nos crimes dolosos é composto dos seguintes elementos:
- conduta dolosa;
- resultado (nos crimes materiais);
- nexo de causalidade entre a conduta e o resultado (nos crimes materiais);
- tipicidade (enquadramento do fato material a uma norma penal)
- imputação objetiva (para os doutrinadores mais modernos, que se consubstancia no
elemento normativo implícito do fato típico).
2.1 Conduta

Segundo Fernando Capez, Conduta, “é a ação ou omissão humana, consciente e
voluntária, dirigida a uma finalidade” (2005, p. 108). Para que exista conduta é necessário um
comportamento humano e este só será relevante para o direito se:
a) Houver exteriorização do pensamento. Isso significa que o pensamento é livre e
ninguém pode ser punido por pensar em praticar um crime ((cogitationis poenam nemo
patitur).
b) Consciência: o agente deve ter vontade de praticar a ação ou omissão.
c) Ato voluntário: a conduta deve se pautar ainda em um ato voluntário, ou seja,
oriunda da vontade consciente do agente. Assim, os atos meramente reflexos causados por
excitação de um nervo sensitivo não caracterizam a conduta, pois não há vontade.
O mesmo ocorre com a coação física (vis absoluta), uma vez que ela elimina
qualquer vontade que poderia haver por parte do agente. Se não há vontade não há conduta,
tornando o fato atípico. Também não há conduta nos casos de movimentos praticados durante
o sonho ou sonambulismo, sob sugestão ou hipnose e em estado de inconsciência.
d) Finalidade. Toda ação ou omissão humana é dirigida a uma finalidade, ainda que
de pouca relevância.
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2.1.1 Formas de Conduta
a) Ação: Consiste num fazer, é uma conduta positiva que se manifesta por um
movimento corpóreo. O tipo penal descreve uma conduta positiva. Ex. Matar, subtrair,
constranger, etc. O mandamento proibitivo encontra-se na norma penal: não matarás, não
roubarás, não constrangerás, etc.
b) Omissão: Consiste na abstenção de um comportamento. É, portanto, um não fazer,
é uma conduta negativa. Nestes crimes a norma penal é imperativa: não proíbe uma conduta,
mas determina uma ação, punindo quem deixa de realizá-la.

2.2 Resultado

É a modificação do mundo exterior provocado pelo comportamento humano
voluntário.
Para grande parte da doutrina, não há diferença entre resultado e evento, entretanto,
há quem entenda que evento é qualquer acontecimento (exemplo: um raio provoca um
incêndio) e resultado é a consequência de uma conduta humana juridicamente relevante.

2.3 Nexo causal

É o elo que se estabelece entre a conduta e o resultado naturalístico. Somente há
nexo causal nos crimes materiais e comissivos (praticados por meio de ação).
O nexo de causalidade está previsto no Código Penal:
Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado
não teria ocorrido.
Superveniência de causa relativamente independente
§ 1º A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação
quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a
quem os praticou.
Relevância da omissão § 2º A omissão é penalmente relevante quando o omitente
devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: a) tenha
por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância;
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.
(AMARO, 2007, p. 137).
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2.4 Tipicidade

O tipo é a descrição feita pela lei de um fato criminoso. Quando o fato praticado pelo
agente se enquadra no tipo, ocorre a tipicidade.
O tipo legal é um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal, disposto no
artigo 5.º, inciso XXXIX, previsto também no artigo 1º do Código Penal, determinando
expressamente que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal” (AMARO, 2007, p. 93).
O conceito de tipo é expresso pelo Professor Fernando Capez como “o modelo
descritivo das condutas humanas criminosas, criado pela lei penal, com a função de garantia
do direito de liberdade” (2005, p. 180).
Sua função “é delimitar o que é penalmente ilícito e o que é penalmente irrelevante,
dando garantia aos destinatários da norma e servindo de fundamento à ilicitude” (NUCCI,
2004, p. 75).
Assim, para que tenhamos crime, é necessário que a conduta descrita pela lei se
amolde perfeitamente ao modelo descrito na lei penal. É o que a doutrina chama de adequação
Típica, que nada mais é do que o enquadramento do fato ocorrido concretamente ao tipo legal.
A adequação típica pode ser de subordinação imediata,

quando há perfeita

correlação entre conduta e norma sem que para a sua subsunção se exija o concurso de
qualquer outra norma, e adequação típica de subordinação mediata, ampliada ou por extensão,
ocorre quando o fato não se enquadra de forma direta ao tipo, havendo necessidade do
concurso de outra disposição da parte geral, por exemplo, tentativa (artigo 14, inciso II, do
Código Penal) e concurso de agentes (artigo 29) – há necessidade de se combinar a norma
contida na Parte Geral com o dispositivo da Parte Especial para que ocorra a exata
modelagem da conduta à norma.

