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Dolo e Negligência 
Direito Penal x Direito Civil 

 
DOLO 

Direito Penal Direito Civil 
Conceito de Dolo (Art. 15, CP): 
O dolo configura o conhecimento do ato e a 
vontade do agente em produzir o resultado 
que se amolda ao crime definido em lei. 
 
 
 
Elementos constitutivos:  
a) consciência (quando o sujeito tem uma 
compreensão razoável do fato) e  
b) vontade (quando o sujeito age para a 
realização do crime) 
 
 

Conceito de Dolo (Art. 244, CC): 
Trata-se de um vício na formação da vontade, 
de um intuito de enganar a outra parte, que 
de outra forma, tendo conhecimento dos 
factos reais não realizaria o negócio jurídico ou 
realizaria de outra forma. 
 
Elementos constitutivos: 
a) consciência (quando o sujeito tem uma 
compreensão razoável do fato) e  
b) vontade (quando o sujeito age para 
enganar/induzir ao erro/dissimular) e 
c) resultado (resulta no vício da formação da 
vontade) 

Dolo Direto (dolo de primeiro grau) 
Art. 15.1 (CP): quando o agente atua 
diretamente com a intenção de realizar o 
crime 

Não há qualquer relevância específica 

Dolo Necessário (dolo de segundo grau) 
Art. 15.2 (CP): ocorre quando o agente sabe 
que com a prática de certa conduta irá 
cometer um crime; e apesar disso, não deixa 
de praticar essa conduta. 
 
 

Não há qualquer relevância específica 
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Dolo Eventual (dolo de terceiro grau) 
Art. 15.3 (CP): ocorre quando o agente sabe 
que da sua ação pode resultar um crime, e 
se conforma com isso. Ou seja, quando o 
agente aceita o risco do resultado não 
desejado. 
 
“Seja como for, dê no que der, em qualquer 
caso não deixo de agir”  
 
DE= prever o resultado + não se importa 
com sua ocorrência 

Não há qualquer relevância específica 

Responsabilidade:  
Todos os ilícitos criminais exigem dolo, a não 
ser quando expressamente seja prevista a 
negligência (art. 14 CP) 

Responsabilidade: 
Indemnização 
Princípio geral da responsabilidade por factos 
ilícitos quando dolo ou mera culpa (i.e. 
negligência) (art. 417 CC) 

 

 

NEGLIGÊNCIA (OU CULPA) 
Direito Penal Direito Civil 

Conceito de Negligência:  
A negligência consiste na violação do dever de 
cuidado, em agir sem o cuidado que as 
circunstâncias exigem e de que o agente é 
capaz. Deste modo, se o agente não usou a 
diligência exigida segundo as circunstâncias 
concretas para evitar o evento, ele actuou 
com negligência. A diligência a que o agente 
está obrigado é a diligência objectiva; a 
diligência do que o agente é capaz é a 
diligência subjectiva (Ac-08-06-2011-P-86-CO-
2010-TR) 
 
Elementos constitutivos:  
a) infração ao dever objetivo de cuidado, e  
b) capacidade do agente em agir em 
conformidade com este dever de cuidado 

 
Igual ao direito penal 
  
Resulta em uma conduta omissiva de 
diligência que o “bom pai de família” teria 
em relação ao caso em concreto, ou seja, 
utiliza-se como referência a atuação que o 
cidadão médio, razoavelmente cuidadoso, 
atento, empenhado, qualificado e hábil teria 
mediante os fatos em apreço. A utilização da 
figura do bom pai de família (“bonus pater 
famílias”) para apreciação da culpa está 
prevista no n.2 artigo 421º do CC timorense. 
 
Cabe ao lesado (autor do processo) o ónus 
da prova da culpa do autor da lesão (réu do 
processo) (art. 421º, n.1, CC) 
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Negligência Consciente (ou culpa consciente) 
Art. 16.1.a (CP): quando o agente está 
consciente do risco da produção do resultado 
e acredita, confia ou espera, que aquele 
resultado não ocorrerá. Ou seja, o agente é 
capaz de prever como possível o resultado 
mas acredita que tem capacidade para não 
deixar o resultado acontecer. 
 
NC = dever de cuidado + prever o resultado + 
acredita sinceramente que não vai acontecer 
(vai conseguir evitar) 

Igual ao direito penal 
 
 

Negligência Simples (ou Inconsciente) 
Art. 16.1.b (CP): quando o agente age sem 
perceber que está violando o dever objetivo 
de cuidado, ainda que seja possível tal 
percepção. Há sempre imprudência, 
negligência ou imperícia na conduta do 
agente.  
 
