
Ementa e Acórdão

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

RECTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

RECDO.(A/S) :GILBERTO FONTANA 
ADV.(A/S) :ELENILSON BALLARDIN MORAES 
AM. CURIAE. :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
DP :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
AM. CURIAE. :MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PENAL  E 
PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  FUGA  DO  LOCAL  DO 
ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 
ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À LUZ 
DO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO 
GERAL  RECONHECIDA.  TEMA  Nº  907.  NATUREZA 
PRINCIPIOLÓGICA  DA  GARANTIA  DO  NEMO  TENETUR  SE 
DETEGERE.  POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO 
NÚCLEO  ESSENCIAL  DA  GARANTIA.  HARMONIZAÇÃO  COM 
OUTROS  PRINCÍPIOS  FUNDAMENTAIS  PREVISTOS 
CONSTITUCIONALMENTE.  POSSIBILIDADE.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL ANALISADO. 

1.  O  princípio  da  vedação  à  autoincriminação,  conquanto  direito 
fundamental assegurado na Constituição Federal,  pode ser restringido, 
desde que (a) não seja afetado o núcleo essencial da garantia por meio da 
exigência  de  uma  postura  ativa  do  agente  na  assunção  da 
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responsabilidade que lhe é imputada; e que (b) a restrição decorra de um 
exercício  de  ponderação  que  viabilize  a  efetivação  de  outros  direitos 
também  assegurados  constitucionalmente,  respeitado  o  cânone  da 
dignidade humana do agente.

2.  O direito de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se  
detegere – nada a temer por se deter), do qual se desdobram as variações 
do  direito  ao  silêncio  e  da  autodefesa  negativa,  consiste  em  um  dos 
marcos  históricos  de  superação  da  tradição  inquisitorial  de  valorar  o 
investigado e/ou o réu como um objeto de provas, do qual deveria ser 
extraída a “verdade real”.

3. O direito de não produzir prova contra si mesmo, ao relativizar o 
dogma da verdade real, garante ao investigado os direitos de nada aduzir 
quanto  ao  mérito  da  pretensão  acusatória  e  de  não  ser  compelido  a 
produzir  ou  contribuir  com  a  formação  de  prova  contrária  ao  seu 
interesse, ambos pilares das garantias fundamentais do direito ao silêncio 
e do direito à não autoincriminação.

4. A garantia explicitada na missiva  nemo tenetur se detegere possui 
raízes  no  jus  commune medieval  e  se  desenvolveu:  a) na  Europa 
Continental  somente  no  Século  XVIII,  com  a  Revolução  Iluminista,  a 
derrocada  do  Antigo  Regime  e  a  superação  do  procedimento 
inquisitorial;  b) na Inglaterra, a garantia remonta à publicação da Carta 
Magna em 1215, tendo, ao longo dos séculos seguintes, se desenvolvido e 
expandido  para  as  colônias,  principalmente  nos  Estados  Unidos, 
traduzida sob a forma do privilege against self compelled incrimination; c) os 
sistemas  anglossaxônicos  adversariais  atuais  admitem  que  o  acusado 
exerça seu direito ao silêncio, recusando-se a depor; porém, se optar por 
prestar  declarações,  o  fará  na  condição  de  testemunha,  tanto  que 
obrigado  a  prestar  juramento  de  falar  a  verdade,  inclusive  com 
possibilidade de responsabilização por perjúrio. Daí a origem do termo 
privilege, na medida em que se confere ao acusado a prerrogativa de não 
ser ouvido como testemunha.

5. No  Brasil,  a) durante  o  seu  período  colonial,  dada  a  natureza 
inquisitória  das  Ordenações  Portuguesas,  não  havia  espaço  para  o 
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desenvolvimento  da  garantia  do  nemo  tenetur  se  detegere;  b) a  partir, 
porém,  da  Constituição Imperial  de  1824,  que aboliu  expressamente a 
tortura e as penas cruéis, a evolução foi gradativa;  c) com o Código de 
Processo  Criminal  de  1832,  de  inspiração  liberal  francesa  e  inglesa, 
atribuiu-se  ao  interrogatório  a  natureza  de  peça  de  defesa,  com  a 
previsão,  ademais,  de  que  a  confissão  só  seria  válida  se  realizada 
livremente  pelo  réu;  d) destarte,  no  século  XX,  no  período  anterior  à 
Constituição  de  1988,  ainda  eram  visíveis  os  traços  inquisitoriais  do 
sistema persecutório brasileiro, considerando que o Código de Processo 
Penal  de  1941,  no  seu  art.  186,  embora  consagrando  expressamente  o 
direito  do  acusado  de  não  responder  às  perguntas  que  lhe  fossem 
formuladas, o fazia ressalvando “que o seu silêncio poderá ser interpretado  
em  prejuízo  da  própria  defesa”; e) A  vedação  à  autoincriminação  só 
encontrou  ressonância  no  Brasil  em  sua  devida  plenitude  com  a 
Constituição  Federal  de  1988,  cujo  art.  5º,  LXIII,  é  inspirado  pela  5ª 
Emenda da Constituição Norte-Americana, que assim dispões: “o preso  
será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe  
assegurada a assistência da família e de advogado”.

6. A garantia contra a autoincriminação encontra, ainda, consagração 
no  plano convencional,  tanto  na  Convenção  Americana  sobre  Direitos 
Humanos quanto na Convenção Europeia de Direitos Humanos.

7. A CADH, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro no ano 
de 1992, estabelece limites à busca pela verdade real e tutela o princípio 
do nemo tenetur se detegere ao prever, no art. 8, n.2, “g”, que toda a pessoa 
acusada da prática de algum delito possui como garantia mínima, dentre 
outras,  a  “de  não  ser  obrigada  a  depor  contra  si  mesma,  nem a declarar-se  
culpada.” A CEDH, no art. 6º, garante o direito a um processo equitativo 
(fair trial), havendo precedentes paradigmáticos do Tribunal Europeu de 
Direitos  Humanos  (Funke  vs.  France;  Murray  vs.  The  United  Kigdom;  
Saunders  vs.  The  United  Kingdom)  definindo  a  garantia  como corolário 
essencial de um processo equitativo.