3 DO FATO TÍPICO DOLOSO

A característica fundamental do crime doloso, é a relação entre o que o autor quer
(vontade) e o que ele realiza (resultado).
O dolo vem preceituado no artigo 18, I, do CP: “Diz-se o crime: I - Doloso, quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; [...]” (AMARO, 2007, p. 181). Dolo
é, portanto, a vontade livre e consciente de praticar o fato típico. Além disso, pela transcrição
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do artigo, podemos verificar duas espécies elementares de dolo, quais sejam, o dolo direto e o
dolo eventual.
Diz-se o dolo direto quando o agente quis o resultado, quando movido pela vontade
persegue o resultado pretendido. Em um homicídio, por exemplo, o dolo direto consiste na
vontade livre e consciente de produzir o resultado morte.
Já o dolo eventual ocorre quando o agente não quis o resultado diretamente, mas
assumiu o risco de produzi-lo. O resultado não é perseguido, mas admitido caso ocorra.
Nota-se, por fim claramente no artigo supra, a adoção da teoria finalista da ação.
Essa teoria, formulada na Alemanha por Hans Welzel na década de 1930, tem como preceito
fundamental o estudo do crime como atividade humana.
Para a Teoria Finalista, para a verificação de um crime é necessário analisar a
vontade (intenção) e a finalidade objetivada pelo autor, para que possa a conduta ser imputada
ao mesmo, contrapondo-se à Teoria Causalista ou Teoria Clássica, segundo a qual, o simples
nexo de causalidade entre conduta e resultado seriam suficientes para a imputação do crime
ao seu autor, sem cogitar de sua intenção.
Desse modo, o dolo e a culpa estariam na ação ou omissão, presente na vontade, que
é elemento da conduta. Segundo essa teoria, não existe ação ou omissão humana que não seja
dolosa ou culposa. Dolo e culpa estariam, portanto, na conduta. Sem dolo ou culpa não há
ação ou omissão relevante para o direito penal. Sem ação ou omissão não há conduta. Sem
conduta, não há fato típico.
Neste sentido, afirma Nucci:
Adotando-se a teoria finalista, pode-se afirmar que o dolo está no tipo, pois, como se
viu na teoria da conduta, a ação ou omissão é sempre voltada a um fim. Se assim é, a
vontade de concretizar o tipo objetivo faz parte do fato típico. Aceitando-se a teoria
causalista, o dolo está na culpabilidade, que é o elemento subjetivo do crime. Assim
a ação é neutra, somente verificando-se se dolosa ou culposa por ocasião da análise
da culpabilidade. (2004, p. 102).

Importante, porém, a observação feita por Capez, que ao tratar do tema, adverte:
Seguiremos a teoria constitucional do Direito Penal, com a colocação do dolo e da
culpa no fato típico, tal e qual propõe a doutrina finalista, mas com o controle
material dos princípios constitucionais do direito penal. É, no fundo, uma teoria
finalista acrescida de rigoroso controle material sobre o conteúdo do fato típico.
(2005, p. 134).
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4 DO FATO TÍPICO CULPOSO

Para Bitencourt, “culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado manifestada
numa conduta produtora de um resultado não querido, objetivamente previsível” (2008, p.
280).
Acrescenta ainda o mestre:
A estrutura do tipo de injusto culposo é diferente da do tipo de injusto doloso: neste,
é punida a conduta dirigida a um fim ilícito, enquanto no injusto culposo, pune-se a
conduta mal dirigida, normalmente destinada a um fim penalmente irrelevante,
quase sempre lícito. O núcleo do tipo de injusto nos delitos culposos, consiste na
divergência entre a ação efetivamente praticada e a que devia realmente ter sido
realizada, em virtude da observância do dever objetivo de cuidado. (BITENCOURT,
2008, p. 280).

Com efeito, a verificação da culpa não é tarefa fácil, principalmente, por se tratar do
elemento normativo da conduta, necessitando de um prévio juízo de valor, a fim de se
certificar de sua presença.
Capez salienta que,
[...] os tipos que definem os crimes culposos, são em geral, abertos, portanto, neles
não se descreve em que consiste o comportamento culposo. O tipo limita-se a dizer:
‘se o crime é culposo a pena será de...’, não descrevendo como seria a conduta
culposa (2005, p. 199).