NI = dever de cuidado + não toma o cuidado 

Igual ao direito penal 

Negligência Grosseira (Negligência grave) 
Art. 16.2 (CP): os dois tipos de negligência 
(consciente ou inconsciente) podem assumir a 
forma de negligência grosseira quando o 
agente adota uma conduta arriscada, perigosa 
ou impulsiva.  
 
Muito relevante na definição da pena (e.x. 
podendo aumentar quando comparada com a 
negligência consciente/inconsciente [art. 140, 
n.2 homicídio negligente] ou diminuir quando 
comparado com o dolo [art. 282, n.4 
denegação de justiça]. 
 
NG = prever o resultado + acredita 
sinceramente que não vai acontecer + 
conduta arriscada 
 
NI = dever de cuidado + não toma o cuidado 
+ conduta arriscada 

Igual ao direito penal 

Responsabilidade: 
Todos os ilícitos criminais exigem dolo, a não 
ser quando expressamente seja prevista a 
negligência (art. 14.º CP) 
 
Exemplos de crime por negligência: 
Artigo 140.º Homicídio negligente 
Artigo 148º Ofensas à integridade física 
negligentes 

Responsabilidade: 
Indemnização 
Princípio geral da responsabilidade por 
factos ilícitos quando dolo ou mera culpa 
(i.e. negligência) (art. 417.º CC) 
 
A distinção de dolo e mera culpa tem 
resultados práticos no que toca à 
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Artigo 208º Condução sob o efeito do álcool 
ou de substâncias Psicotrópicas 
Artigo 209º Condução perigosa 
Artigo 247º Auxílio de funcionário à evasão 
Artigo 263º Incêndio 
Artigo 282º Denegação de justiça 
Artigo 315º Importação e exportação ilícita de 
bens ou mercadorias 

responsabilidade, nomeadamente na fixação 
do montante indenizatório.  
Possibilidade da indemnização ser inferior 
ao danos causados quando de mera culpa 
(art. 428.º CC).  
 
Grau da culpa é determinante para (a) fixar 
a quota na dívida indenizatória dos vários 
responsáveis (responsabilidade solidária) 
(art. 431.º CC) ou (b) reduzir ou excluir a 
indemnização quando as ações culposas do 
lesado contribuam para a produção ou 
agravamento dos prejuízos (culpa do lesado) 
(art. 505.º CC) 

 

1. Dolo 
 
Existe dolo quando o agente tem consciência das suas ações e vontade de cometer o ato 
criminoso. 
 
1.1 Diferença do conceito de DOLO no Direito Penal e Civil: 
 - No Direito Penal, basta que o agente saiba o que está fazendo e tenha vontade 
de cometer o crime. Não é necessário que o crime se realize para que o dolo seja 
estabelecido. Exemplo: tentativa de homicídio é crime doloso, embora o resultado não 
tenha sido atingido. 

- No Direito Cível, além da consciência e vontade, o dolo se constitui também do 
resultado. É preciso que da ação do agente, resulte um vício na formação do negócio 
jurídico.  

 
Exemplo: João está vendendo 10 vacas para Maria e mente, dizendo que são 

animais de raça para aumentar o valor. Se Maria acreditar e comprar as vacas pelo valor 
mais caro, o negócio terá tido um vício na formação da vontade (de Maria) e poderá ser 
anulado, pois houve dolo de João. Se Maria não acreditar e não comprar, não há dolo, 
pois a tentativa de engano de João não deu resultado. 
 
1.2 Tipos de Dolo: 
 i) Dolo Direto (dolo de primeiro grau): Art. 15.1 (CP). Quando o agente atua 
diretamente com a intenção de realizar o crime.  

- Exemplo: João queria matar Maria e, com uma pistola, atira em sua cabeça. 
João agiu com dolo direto. 

 
ii) Dolo Necessário (dolo de segundo grau): Art. 15.2 (CP). Ocorre quando o 

agente sabe que com a prática de certa conduta irá cometer um crime; e apesar disso, 
não deixa de praticar essa conduta.  