8. O Supremo Tribunal Federal, a) no HC 68.929, de relatoria do Min. 
CELSO DE MELLO,  julgado  em 22.10.1991,  decidiu pelo  seu Plenário 
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que, do direito ao silêncio, uma das formas de manifestação do princípio 
da não autoincriminação, decorre, igualmente, o direito do acusado de 
negar  a  prática  da  infração;  b) já  no  HC 78.708,  de  relatoria  do  Min. 
SEPÚLVEDA  PERTENCE,  julgado  em  09.03.1999,  reafirmou-se  a 
jurisprudência  do  Tribunal  no  sentido  de  que  a  falta  da  advertência 
quanto ao direito ao silêncio torna ilícita a prova resultante do ato de 
inquirição;  c) a  evolução  jurisprudencial  consolidou-se  por  esta  Corte 
Constitucional  no  julgamento,  em 22.09.2011,  da  repercussão  geral  da 
questão constitucional debatida no RE 640139, de relatoria do Min. Dias 
Toffoli, oportunidade em que se reafirmou que o princípio constitucional 
da  vedação  à  autoincriminação  não  alcança  aquele  que  atribui  falsa 
identidade  perante  autoridade  policial  com o  intuito  de  ocultar  maus 
antecedentes,  o  que  torna  típica,  sem  qualquer  traço  de  ofensa  ao 
disposto no art. 5º, LXIII, da CF, a conduta prevista no art. 307 do CP; d) o 
paradigmático  julgamento  do  RE 640139  adotou  a  premissa  de  que  a 
garantia contra a autoincriminação não pode ser interpretada de forma 
absoluta, admitindo, em consideração a sua natureza principiológica de 
direito  fundamental,  a  possibilidade  de  relativização  justamente  para 
viabilizar um juízo de harmonização que permita a efetivação, em alguma 
medida,  de  outros  direitos  fundamentais  que  em  face  daquela 
eventualmente colidam.

9. A persecução penal, pela sua natureza, admite a relativização de 
direitos nas hipóteses de justificável tensão (e aparente colisão) entre o 
dever do Poder Público de promover uma repressão eficaz às condutas 
puníveis  e  as  esferas  de  liberdade  e/ou  intimidade  daquele  que  se 
encontre  na  posição  de  suspeito  ou  acusado.  É  o  que  ocorre  com  a 
garantia  do  nemo  tenetur  se  detegere,  que  pode  ser  eventualmente 
relativizada pelo legislador.

10.  A garantia do nemo tenetur se detegere no contexto da teoria geral 
dos  direitos  fundamentais  implica  a  valoração  do  princípio  da 
proporcionalidade  e  seus  desdobramentos  como  critério  balizador  do 
juízo de ponderação, inclusive no que condiz aos postulados da proibição 
de excesso e de vedação à proteção insuficiente.
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11.  A garantia  do  nemo  tenetur  se  detegere se  insere  no  mesmo 
conjunto de direitos subjetivos e garantias do cidadão brasileiro de que 
são exemplos os direitos à intimidade, privacidade e honra, o que implica 
dizer que a relativização da garantia é admissível,  embora mediante a 
observância dos parâmetros constitucionais pertinentes à harmonização 
de princípios eventualmente colidentes. Diante desse quadro, o direito à 
não  autoincriminação  não  pode  ser  interpretado  como  o  direito  do 
suspeito,  acusado  ou  réu  a  não  participar  da  produção  de  medidas 
probatórias  (FISCHER,  Douglas;  OLIVEIRA,  Eugênio  Pacelli  de. 
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 9.ed. São Paulo: 
Atlas, 2017, p. 410/411). 

12. A garantia contra a não autoincriminação tem como corolário a 
preservação do direito do investigado ou réu de não ser compelido a, 
deliberadamente, produzir manifestação oral que verse sobre o mérito da 
acusação. 

13. O direito de o investigado ou réu não realizar condutas ativas 
que  importem  na  introdução  de  informações  ao  processo  também 
comporta diferentes níveis de flexibilização, embora a regra geral seja a 
da sua vedação. A jurisprudência do STF, historicamente, adotava uma 
postura  restrita  quanto  à  admissibilidade  das  chamadas  intervenções 
corporais. Contudo, na linha do que se visualiza no cenário internacional, 
a  jurisprudência  desta  Corte  Superior,  gradativamente,  iniciou  uma 
caminhada  em  sentido  oposto,  do  que  constitui  precedente 
exemplificativo a RCL 2.040/DF, de relatoria do Min. NÉRI DA SILVEIRA, 
julgada  na  data  de  21/02/2002,  ocasião  em  que  se  decidiu  que  a 
autoridade jurisdicional poderia autorizar a realização de exame de DNA 
em material colhido de gestante mesmo sem autorização daquela última, 
tudo com o objetivo de investigar possível crime de estupro de que tenha 
sido vítima.

14.  O direito comparado, à luz da legislação,  da doutrina e a da 
jurisprudência  dos  principais  países  da  Europa  Continental,  admite  a 
intervenção corporal coercitiva,  desde que autorizada judicialmente,  se 
restrinja à cooperação passiva do sujeito investigado ou acusado e não 
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ofenda a dignidade humana do examinado.
15. O Brasil, quanto à intervenção corporal para fins de investigação 

penal,  assenta  fundamento  constitucional  no  inciso  XII  do  art.  5º  da 
Constituição Federal de 1988, que abriga cláusula de reserva de jurisdição 
para o controle quanto ao tangenciamento dos direitos fundamentais à 
intimidade, privacidade e imagem consagrados na norma constitucional. 
Nesse  contexto  normativo,  não  há  dúvidas  de  que  o  constituinte 
brasileiro  admitiu  a  possibilidade  de  que  o  legislador  autorize 
intervenções  estatais  na  vida  privada,  inclusive  no  que  condiz  às 
supracitadas intervenções corporais.

16. A  questão  constitucional  debatida  no  presente  recurso 
extraordinário é se a opção legislativa de criminalizar a conduta daquele 
que, com o fim deliberado de se furtar à eventual responsabilização cível 
e/ou penal, se afasta do local de acidente no qual se envolveu (art. 305 do 
CTB)  ofenderia  a  garantia  constitucional  contra  a  autoincriminação 
(emanada do inciso LXIII do art. 5º da CF), na medida em que, a contrario  
senso, exige do agente a conduta de permanecer no aludido local com o 
fim de viabilizar sua identificação pelas autoridades de trânsito,  passo 
necessário  para  a  promoção  da  sobredita  responsabilização  em  sede 
judicial.

17. O tipo penal do art. 305 do CTB tem como bem jurídico tutelado 
“a administração da justiça, que fica prejudicada pela fuga do agente do local do  
evento,  uma  vez  que  tal  atitude  impede  sua  identificação  e  a  consequente  
apuração do ilícito na esfera penal e civil” (CAPEZ, Fernando; GONÇALVES, 
Victor  Eduardo Rios.  Aspectos  Criminais  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro. 
2.ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 39).

18. A fuga do local do acidente é tipificada como crime porque é do 
interesse  da  Administração  da  Justiça  que,  conforme  o  caso,  ou  o 
particular  ou  o  Ministério  Público  disponham  dos  instrumentos 
necessários para promover a responsabilização cível e/ou penal de quem, 
eventualmente, provoca dolosa ou culposamente um acidente de trânsito. 