São elementos do fato típico culposo:
- conduta voluntária;
- resultado naturalístico involuntário;
- nexo causal;
- tipicidade;
- quebra do dever de cuidado objetivo, por imprudência, negligência ou imperícia;
- previsibilidade objetiva do resultado: é a possibilidade de qualquer pessoa ter
previsto o resultado. O que se leva em consideração é se o resultado era ou não previsível para
o homem médio; se qualquer pessoa de prudência mediana (aqui faltou alguma palavra?), e
não a capacidade do agente de prever o resultado. No caso, o resultado é previsível, mas o
agente não o prevê. A ausência de previsibilidade objetiva torna o fato atípico.
- previsibilidade subjetiva do resultado: é a possibilidade do agente no caso concreto,
nas circunstâncias em que se encontrava, tinha condições de prever o resultado. A ausência de
previsibilidade subjetiva exclui a culpabilidade (não a culpa). O crime existe, pois a culpa
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integra a conduta, logo se não há culpa, não há crime. No caso da responsabilidade subjetiva,
o crime existe, porém o agente ficará isento de pena.
Vale ressaltar que no crime culposo não há previsão do resultado, embora seja ele
previsível. Entretanto, na culpa consciente há previsão, porém, o agente não admite a
ocorrência do mesmo. Há uma quebra do dever objetivo de cuidado, que é o dever de cuidado
imposto a todos. O dever objetivo de cuidado é violado sempre que a pessoa incorrer em uma
das três modalidades de culpa, quais sejam:
a) Imprudência
Trata-se de uma conduta comissiva, ou seja, o agente faz algo que o dever de cuidado
mandava não fazer.
b) Negligência
O agente deixa de fazer algo que o dever de cuidado mandava fazer. Ocorre sempre
antes da ação.
c) Imperícia
É a falta de habilidade no exercício de uma profissão ou atividade.
Importa salientar que tipo culposo é um tipo aberto, pois não há descrição da
conduta. Trata-se, ainda, de uma excepcionalidade, pois um crime só pode ser punido como
culposo quando há previsão expressa na lei.

5 CRIMES QUALIFICADOS PELO RESULTADO
Crime qualificado pelo resultado é aquele em que o legislador, após definir uma
figura típica, com todos os seus elementos, acrescenta-lhe um resultado, que ocorrendo irá
agravar a pena.
Trata-se de um crime complexo, pois se caracteriza pela fusão de dois crimes
autônomos, formando um crime único.
Leciona Capez, que,
O crime qualificado, possui duas etapas [...]. Na primeira parte, há um crime perfeito
e acabado, praticado a título de dolo ou culpa, ao passo que, na segunda, um
resultado agravador produzido dolosa ou culposamente acaba por tipificar um delito
mais grave (2005, p. 208).

Espécies
a) Conduta dolosa e resultado agravador doloso
Neste caso, o agente pratica o crime com dolo e depois acrescenta um resultado
também doloso. Ex. latrocínio, art. 157, § 3º do CP. Neste crime há dolo na prática do roubo e
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dolo na morte da vítima. Se a morte for a título de culpa não há latrocínio e sim concurso de
crimes entre roubo e homicídio.
Crime Antecedente Doloso + Crime Consequente Doloso.
b) Conduta culposa e resultado agravador doloso
O agente pratica o crime de forma culposa e depois acrescenta um resultado doloso.
Ex. o agente dispara a ama acidentalmente e mata o colega. Para não ser descoberto, enterra o
corpo da vítima ocultando o cadáver.
Crime Antecedente Culposo + Crime Consequente Doloso.
c) Conduta dolosa e resultado agravador culposo
O agente pratica o crime com dolo e depois acrescenta um resultado culposo. Ex.
agente desfere um soco na vítima, que cai, bate a cabeça e morre.
Crime Antecedente Doloso + Crime Consequente Culposo
Trata-se do crime preterdoloso ou preterintencional, onde a intenção do agente
inicialmente é provocar um resultado menos grave, todavia o resultado vai além, produzindo
outro crime mais grave. O agente age com dolo no crime antecedente e culpa no consequente.
Importante frisar que não cabe tentativa no crime preterdoloso, tendo em vista que o
resultado é produzido por culpa e os crimes culposos não admitem tentativa, pois não pode
haver tentativa daquilo que não se quer produzir.
d) Conduta culposa e resultado agravador culposo
O agente pratica um delito culposamente e, em razão desse crime, dá causa a um
resultado agravador culposo. Ex. incêndio culposo que resulta uma morte também culposa.
Crime Antecedente Doloso + Crime Consequente Doloso.