- Exemplo: João quer matar Maria e, para isso, coloca fogo em sua casa durante 
a noite, o que, por consequência, acaba matando cinco membros da família de 
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Maria. João queria matar apenas Maria e, para isso, matou outras pessoas 
também. João irá responder pelo homicídio com dolo necessário das crianças. 
 
iii) Dolo Eventual (dolo de terceiro grau): Art. 15.3 (CP). Ocorre quando o agente 

sabe que da sua ação pode resultar um crime, e se conforma com isso. Ou seja, quando 
o agente aceita o risco do resultado não desejado.  

- Exemplo: João achou um telefone celular no chão da escola e o pegou para si. 
Ele sabe que aquele telefone deve ser de alguém da escola, mas ele o pega 
mesmo assim. João então assumiu o risco deste telefone ser de alguém, 
aceitando a possibilidade de cometer furto, apesar de não querer furtar o 
telemóvel. 

 
-> Não há diferença nos tipos de Dolo do Direito Penal e Civil. Os conceitos são os 
mesmos. O direito civil não faz referência aos conceitos de forma expressa. 
 

2. NEGLIGÊNCIA 
 
A negligência consiste em agir sem o cuidado que as circunstâncias exigem e de que o 
agente é capaz. Deste modo, se o agente não usou a diligência (ou o cuidado) exigida 
segundo as circunstâncias concretas para evitar o evento, ele/a actuou com negligência. 
 -> O conceito de negligência no Direito Civil e no Direito Penal é o mesmo. 
 -> Art. 421º, n.1, CC. Cabe ao Estado (Direito Penal) ou lesado (Direito Civil) o 
ónus da prova da culpa do autor do crime (Direito Penal) ou autor da lesão (Direito Civil) 
 
2.1 Tipos de Negligência 
 i) Negligência Consciente (ou culpa consciente): Quando o agente está 
consciente do risco da produção do resultado e acredita, confia ou espera, que aquele 
resultado não ocorrerá. Ou seja, o agente é capaz de prever como possível o resultado 
mas acredita que tem capacidade para não deixar o resultado acontecer.  

- Exemplo 1: João acredita ser um ótimo motorista e resolve fazer uma manobra 
muito arriscada. Com isso, João causa um acidente que mata as pessoas que 
estavam no carro com ele. João agiu com negligência consciente, pois sabia que 
um acidente podia acontecer, mas acreditou ser capaz de evitá-lo. 
- Exemplo 2: O motorista sabe que os pneus do carro estão desgastados e tem a 
consciência que podem explodir, mas acha que tal não acontecerá. 
- Exemplo 3: Manuel coloca uma catana embaixo da cama, e sabe que a catana 
pode lastimar o seu filho, caso este tenha acesso. O Manuel acredita que 
conseguirá manter seu filho fora do quarto. O menino entra e machuca o filho 
do vizinho com a catana. 

 
No Direito penal: 
 - Art. 16.1.a Código Penal 
 

iii) Negligência Grosseira (Negligência grave): Os dois tipos de negligência 
(consciente ou inconsciente) podem assumir a forma de negligência grosseira quando o 
agente adota uma conduta arriscada, perigosa ou impulsiva.  
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- Muito relevante na definição da pena (e.x. podendo aumentar quando 
comparada com a negligência consciente/inconsciente [art. 140, n.2 homicídio 
negligente] ou diminuir quando comparado com o dolo [art. 282, n.4 denegação de 
justiça]. 

- Exemplo: João resolve limpar uma arma carregada, que dispara e acerta Maria. 
Foi uma conduta arriscada de João, que agiu sem ter o cuidado necessário e, por 
isso, além de responder por negligência, essa negligência vai ser agravada. 

 
No direito penal: 

Art. 16.2 CP 
 
No código civil há referências limitadas ao “dolo” (ou terminologia relevante) e à 
“negligência”. Tal demonstra realmente que não tem grande relevância jurídica, pois o 
direito civil tem a missão de reparar o dano ou prejuízo. 
 