19.  A relativização da máxima nemo tenetur se detegere  verificada in  
casu é admissível, uma vez que atende às duas premissas fundamentais 
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acima estabelecidas.
(a) A  uma  porque  não  afeta  o  núcleo  irredutível  da  garantia 

enquanto direito fundamental, qual seja, jamais obrigar o investigado ou 
réu a agir ativamente na produção de prova contra si próprio. É que o 
tipo penal do art. 305 do CTB visa a obrigar que o agente permaneça no 
local do acidente de trânsito até a chegada da autoridade competente que, 
depois de identificar os envolvidos no sinistro,  irá proceder ao devido 
registro da ocorrência. Ocorre que a exigência de permanência no local do 
acidente e de identificação perante a autoridade de trânsito não obriga o 
condutor  a  assumir  expressamente  eventual  responsabilidade  cível  ou 
penal pelo sinistro e nem, tampouco, ensejará que contra ele seja aplicada 
qualquer penalidade caso não o faça;

(b) A duas  porque,  em  um  exercício  de  ponderação,  a  referida 
flexibilização  possibilita  a  efetivação  em  maior  medida  de  outros 
princípios fundamentais com relação aos quais colide no plano concreto, 
sem  que,  ademais,  acarrete  qualquer  violação  à  dignidade  da  pessoa 
humana.

20. O legislador pode conferir  preponderância a princípios outros 
igualmente  caros  à  sociedade,  mas  cuja  efetivação  é  qualificada  como 
mais necessária no contexto da conduta analisada, tais como a higidez da 
Administração  da  Justiça  e  a  efetividade  da  persecução  penal,  em 
detrimento da valoração absoluta da não incriminação.

21. O  princípio  da  proporcionalidade,  in  casu,  assume relevância não 
apenas como instrumento de harmonização dos valores em conflito, como 
também elemento de avalização da legítima opção do legislador de fazer 
preponderar, no conflito específico analisado, os bens jurídicos tutelados 
pela norma penal. É, no caso, legítima a referida opção porque adequada, 
necessária e proporcional à preservação dos aludidos bens jurídicos.

22. A aferição da proporcionalidade de uma norma penal ocorre em 
dois  níveis  diversos  de avaliação.  No primeiro deles,  o que importa  é 
aferir  se  a  conduta  a  ser  incriminada  preenche  os  requisitos 
constitucionais necessários para justificar sua tipificação penal, o que se 
faz, em linhas gerais, analisando se a sociedade já não dispõe, dentro ou 
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fora do ordenamento, de outro meio capaz de tutelar o bem jurídico a que 
se  visa  proteger  que  seja  menos  restritivo  à  esfera  das  liberdades 
individuais. Já no segundo nível de avaliação, o que importa é examinar a 
medida  em  que  o  direito  penal  irá  criminalizar  aquela  conduta  cuja 
tipificação penal já foi considerada como necessária na etapa anterior, o 
que se faz aferindo se a qualidade e a quantidade da pena cominada ao 
delito é proporcional à gravidade da conduta criminalizada.

23. A aferição da proporcionalidade costuma ser realizada por meio 
de um processo lógico de raciocínio que compreende três etapas distintas, 
independentemente do nível em que se der a avaliação: a) o subprincípio 
da necessidade está atrelado à concepção de que as restrições à liberdade 
do  indivíduo  só  são  admissíveis  quando  efetivamente  necessárias  à 
coletividade, o que, no direito penal, implica dizer que o bem jurídico a 
ser  tutelado  pela  norma  penal  deve  ser  relevante  o  suficiente  para 
justificar a restrição de liberdade que é inerente à pena; b)  o subprincípio 
da  idoneidade ,  também chamado de subprincípio da adequação,  está 
diretamente  relacionado  à  aptidão  do  instrumento  empregado  para 
alcançar  a  finalidade  desejada,  ou,  especificamente,  na  seara  penal,  à 
aptidão  da  norma  (tipo  penal  incriminador)  para  bem  tutelar  o  bem 
jurídico;  c) o subprincípio da  proporcionalidade em sentido estrito tem 
aplicação no último momento da aferição da pertinência constitucional da 
norma incriminadora, demandando uma valoração comparativa entre o 
objetivo estabelecido e o meio proposto, de modo a que um se mostre 
proporcional  em  relação  ao  outro.  Trata-se,  portanto,  de  exame 
concernente  à  intensividade  da  intervenção  penal,  manifestada, 
sobretudo, nos parâmetros mínimo e máximo de pena selecionados pelo 
legislador no preceito secundário do tipo penal. 

24. O  princípio  da  proporcionalidade,  implicitamente  consagrado 
pelo  texto  constitucional,  propugna  pela  proteção  dos  direitos 
fundamentais  não  apenas  contra  os  excessos  estatais,  mas  igualmente 
contra  a  proteção  jurídica  insuficiente,  conforme  a  teoria  da  eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais.

25. In  casu,  o  tipo  penal  analisado  bem  atende  ao  princípio  da 
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proporcionalidade como elemento balizador da validade e legitimidade 
da opção legislativa de restringir parcialmente a liberdade do cidadão em 
nome da efetivação de outros direitos fundamentais: a) porque necessária 
à preservação do bem jurídico da Administração da Justiça, na medida 
em que o Estado não dispõe de outras alternativas dotadas da mesma 
eficiência  que  a  ameaça  da  pena  para  sensibilizar  a  sociedade  a  não 
praticar a conduta intolerada, mormente se considerado que medidas de 
mesma  finalidade  adotadas  pela  legislação  administrativa  de  trânsito 
jamais  alcançaram  o  efeito  desejado;  b) porque  idônea à  proteção  do 
mesmo jurídico,  na medida em que apta para sensibilizar um número 
maior de condutores envolvidos em acidentes de trânsito a permanecer 
no local do sinistro e, assim, viabilizar a apuração da responsabilidade 
cível  e/ou  penal  correspondente;  c) porque  proporcional  em  sentido 
estrito,  porquanto  a  sanção  prevista  em  abstrata  para  o  tipo  penal 
analisado não se mostra desproporcional em consideração ao desvalor da 
conduta a que se busca evitar com a opção pela criminalização.

26. Ademais,  eventual  declaração  de  inconstitucionalidade  da 
conduta tipificada no art. 305 do CTB em nome da observância absoluta e 
irrestrita  do  princípio  da  vedação  à  autoincriminação  caracterizaria 
evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, na sua 
vertente  da  vedação  de  proteção  deficiente,  na  medida  em  que  a 
fragilização da tutela penal do Estado, mediante a visualização de óbices 
à responsabilização penal da conduta de fugir do local do acidente, deixa 
a descoberto o bem jurídico de tutela da Administração da Justiça a que o 
Estado  deveria  salvaguardar  por  meio  da  norma  penal,  assim  como, 
indiretamente,  direitos  fundamentais,  principalmente  a  vida,  a  que  se 
busca proteger por meio da promoção de maior segurança no trânsito. 