6 A TIPICIDADE NOS CRIMES PRETERDOLOSOS
Chegamos por fim, na questão da tipicidade nos crimes preterdolosos. A questão
proposta é saber como classificar um crime preterdoloso, levando em consideração o dolo e o
resultado agravador.
Inicialmente, cumpre-nos ressaltar o disposto no artigo 19 do CP: “Pelo resultado
que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos
culposamente” (AMARO, 2007, p. 192). Portanto, se o resultado agravador puder ser
atribuído ao autor, a título de culpa, responderá por este na sua forma culposa; por outro lado,
se não pode ser atribuído ao agente, nem mesmo a título de culpa, só responderá o agente pelo
crime anteriormente praticado.
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No caso em análise, tivemos a seguinte conduta delituosa: o autor, em discussão com
a vítima, lhe dá uma cotovelada. Com o golpe, a vítima cai ao chão batendo com a cabeça,
provocando traumatismo craniano. O autor foi indiciado por tentativa de homicídio. Com base
na análise dos elementos doutrinários expostos passamos à verificação da tipicidade em
referido delito e suas possíveis implicações dependendo do resultado.
Partindo do princípio de que o resultado agravador não era pretendido nem
previsível, teríamos:
a) Com a cotovelada a vítima teve traumatismo craniano e falece: teríamos o
verdadeiro crime preterdoloso, ou seja, o crime anterior (lesão corporal) seria atribuído ao
autor a título de dolo, e a morte a título de culpa. A figura típica seria aquela prevista no
Artigo 129, § 3º, do CP: “Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não
quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo: Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze)
anos” (AMARO, 2007, p. 557). Importante frisar que, neste caso, o agente não quis o
resultado agravador, o que o levaria ao dolo eventual, tampouco, era o resultado previsível
(culpa consciente).
b) Com a cotovelada a vítima veio a ter lesões corporais graves ou gravíssimas: neste
caso, o dolo seria o de provocar lesões corporais. O fato de ser leve, grave ou gravíssima,
trata-se de análise meramente subjetiva, que não excluiria o dolo, portanto, responderia o
agente pelo delito previsto no artigo 129, § 1º ou 2º, dependendo do resultado da lesão.
Se em outra situação hipotética, o resultado agravador não era pretendido, mas era
previsível, embora o agente não o tenha previsto, teríamos as seguintes situações:
a) Com a cotovelada na cabeça, a vítima que tinha um tumor na cabeça, tem a doença
agravada e morre: neste caso, embora o dolo fosse o de provocar lesão corporal e o resultado
morte não foi pretendido nem previsto, este era previsível, caso o agente soubesse do tumor,
ou seja, como a vítima era portadora de um tumor cerebral, embora o agente não quisesse
matá-la e nem tivesse previsto que dando-lhe uma cotovelada na cabeça, esta viesse a óbito, o
resultado era previsível, uma vez que, com um tumor cerebral qualquer pancada no local
poderia agravar a doença levando a vítima à morte. Trata-se de causa relativamente
independente preexistente, que não rompe o nexo causal, respondendo o agente pelo resultado
se para ele concorreu com dolo ou culpa (art. 13, do CP). A essência da culpa é justamente a
previsibilidade. Desse modo, temos um homicídio culposo, respondendo o agente pelo delito
previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal.
O desconhecimento da doença, porém, exclui a culpa, pois o resultado não era
previsível, só respondendo o agente pelos atos até então praticados. O problema é que, no
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caso em comento, o ato praticado resultou na figura típica, do artigo 129, § 3º, do CP,
portanto, o agente responderia por crime preterdoloso.
Em outro exemplo hipotético, o resultado agravador não era pretendido, nem era
previsível.
a) Com a cotovelada a vítima sofre lesão corporal de natureza grave. Levada ao
hospital, no caminho a ambulância sofre um acidente levando a vítima a óbito.
Neste caso, temos uma causa relativamente independente superveniente, devendo
ser aplicado o § 1º, do art. 13 do CP. Assim, o agente responderia apenas pelos atos até então
praticados, no caso, o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 1º, do CP.
Por fim, teríamos a situação em que o agente quer provocar lesões leves e pratica
crime mais grave, no caso lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.
a) Com a cotovelada o agente pretende provocar lesão corporal de natureza leve,
porém, provoca lesão corporal na vítima que fica em coma vários dias, mas sobrevive sem
maiores danos: neste caso, o agente responderia pelo crime de lesão corporal de natureza leve,
grave ou gravíssima, conforme a natureza das lesões, sem se cogitar de crime preterdoloso.
Fica, portanto, a pergunta: e quando, então, o agente poderia responder por
homicídio ou tentativa de homicídio dentro deste contexto?
A resposta a esta questão fica a cargo da análise do elemento subjetivo do tipo, isto é,
do dolo e da culpa. Se agiu com culpa em relação ao resultado agravador, temos um crime
preterdoloso, e responderia apenas por lesão corporal, lesão corporal seguida de morte ou
homicídio culposo. Se agiu com dolo em relação ao resultado agravador, não há que se falar
em crime preterdoloso, devendo o agente responder pelo resultado.
Vejamos:
a) Se o agente desfere uma cotovelada na vítima com a intenção de matá-la, e o
resultado ocorre, responderá por homicídio doloso.
b) se desfere uma cotovelada na vítima sem a intenção de matá-la, mas admite o
resultado caso o mesmo venha a ocorrer, temos a figura do dolo eventual e também
responderá por homicídio doloso.
c) se desfere uma cotovelada na vítima com a intenção de matá-la ou caso não tenha
essa intenção, admite essa possibilidade, e a vítima não morre, teremos a figura da tentativa
de homicídio.
No caso mencionado e exaustivamente comentado nos meios de comunicação, o
agente foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da
vítima.
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Não se pode afirmar, até porque cuida-se de uma classificação em sede de inquérito
policial, que a autoridade equivocou-se. Como exposto, somente uma análise criteriosa da
intenção (dolo) do agente poderá dizer com precisão se o agente deverá ou não responder pelo
crime de tentativa de homicídio.
Tal análise, porém, somente será possível em sede processual, onde sob o crivo do
contraditório, a instrução probatória irá demonstrar a veracidade das alegações, já que o
inquérito policial no nosso ordenamento jurídico é inquisitivo.
Enquanto isso, nos resta torcer para que não tenhamos mais um inocente,
injustamente, preso preventivamente.