Exemplo de algumas referências expressas: 
- artigo 419.º (Conselhos, recomendações ou informações) 
- artigo 460.º, n.2 (Insolvência dos devedores ou impossibilidade de cumprimento) 
- artigo 1243 (Animais e coisas móveis perdidas) “dolo ou culpa grave” 
- artigo 1483.º (indemnização quando da ruptura de promessa de casamento) 
- artigo 1829.º (responsabilidade do tutor) 
- artigo 1924.º (Anulação por dolo ou coacção de herança) 
- artigo 1356.º, n. 3 (Administrador de condóminos) 
 

3. RESPONSABILIDADE 
 

3.1 Direito penal 
Todos os ilícitos criminais exigem dolo, a não ser quando expressamente seja prevista 
a negligência (art. 14.º CP) 
 
Exemplos de crime por negligência: 
- Artigo 140.º Homicídio negligente 
- Artigo 148º Ofensas à integridade física negligentes 
- Artigo 208º Condução sob o efeito do álcool ou de substâncias Psicotrópicas 
- Artigo 209º Condução perigosa 
- Artigo 247º Auxílio de funcionário à evasão 
- Artigo 263º Incêndio 
- Artigo 282º Denegação de justiça 
- Artigo 315º Importação e exportação ilícita de bens ou mercadorias 
 
IMPORTANTE OBSERVAR! A diferenciação de dolo eventual e negligência ou culpa 
consciente é sutil, sendo comum a confusão dos conceitos, haja vista que em ambos há 
a previsibilidade como elemento comum. A diferenciação se faz por critério psicológico: 
na negligência/culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente 
em sua não ocorrência, enquanto, no dolo eventual, o agente, além de prever o 
resultado, não se importa com sua ocorrência. 
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Exemplos: 
 1º: João sabe que andar de carro em alta velocidade é perigoso e pode causar 
um acidente, mas João acredita que é um excelente motorista e que não vai ter 
problema. Negligência/Culpa Consciente. 
 2º: João sabe que andar de carro em alta velocidade é perigoso e pode causar 
um acidente, mas João não liga se causar um acidente porque ele tem seguro de carro 
para cobrir as despesas. Dolo Eventual. 
 
Note que no 1º exemplo João sabia sua ação era imprudente, mas acreditava que suas 
habilidades não iam permitir um acidente. Ele previu o resultado, mas acreditou que 
o acidente não ia ocorrer. Já no 2º exemplo, João também previu o resultado, mas, 
diferentemente, ele não ligava se o resultado ia acontecer ou não. 
 

 
 
No direito penal a diferença entre DOLO e CULPA/NEGLIGÊNCIA tem impacto na 
determinação do ilícito criminal.  
 
Ex. Homicídio simples (dolo) (art. 238 CP) e Homicídio Negligente (art. 240 CP). 
 
Ex. João foi com Manuel ter relações sexuais em Cristo Rei. Eles foram até o CR pois a 
família não aceita a relação deles (por serem homossexuais). Em CR tentaram se 
esconder, indo para baixo de uma árvore numa área fora de qualquer movimento. O 
Marcelo, um pescador, passou por lá e viu o ocorrido. Neste caso não há dolo, mas sim 
ouve negligência consciente (os dois sabiam que poderiam ser vistos por outra pessoa 
por estar em local público mas acreditavam que conseguiriam controlar a situação). 
Não há crimes de exibicionismo sexual (art. 181.º CP). 
 
Ex: Santiago gosta de ficar na praia quando as mulheres passam para fazer o seu 
exercício diário. Quando o Santiago vê que uma mulher se aproxima, ele abre as suas 
calças e masturba-se sentado perto do local aonde as mulheres passam. Neste caso há 
dolo, na forma de dolo direto ou dolo necessário (Santiago quer satisfazer sua vontade 
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sexual e sabe que irá cometer um crime por estar em local público). Santigo é 
responsável pelo crime de exibicionismo sexual (art. 181.º CP). 
 
No direito penal a diferença entre OS TIPOS DE DOLO (direto x necessário x eventual) 
tem impacto no grau da culpabilidade do agente. Reconhece-se uma reprovação maior 
àquele que age com dolo direto (quer o resultado) ou aquele que age com dolo eventual 
(prevê o resultado mas não se importa). 
 
Um número de circunstâncias agravantes encontra-se próximas ao dolo direto, exemplo  
 
“Artigo 52.º Circunstâncias agravantes gerais 
1. São consideradas circunstâncias agravantes gerais da responsabilidade do agente 
todas as circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores ao crime, que, não 
fazendo parte do tipo legal, revelem um maior grau de ilicitude dos factos, da conduta 
ou da culpa do agente, aumentando a necessidade da pena.” 
 