27. A exigência emanada do tipo penal  quanto à permanência do 
envolvido no local do acidente pelo tempo que se mostrar necessário não 
deslegitima  eventual  opção  pela  fuga  quando  esta  se  afigurar  como 
imperiosa para tutelar  a vida ou a integridade física  do agente.  Nada 
obsta que os juízes, uma vez presentes aquelas circunstâncias fáticas, em 
que pese a adequação típica da fuga, reconheçam a sua antijuridicidade e, 
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assim,  afastem  o  caráter  criminoso  da  conduta.  Trata-se,  de  qualquer 
modo, de exame que só poderá ser realizado à luz de cada caso concreto, 
não servindo para infirmar, em um plano abstrato de discussão, a norma 
penal analisada.

28. Voto no sentido de julgar procedente o recurso extraordinário 
interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para 
o  fim de  reformar  o  acórdão  proferido  pela  Turma Recursal  Criminal 
daquele Estado que, ao apreciar recurso interposto pela defesa de réu que 
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 305 do Código de 
Trânsito  Brasileiro,  declarou  a  inconstitucionalidade  do  referido  tipo 
penal e, consequentemente, absolveu o réu.

29. Considerando  a  natureza  objetiva  do  julgamento,  diante  do 
reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional debatida, 
propõe-se  a fixação da seguinte tese: “A regra que prevê o crime do art. 305  
do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não  
infirmar  o  princípio  da  não  incriminação,  garantido  o  direito  ao  silêncio  e  
ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Plenária,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das 
notas taquigráficas, por maioria, apreciando o tema 907 da repercussão 
geral, em dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 
do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso 
de Mello e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, por maioria, em fixar a 
seguinte tese: “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito  
Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da  
não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de  
exclusão da tipicidade e da antijuridicidade”, vencidos os Ministros Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, que votaram contrariamente à 
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tese.  Não  participou,  justificadamente,  da  votação  da  tese,  o  Ministro 
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, a Ministra Rosa Weber.

Brasília, 14 de novembro de 2018.
Ministro LUIZ FUX - RELATOR 
Documento assinado digitalmente 
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14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

RECTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

RECDO.(A/S) :GILBERTO FONTANA 
ADV.(A/S) :ELENILSON BALLARDIN MORAES 
AM. CURIAE. :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
DP :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
AM. CURIAE. :MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

R E L A T Ó R I O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se  de  recurso 
extraordinário  interposto  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio 
Grande do Sul, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, em face de 
acórdão proferido pela Turma Recursal Criminal daquele Estado que, ao 
apreciar recurso interposto pela defesa de réu que fora condenado pela 
prática do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 
nº  9.503/97),  declarou a inconstitucionalidade do referido tipo penal  e, 
consequentemente, absolveu o réu.

Inicialmente, o Ministério Público Estadual denunciara a pessoa de 
GILBERTO FONTANA, sob a justificativa de que, na data de 02/11/2010, 
na condução de veículo automotor, se afastara do local de acidente por 
ele  próprio  provocado,  com  o  objetivo  de  se  furtar  de  eventual 
responsabilização penal e/ou civil. De acordo com a peça acusatória, em 
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breve síntese,  o denunciado, na ocasião,  após deixar uma festa,  estava 
dirigindo  seu  veículo  em  estado  de  embriaguez  e,  ao  realizar  uma 
conversão,  abalroou  veículo  que  estava  estacionado,  causando  apenas 
danos materiais. De qualquer modo, fugiu do local do acidente, embora, a 
seguir, tenha sido perseguido e abordado pela Polícia Militar.  

Em sentença proferida na data de 29/01/2014 pelo Juízo da Comarca 
de Flores da Cunha/RS, o réu foi condenado como incurso nas sanções do 
crime previsto no art. 305 do CTB, tendo lhe sido aplicada pena privativa 
de liberdade de 08 (oito)  meses de detenção em regime inicial  aberto, 
substituída pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à 
comunidade e prestação pecuniária.  

Interposta  apelação  pelo  réu,  foi  o  recurso  provido  pela  Turma 
Recursal do Juizado Especial Criminal do Estado do Rio Grande do Sul, 
acórdão  no  qual  se  declarou  a  inconstitucionalidade  do  tipo  penal 
previsto no art. 305 do CTB. Para tanto, em síntese, argumentou-se (a) que 
a referida figura típica, ao exigir, por via transversa, que o responsável 
por  acidente  automobilístico  permaneça  no  local  do  fato  a  fim  de 
viabilizar sua identificação pelas autoridades, ofenderia as garantias da 
não-autoincriminação e do direito ao silêncio consagradas no inciso LXIII 
do art. 5º da CF. Aduziu-se (b) que a inconstitucionalidade do dispositivo 
penal em questão já fora declarada pelo Plenário de diversas Tribunais 
estaduais, dentre os quais o TJ/RS e o TJ/SP. 

Nas  razões  do  recurso  extraordinário  interposto  pelo  Ministério 
Público, (a) alegou-se que o tipo penal questionado não ofende os direitos 
à não-autoincriminação e ao silêncio, uma vez que o objetivo daquelas 
garantias seria o de impedir que o suspeito e/ou acusado criminalmente 
restasse obrigado a prestar colaboração ativa que viesse a causar prejuízo 
a sua defesa, o que não abarcaria a simples exigência de permanência no 
local do fato de acidente por aquele próprio provocado. Enfatizou-se (b) 
que  tal  exigência  de  permanência  não  obriga  o  suspeito  a  prestar 
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declarações  ou  assumir  culpa,  visando  apenas  a  evitar  o  uso  de 
subterfúgios  à  ação  do  poder  administrativo  de  polícia  do  Estado, 
viabilizando  a  identificação  dos  envolvidos  em  acidente  de  trânsito, 
inclusive para o fim de evitar futuras punições e/ou responsabilizações 
judiciais  injustas.  Destacou-se,  por  fim,  (c)  que  o  STF,  ao  declarar  a 
constitucionalidade do crime previsto no art. 307 do CP nas ocasiões em 
que envolve a  atribuição de falsa identidade para obstar  a persecução 
penal,  já  reconheceu  que  o  direito  à  autodefesa  não  é  absoluto,  não 
podendo ser interpretado a partir do interesse restrito do acusado.

Admitido o recurso extraordinário na origem e distribuído, no STF, a 
este  Relator,  determinou-se,  por  meio  de  despacho  proferido  em 
08/06/2016, que se iniciasse o exame de sua repercussão geral.

Em  06/08/2016,  foi  encerrado  o  julgamento  por  intermédio  do 
Plenário  Virtual,  tendo  esta  Corte,  por  unanimidade,  reputado  como 
constitucional  a  questão  suscitada,  bem  como  reconhecido  a  sua 
repercussão geral, in verbis:

Ementa:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PENAL  E  
PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  DE  FUGA  DO  LOCAL  DO  
ACIDENTE.  ARTIGO  305  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  
BRASILEIRO.  ANÁLISE  DA  CONSTITUCIONALIDADE  DO  
TIPO PENAL À LUZ DO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL.  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  RE  Nº  
971.959. TEMA Nº 907.

(RE  971959-RG,  Relator  Min.  Luiz  Fux,  julgado  em 
05/08/2016, DJE-239 divulg 09-11-2016 public 10-11-2016). 