7 CONCLUSÃO
Como exposto inicialmente, o presente trabalho não tem a pretensão de esgotar todas
as hipóteses que o tema poderia suscitar, porém, demonstrou sua importância em estabelecer
alguns critérios a serem observados quando a conduta for praticada com determinado dolo,
tendo por consequência um resultado mais grave, diverso do pretendido.
Trata-se da hipótese de crime preterdoloso, que ocorre sempre que o agente, ao
pretender dolosamente praticar um crime menos grave, acaba dado causa a um resultado mais
grave, a título de culpa.
Assim, hipoteticamente, se o agente desfere um soco ou mesmo uma cotovelada na
vítima, a intenção não pode ser outra senão a de lesionar. Ocorrendo um resultado além do
pretendido (lesão corporal), vindo a vítima a falecer em consequência da conduta do agente,
este responderá por lesão corporal seguida de morte, ou seja, lesão corporal na sua forma
preterdolosa.
Caso a vítima não venha a falecer, mas tenha uma lesão grave ou gravíssima,
também não pretendida pelo agente, deverá responder tão somente pelo crime de lesão
corporal na sua forma grave ou gravíssima, uma vez que o dolo do agente sempre foi o
mesmo, qual seja, lesionar a vítima, admitindo eventualmente sua forma mais grave.
Por fim, a intenção do agente, isto é, o dolo – vontade dirigida a uma finalidade –,
deve ser rigorosamente verificada no momento da classificação do crime. As circunstâncias, o
modo de execução e o meio empregado, são de extrema importância para averiguar a conduta
do agente, a fim de se estabelecer se a sua vontade no momento da ação ou omissão era
produzir o resultado mais grave ou outro de menor relevância.
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A importância dessa verificação criteriosa e rigorosa é imprescindível, pois o agente
responde pelos atos que quis efetivamente praticar, sendo que se sua ação causou resultado
mais grave, este deve ser atribuído a ele a título de culpa, caso haja previsão legal.
Qualquer classificação jurídica de um crime, feita de maneira discricionária e
apartada dos critérios mencionados, incorrerá em flagrante arbitrariedade que poderá refletir
diretamente no direito de liberdade do agente, que em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo, tem, no mínimo, a seu favor o benefício da dúvida.
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