3.2 Direito civil 
 

Culpa em sentido amplo: dolo + negligência 
Culpa em sentido restrito: negligência 
 
Princípio geral da responsabilidade por factos ilícitos quando dolo ou mera culpa (i.e. 
negligência) (art. 417.º CC) 

-> Responsabilidade Civil por Fatos Ilícitos (Art. 417º, CC): Aquele que, com dolo ou 
mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal 
destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos 
resultantes da violação.  
 
-> Efeitos do Dolo no Direito Civil (Art. 245, CC):  

1. Nos casos em que o dolo é praticado pelo declaratório ou por um beneficiário 
direto do negócio, o negócio jurídico é sempre anulável. 
2. Nos casos se o dolo provier de terceiros, o negócio só é anulável se o 
beneficiário direto do negócio tinha conhecimento do dolo. 

 
-> Responsabilidade Pré-Contratual (Art. 218, CC): mediante a anulação de negócio 
jurídico por dolo, o requerente da anulação pode obter indemnização dos danos 
resultantes da celebração de negócio anulado, quando o dolo tiver resultado em uma 
ação ou omissão violadora das regras da boa-fé. 
 
-> Distinção da responsabilidade nos casos mera culpa (Art. 418º, CC): 
A distinção de dolo e mera culpa tem resultados práticos no que toca à 
responsabilidade, nomeadamente na fixação do montante indenizatório.  

Grau da culpa é determinante para: 
(a) fixar a quota na dívida indenizatória dos vários responsáveis (responsabilidade 
solidária) (art. 431.º CC) ou  
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(b) possibilidade da indemnização ser inferior ao danos causados quando de mera 
culpa (art. 428.º CC) ou 

(c) reduzir ou excluir a indemnização quando as ações culposas do lesado contribuam 
para a produção ou agravamento dos prejuízos (culpa do lesado) (art. 505.º CC) 

 
Ex.: Situação A: João faz uma postagem pública que chama a Marta de “mentirosa e uma 
ladra”.  Marta se sentiu ofendida. A Marta pode fazer um requerimento pedindo 
reparação pelos danos sofridos ao seu bom nome (art. 67.º).  
Situação B: João faz uma postagem em que discorda da posição da Marta, questionando 
como poderia ter uma posição desta natureza e questiona aonde está o dinheiro que 
desapareceu. A Marta se sentiu ofendida. A Marta pode fazer um requerimento pedindo 
reparação pelos danos sofridos ao seu bom nome (art. 67.º). 
 
É evidente que o valor da indemnização na Situação A deveria ser maior que na Situação 
B, visto que na situação A há dolo, e na B há culpa/negligência. 
 
 
 - Quando a responsabilidade se fundar na mera culpa (negligência), pode a 
indemnização ser fixada em montante inferior ao que corresponderia aos danos 
causados, desde que o grau de culpabilidade do agente, a situação económica do 
agente, a situação econômica do lesado, e as demais circunstâncias do caso o 
justifiquem. 
 
 - Exemplo de quando há culpa: João é fazendeiro e esqueceu de fechar a porteira 
do curral. Os seus porcos aproveitaram a porteira aberta e atravessaram para a 
propriedade de Maria, destruindo a sua plantação de milho. João deve responder pelos 
danos causados pelos seus porcos à Maria. 

 - Exemplo de quando não há culpa: João teve sua casa destruída por um tornado, 
que também assustou os seus porcos. Os porcos de João fugiram para a propriedade 
vizinha e destruíram a plantação de Maria. João não teve culpa e não poderia ter 
controlado os efeitos desse evento. Assim, não responde pelos danos causados à Maria. 
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No direito civil sempre quando há dolo ou culpa pode haver responsabilidade 
considerando que o direito civil tem por missão de reparar o prejuízo. A diferença entre 
o dolo e culpa tem impacto na determinação do grau da responsabilidade. 
 
Má fé e o Dolo e Negligência 
Qual a relação entre a má fé e o dolo e negligência. 
 
A boa fé exige que as partes do contrato ajam de modo honesto, correto e leal, e que se 
comportem de modo a não frustrar a posição da contraparte. É, portanto, um padrão 
normativo de conduta. 
 
Sempre quando há dolo (intenção) de qualquer categoria – dolo direto, necessário e 
eventual – haverá a má fé.  
 
A negligência consciente também pode representar uma má fé numa relação contratual.  
 
Artigo 218º Código Civil 
(Culpa na formação dos contratos) 
1. Quem negoceia com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto nos 
preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob 
pena de responder pelos danos que culposamente causar à outra parte. 
 