Por meio de despacho proferido na data de 17/10/2016, admitiu-se o 
ingresso da Defensoria Público do Estado do Rio de Janeiro no feito na 
condição de amicus curiae. 

Por fim, apresentou a Procuradoria-Geral da República parecer na 
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data  de  24/04/2017,  manifestando-se  pelo  provimento  do  recurso 
extraordinário. Para tanto, alegou que, tal qual argumentado na petição 
inicial  da  ADC  35  –  proposta  pela  PGR para  que  fosse  declarada  a 
constitucionalidade do art. 305 do CTB e ainda pendente de julgamento -, 
o legislador, para o fim de efetivar o poder de polícia da Administração, 
possui legitimidade para atribuir deveres aos motoristas,  inclusive sob 
pena  de  multa,  dentre  os  quais  o  de  se  identificar  às  autoridades  de 
trânsito.  Aduziu  que  a  garantia  constitucional  de  não  produzir 
ativamente prova contra si não pode ser interpretada para desonerar o 
agente  da  observância  de  regras  de  conduta  que  não  caracterizam 
qualquer assunção de culpa. Por fim, enfatizou que, conforme corrente 
doutrinária, a garantia de não-autoincriminação não implica o direito à 
não-participação em atos de produção probatória. 

É o relatório.

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D9C-4D8F-617F-CE55 e senha 118B-D412-E4D8-8CE5

Supremo Tribunal Federal

RE 971959 / RS 

data  de  24/04/2017,  manifestando-se  pelo  provimento  do  recurso 
extraordinário. Para tanto, alegou que, tal qual argumentado na petição 
inicial  da  ADC  35  –  proposta  pela  PGR para  que  fosse  declarada  a 
constitucionalidade do art. 305 do CTB e ainda pendente de julgamento -, 
o legislador, para o fim de efetivar o poder de polícia da Administração, 
possui legitimidade para atribuir deveres aos motoristas,  inclusive sob 
pena  de  multa,  dentre  os  quais  o  de  se  identificar  às  autoridades  de 
trânsito.  Aduziu  que  a  garantia  constitucional  de  não  produzir 
ativamente prova contra si não pode ser interpretada para desonerar o 
agente  da  observância  de  regras  de  conduta  que  não  caracterizam 
qualquer assunção de culpa. Por fim, enfatizou que, conforme corrente 
doutrinária, a garantia de não-autoincriminação não implica o direito à 
não-participação em atos de produção probatória. 

É o relatório.

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0D9C-4D8F-617F-CE55 e senha 118B-D412-E4D8-8CE5

Inteiro Teor do Acórdão - Página 15 de 185



Antecipação ao Voto

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR)  - Senhor 
Presidente,  egrégia  Corte,  ilustre  Representante  do  Ministério  Público, 
Senhores Advogados que assumiram a tribuna, advogados presentes e 
estudantes.

Senhor  Presidente,  primeiramente  eu  gostaria  de  fazer  uma 
saudação elogiosa a todos os advogados que subiram à tribuna, quer na 
qualidade  de  recorrente,  quer  na  qualidade  de  amici  curiae,  Doutor 
Alexandre Sikinowski, Promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, Doutor 
Pedro Paulo Lourival Carriello, da Defensoria Pública, Doutor Gianpaolo 
Poggio, do Ministério Público de São Paulo, e agora a nossa estimada e 
cultíssima  Procuradora-Geral  da  República,  exatamente  porque  a 
intervenção de todos facilitou muitíssimo o meu trabalho.

Eu fui Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro e, nas obras 
de Romeiro Neto, pude ali acompanhar de perto grandes promotores de 
justiça do Júri,  Doutor Avena,  João Marcello de Araújo Júnior,  Laércio 
Guarçoni, Gatti.  E aquele Tribunal do Júri era muito difícil,  porque, às 
vezes, dali saíam condenados absolvidos e inocentes condenados. Mas, 
ali,  exigia-se  realmente  uma  verve  bastante  intensa  do  Promotor  de 
Justiça e do Defensor Público que com ele se defrontava. Então verifico 
que realmente o nosso Defensor Público do Rio de Janeiro está muito bem 
lotado. Ele enfrenta profissionais muito gabaritados e se dedica a causas 
dificílimas. Ontem, tivemos a oportunidade de ouvi-lo - evidentemente, 
com todos os elogios,  foi  derrotado -,  numa causa em que defendia  a 
exclusão de uma agravante -  um pai que abusara da filha -, e o fez com 
muita intensidade. E, hoje, sinceramente, aqui volta esse bravo Defensor 
Público Doutor Pedro Paulo Lourival Carrielo para  defender algo que, no 
meu modo de ver, é absolutamente indefensável, até pela simples leitura 
do dispositivo do Código de Trânsito: "(...) afastar-se o condutor do veículo  
do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser  

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3CCC-E87C-A315-6FDE e senha 11E6-2486-227A-606F

Supremo Tribunal Federal

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR)  - Senhor 
Presidente,  egrégia  Corte,  ilustre  Representante  do  Ministério  Público, 
Senhores Advogados que assumiram a tribuna, advogados presentes e 
estudantes.

Senhor  Presidente,  primeiramente  eu  gostaria  de  fazer  uma 
saudação elogiosa a todos os advogados que subiram à tribuna, quer na 
qualidade  de  recorrente,  quer  na  qualidade  de  amici  curiae,  Doutor 
Alexandre Sikinowski, Promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, Doutor 
Pedro Paulo Lourival Carriello, da Defensoria Pública, Doutor Gianpaolo 
Poggio, do Ministério Público de São Paulo, e agora a nossa estimada e 
cultíssima  Procuradora-Geral  da  República,  exatamente  porque  a 
intervenção de todos facilitou muitíssimo o meu trabalho.

Eu fui Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro e, nas obras 
de Romeiro Neto, pude ali acompanhar de perto grandes promotores de 
justiça do Júri,  Doutor Avena,  João Marcello de Araújo Júnior,  Laércio 
Guarçoni, Gatti.  E aquele Tribunal do Júri era muito difícil,  porque, às 
vezes, dali saíam condenados absolvidos e inocentes condenados. Mas, 
ali,  exigia-se  realmente  uma  verve  bastante  intensa  do  Promotor  de 
Justiça e do Defensor Público que com ele se defrontava. Então verifico 
que realmente o nosso Defensor Público do Rio de Janeiro está muito bem 
lotado. Ele enfrenta profissionais muito gabaritados e se dedica a causas 
dificílimas. Ontem, tivemos a oportunidade de ouvi-lo - evidentemente, 
com todos os elogios,  foi  derrotado -,  numa causa em que defendia  a 
exclusão de uma agravante -  um pai que abusara da filha -, e o fez com 
muita intensidade. E, hoje, sinceramente, aqui volta esse bravo Defensor 
Público Doutor Pedro Paulo Lourival Carrielo para  defender algo que, no 
meu modo de ver, é absolutamente indefensável, até pela simples leitura 
do dispositivo do Código de Trânsito: "(...) afastar-se o condutor do veículo  
do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser  

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3CCC-E87C-A315-6FDE e senha 11E6-2486-227A-606F

Inteiro Teor do Acórdão - Página 16 de 185



Antecipação ao Voto

RE 971959 / RS 

atribuída".  Descriminalizar  essa  conduta  significa  efetivamente  negar  a 
vontade da Casa do Povo, do Parlamento. 

Por  que  essa  conduta  é  criminalizada?  Porque  a  Constituição 
promete, em nome do povo, uma sociedade justa e solidária. Como se 
pode criar uma sociedade justa e solidária, admitindo a juridicidade de 
uma  conduta  de  quem  se  afasta  do  local  do  acidente  para  fugir  às 
responsabilidades  penal  e  civil?  É  absolutamente  impossível  que  uma 
ordem jurídica não imponha a criminalização dessa conduta, mercê do 
esforço do eminente Defensor Público.

Senhor  Presidente,  as  sustentações  orais  que  me  antecederam, 
principalmente essa última agora da nossa douta Procuradora-Geral da 
República, me impõem suprimir uma série de digressões que faço sobre o 
direito  estrangeiro.  Para  me  situar  na  jurisprudência  do  Supremo 
Tribunal Federal, que sempre prestigiou o princípio da não  incriminação, 
o  Brasil  é  signatário  de  todos  os  tratados  que  garantem  o  direito 
fundamental  ao  silêncio,  mas  o  Supremo  Tribunal  Federal  também 
evoluiu  nessa  sua  jurisprudência,  porque  o  próprio  Professor  Robert 
Alexy, quando trata da Teoria dos Direitos Fundamentais, nos esclarece 
que não há esses direitos absolutos e, em dado momento no sistema de 
ponderação de valores, eles admitem uma certa mitigação.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

V O T O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Senhora  Presidente, 
Senhores Ministros, ilustre representante do Ministério Público Federal.

             
O presente recurso extraordinário,  interposto com fundamento no 

art.  102,  III,  “a”,  da  CF,  possui  como  objeto  o  exame  da 
constitucionalidade  do  tipo  penal  expresso  no  art.  305  do  Código  de 
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), in verbis:

             
“Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente,  

para  fugir  à  responsabilidade  penal  ou  civil  que  lhe  possa  ser  
atribuída.

Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”
             
Ao reconhecer,  em julgamento concluído na data de 06/08/2016,  a 

natureza constitucional da questão debatida e a sua repercussão geral, o 
Egrégio  Plenário  dessa  Corte  Constitucional,  em  consideração  aos 
fundamentos  invocados  no  acórdão  recorrido  –  que  declarou  a 
inconstitucionalidade do tipo penal em questão – e nas razões da peça 
recursal,  o  fez  assim circunscrevendo o plano jurídico da discussão:  a 
opção  legislativa  de  criminalizar  a  conduta  daquele  que,  com  o  fim 
deliberado de se furtar à eventual responsabilização cível e/ou penal, se 
afasta  do  local  de  acidente  no  qual  se  envolveu  ofenderia  a  garantia 
constitucional contra a autoincriminação (tida como emanada do inciso 
LXIII do art. 5º da CF), na medida que, a contrario senso, exigiria do agente 
a conduta de permanecer no aludido local com o fim de viabilizar sua 
identificação  pelas  autoridades  de  trânsito,  passo  necessário  para  a 
promoção da sobredita responsabilização jurídica eventual? 
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Diante do provocado cotejo entre a garantia constitucional contra a 
autoincriminação  e  o  tipo  penal,  o  que  se  propõe,  inicialmente,  é 
examinar a origem, objeto e limites daquele direito fundamental, seja por 
meio  das  suas  diferentes  possibilidades  de  conformação  no  direito 
comparado, seja, principalmente, por meio dos contornos específicos que 
adquiriu a partir de sua internalização no sistema jurídico pátrio. 

A consagração do direito de não produzir prova contra si  mesmo 
(nemo  tenetur  se  detegere –  nada  a  temer  por  se  deter),  do  qual  se 
desdobram as variações do direito ao silêncio e da autodefesa negativa, 
consiste  em  um  dos  marcos  históricos  de  superação  da  tradição 
inquisitorial de valorar o investigado e/ou o réu não como um sujeito de 
direitos, mas como um objeto de provas, objeto esse do qual deveria ser 
extraída a “verdade real” (LOPES JR., Aury.  Direito Processual Penal. 11º 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 641). 

O direito de não produzir prova contra si mesmo, ao relativizar o 
referido dogma da verdade real, abrange tanto o direito do investigado 
ou réu de nada falar quanto ao mérito da pretensão acusatória durante as 
fases de investigação e imputação formal quanto o direito daqueles de 
não serem compelidos a produzir ou contribuir com a formação da prova 
contrária  ao  seu  interesse,  o  que  constitui,  respectivamente,  os  dois 
pilares  nos  quais  se  desdobra  a  garantia  fundamental,  quais  sejam,  o 
direito  ao  silêncio  e  o  direito  à  não  autoincriminação  (OLIVEIRA, 
Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 11.ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009, p. 32).

A garantia contra a autoincriminação possui raízes no  jus commune 
medieval, período histórico esse que, como resultado do ressurgimento 
da ciência jurídica no século XII, é caracterizado pela combinação entre as 
leis  romanas  e  canônicas.  Nesse  contexto,  a  raiz  canônica  da  garantia 
advém da fórmula  nemo tenetur se ipsum prodere  (ninguém é obrigado a 
acusar a si  mesmo).  Já  a partir  dos debates a que foi  submetido o  jus  
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commune na Inglaterra e no Continente entre os séculos XVI e XIX, foi 
desenvolvida a máxima latina nemo tenetur punitur sine acusatore, segundo 
a qual o juiz não pode instaurar nenhum procedimento contra alguém 
por  sua  própria  iniciativa,  a  partir  do  que,  inspirada  pela  fórmula 
originária,  se  desenvolveu a máxima  nemo tenetur  detegere  turpitudinem  
suam,  que estabelece  que ninguém é  obrigado a  se  tornar  testemunha 
contra si mesmo, porque ninguém deve ser obrigado a revelar a própria 
vergonha.  Em  última  análise,  traduzia-se  a  ideia  canônica  de  que  o 
homem  somente  é  obrigado  a  revelar  suas  faltas  perante  Deus,  não 
possuindo o dever de confessar seus próprios pecados a outros homens, 
expondo-se  ao  risco  de  ser  processado  criminalmente  por  fazê-lo 
(MARTELETO  FILHO,  Wagner. O  direito  à  não  autoincriminação  no  
Processo Penal Contemporâneo. Belo Horizonte: del Rey, 2012, pág. 05-08). 

A tradição inquisitorial atrelada à Europa Continental no medievo, 
mormente no período compreendido entre os séculos XII e XVIII, pode 
ser,  a  partir  de  algum  esforço  de  simplificação  de  seus  elementos 
essenciais  constitutivos,  representada pelos  seguintes elementos:  (a)  da 
reunião, na figura do inquisidor, dos papéis concomitantes de acusador e 
juiz;  (b)  da realização de  procedimentos  secretos;  (c)  da  imposição do 
juramento de  veritate dicenda (reus tenetur se detegere);  (d) da adoção do 
sistema da prova legal ou tarifada; (e) da utilização da tortura física como 
meio  de  confissão  e  (f)  da  indefinição  do  objeto  da  acusação.  Tudo  a 
resultar na inversão do princípio da presunção de inocência, uma vez que 
ao acusado é que era atribuída a obrigação de comprová-la, sob pena de 
condenação (reus tenetur se detegere). 

Diante de tal quadro, a busca incessante pela confissão e a submissão 
do acusado ao referido juramento de verdade (veritate dicenda) nada mais 
que conduziam, na maior parte das vezes, à autoincriminação. Somente 
no século XVIII,  com a Revolução Iluminista e a derrocada do Antigo 
Regime,  foi  gradativamente  superado  o  procedimento  inquisitorial, 
permitindo o desenvolvimento da garantia do nemo tenetur nos países da 
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Civil Law. Apesar da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789 não ter previsto expressamente o  nemo tenetur, não há 
dúvidas de que, ao consagrar a presunção de inocência e a proibição da 
tortura,  forneceu  a  base  de  sustentação  para  que  se  o  fizesse 
posteriormente, o que, aliado à adoção do modelo acusatório, permitiu a 
transposição  do  acusado  para  a  condição  de  sujeito  de  direitos, 
viabilizando,  em  consequência,  a  efetivação  da  garantia  contra  a 
autoincriminação no ordenamento dos países continentais ao longo dos 
séculos  XIX  e  XX  (MARTELETO  FILHO,  Wagner. O  direito  à  não  
autoincriminação no Processo Penal Contemporâneo. Belo Horizonte: del Rey, 
2012, pág. 11-17).

Em comparação à Europa Continental, onde o sistema inquisitorial 
predominou  até  o  Século  XVIII,  na  Inglaterra  e  em  suas  colônias, 
principalmente nos Estados Unidos, a garantia contra a autoincriminação 
se  desenvolveu  ainda  mais  cedo,  traduzida  sob  a  forma  do  privilege  
against self compelled incrimination.

Na Inglaterra, com efeito, desde a Carta Magna de 1215, os nobres já 
estabeleciam  limites  ao  poder  do  monarca,  ao  prever  que  nenhum 
homem poderia ser punido exceto pela  law of  the land,  em julgamento 
realizado por seus pares. Em um cenário geográfico onde – dada a pouca 
influência  exercida  pela  Igreja  Católica  –  a  Inquisição  jamais  se 
consolidou, desenvolveu-se,  no seio da  Conmon Law,  um procedimento 
criminal  fundado  no  julgamento  pelo  Júri  (trial  jury).  Com  o 
desenvolvimento desse sistema ao longo dos séculos XIII, XIV e XV, as 
provas  passaram  a  ser  produzidas  durante  o  julgamento,  perante  os 
jurados;  sendo  que,  ainda  que  fosse  negado  ao  acusado  o  direito  de 
apresentar  testemunhas,  poderia  confrontar  diretamente  aquelas  que 
eram apresentadas pelo acusador da Coroa (cross examination); o juiz, por 
sua vez, se limitava a exercer o papel de controlador da regularidade do 
procedimento,  cabendo aos  jurados  proferir  o  julgamento  final.  Nesse 
cenário  –  de  natureza  essencialmente  acusatória  -.  não  se  admitia, 
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contudo,  até  o  final  do  século  XVII,  que  a  defesa  do  acusado  fosse 
exercida por advogado (cabia ao próprio réu fazê-lo – sistema do accused  
speaks); desse modo, eventual exercício do direito ao silêncio, nessa fase 
incipiente, implicava verdadeira renúncia ao direito de defesa. 

A assistência de advogado só passou a ser admitida nas Cortes da 
conmon law em 1696, com a edição do treason act, documento que também 
previu, pela primeira vez, a possibilidade de inquirição de testemunhas 
indicadas pela defesa.  Foi apenas, porém, na segunda metade do século 
XVIII  e  no  decorrer  do  século  XIX,  que  se  verificou  verdadeira 
modificação  substancial  do  sistema  processual  inglês,  que, 
gradativamente,  evoluiu do  accused speaks para o  testing the procecution, 
embrião daquilo que viria a constituir o atual sistema adversarial. 

No início do século XIX, o  privilege se manifestava ainda de forma 
restrita, mormente por meio de três regras procedimentais, quais sejam, o 
witness privilege, a disqualification for interest e a confession rule. A primeira 
conferia  à  testemunha o direito  de  se  recusar  a  depor  sobre  qualquer 
questão que pudesse lhe incriminar ou causar prejuízo a sua reputação; a 
segunda  impedia  o  testemunho  do  acusado,  ainda  que  ele  desejasse 
prestá-lo  sob  juramento;  já  a  última  implicava  a  exclusão  de  toda  a 
confissão eventualmente extorquida do acusado por compulsão.  Nesse 
contexto, para a conformação do  privilege na forma como se o conhece 
hoje, mostrava-se ainda necessário que se viabilizasse a defesa integral do 
réu  perante  o  Tribunal  do  Júri;  que  fossem  combinadas  as  regras  da 
confession rule com a witness privilege e que se assegurasse a liberdade do 
acusado para optar entre prestar ou não declarações, o que se alcançou 
paulatinamente ao longo do século XIX, mormente a partir da abolição do 
disqualification for interest em 1898. 

Nos atuais sistemas anglossaxônicos/adversariais, é admissível que o 
acusado exerça seu direito ao silêncio, recusando-se a depor; porém, se 
optar por prestar declarações, o fará na condição de testemunha, tanto 
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que será obrigado a prestar juramento de falar a verdade, inclusive com 
possibilidade  de  responsabilização  por  perjúrio  caso  se  constate  que 
mentira. Essa, em verdade, é a origem do termo privilege, na medida em 
que  se  confere  ao  acusado  o  privilégio  de  não  ser  ouvido  como 
testemunha. 

As  colônias  britânicas  postulavam  os  mesmos  direitos  que  os 
ingleses, com ênfase na liberdade, segurança, propriedade e submissão 
do governo à lei. Prestigiava-se, assim, a instituição do Júri, considerando 
a sua representatividade em relação à comunidade local, o que também 
reduzia o poder do império perante as colônias. Esse é contexto histórico 
das bills of rights do final do século XVIII, dentre as quais a Declaração de 
Direitos da Virgínia de 1776, que abriga a primeira forma de positivação 
do  privilege na  América,  constituída  pelo  postulado  de  não  fornecer 
evidência contra si mesmo (nor be compelled to give evidence agaisnt himself). 
Finalmente,  com  a  Declaração  de  Independência  e  a  formação  da 
República,  o  privilege  é  previsto  na  Constituição  Norte-Americana  em 
1791, na forma da 5ª Emenda, que consagra a garantia de que no person  
(…) shall  be  compelled  in  any criminal  case  to  be  witnesse  against  himself,  
garantia essa reforçada e amplificada a partir da interpretação que se lhe 
atribuiu a  Suprema Corte  Norte-Americana no  decorrer  do  século  XX 
(MARTELETO  FILHO,  Wagner. O  direito  à  não  autoincriminação  no  
Processo Penal Contemporâneo. Belo Horizonte: del Rey, 2012, pág. 17-34).

Atualmente,  no direito norte-americano,  aponta-se como razão de 
ser da referida garantia o objetivo de evitar que réus, sendo obrigados a 
prestar depoimento, realizem falsas afirmações, cuja não veracidade nem 
sempre  poderá  ser  verificada,  o  que,  a  um  só  tempo,  diminuiria  a 
credibilidade  de  defesas  formuladas  pelos  réus  em  geral  e  poderia 
prejudicar um inocente falsamente imputado por outro acusado. Nesse 
sentido,  anotam os  Professores  DANIEL SEIDMANN e  ALEX STEIN 
(SEIDMANN,  Daniel  J.;  STEIN,  Alex.  The  Right  to  Silence  Helps  the 
Innocent: A Game-Theoretic Analysis of the Fifth Amendment Privilege. 
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In: 114 Harvard Law Review 430, 2000):

“o direito  ao  silêncio  ajuda a  diferenciar  entre  o  culpado  e  o  
inocente criando um modelo no qual sinais de culpa e de inocência,  
vindos  de  diferentes  suspeitos  e  acusados,  são  separados  uns  dos  
outros mais claramente do que seriam sem esse direito. (...) o direito  
permite a um suspeito culpado uma alternativa atrativa à imitação de  
um  suspeito  inocente  por  meio  de  mentiras  que  obscureceriam  as  
diferenças entre o culpado e o inocente, reduzindo, consequentemente,  
a plausibilidade de declarações prestadas por suspeitos inocentes. De  
posse  dessa  alternativa,  muitos  suspeitos  culpados  optariam  pelo  
silêncio  em vez  da  mentira.  E  o  fariam sem o  receio  de  que  suas  
mentiras  pudessem  ser  descobertas  e  subsequentemente  trazidas  a  
juízo  como  prova  de  culpa.  Se  o  direito  ao  silêncio  não  estivesse  
disponível,  esses  suspeitos  teriam  optado  pelas  mentiras,  em  
detrimento da sociedade.”

(No original: “the right to silence helps to differentiate between  
the guilty and the innocent by creating a framework within which  
guilt  and  innocence  signals,  coming  from  different  suspects  and  
accused, are separated from one another more clearly than they would  
have been separated without the right. (…) the right affords a guilty  
suspect  an  attractive  alternative  to  imitating  an  innocent  suspect  
through lies which obscure the differences between the guilty and the  
innocent and, consequently, reduce the plausibility of accounts given  
by  innocent  suspects.  Equipped with this  alternative,  many guilty  
suspects would opt for silence instead of lying. They would do so out  
of fear that their lies would be unveiled and subsequently brought to  
court  as evidence  of  guilt.  If  the  right to  silence  were  unavailable,  
these suspects would have opted for lies, to the detriment of society.” 

Os  três  requisitos  para  a  incidência  do  privilégio  conforme  a 
Constituição Norte-Americana são, conforme os aludidos estudiosos: (i) a 
coação,  (ii) a  incriminação  e  (iii) o  depoimento.  A jurisprudência  da 
Suprema Corte daquele país interpreta esses requisitos de forma rígida, 
sob  a  justificativa  de  que  o  superdimensionamento  da  garantia  pode 
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inviabilizar a tarefa do Estado de promover a aplicação do ordenamento 
penal. Assim é que no caso Schmerber v. California [384 U.S. 757 (1966)], a 
Corte entendeu que a retirada de amostra de sangue do réu para teste de 
alcoolemia,  em  uma  época  na  qual  inexistiam  etilômetros  capazes  de 
realizar  a  medição  pelo  hálito,  não  viola  o  privilégio  contra  a 
autoincriminação. Em Gilbert v. California [388 U.S. 263 (1967)], igualmente 
não se reputou violadora da referida cláusula constitucional a conduta de 
exigir do réu o fornecimento de amostras de sua caligrafia. Por sua vez, 
em Doe v. United States [487 U.S. 201 (1988)] o Tribunal considerou lícita a 
exigência  de  que  o  réu  assinasse  um  formulário  autorizando  bancos 
estrangeiros  a  entregar  os  registros  de  sua  conta.  Entende  a  Suprema 
Corte que a Constituição apenas protege o réu contra tentativas de forçá-
lo a revelar o conteúdo de sua mente (“to disclose the contents of his own  
mind”, Curcio v. United States, 354 U.S. 118, 128 (1957).

Consiste esse, efetivamente, em um ponto que merece ser salientado: 
ao contrário  do que o senso comum pode sugerir,  a  garantia  contra  a 
autoincriminação  não  equivale  a  um  salvo-conduto  para  que  o  réu 
obstrua  a  instrução  penal  impunemente.  É  também  o  que  aponta  o 
Professor da Universidade de Harvard WILLIAM STUNYZ , ao afirmar 
que, verbis: “quando a aplicação comum do privilégio contra a autoincriminação  
parece causar algum risco aos poderes do Estado regulador,  a  Suprema Corte  
frequentemente limita o privilégio” (“when standard application of the privilege  
against self-incrimination appears to pose some danger to the regulatory state’s  
ability to regulate – the Supreme Court often limits the privilege.” (STUNTZ, 
William J.  et  alii.  Criminal  Procedure:  Investigation  and  Right  to  Counsel. 
Aspen, 2005. p. 786). 

Na mesma linha, mas em âmbito local, destacando a consagração do 
princípio da não autoincriminação na 5ª Emenda da Constituição Norte-
Americana e  enfatizando,  inclusive,  a  influência exercida pelo aludido 
texto junto ao constituinte  brasileiro  de 1988,  é  a lição de  DOUGLAS 
FISCHER e EUGÊNIO PACELLI (Comentários ao Código de Processo Penal  
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e sua Jurisprudência. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 410/411). 
             

“No direito norte-americano, no qual se baseou o constituinte de  
1988  (não  só,  evidentemente!),  há,  como  se  sabe,  inúmeros  
julgamentos  da  competência  do  Tribunal  do  Júri,  órgão  que,  como  
também se  sabe,  decide  sem  qualquer  motivação  (ali,  tem  lugar  a  
íntima convicção).  Por  isso,  uma inquirição  benfeita  pelo  acusador  
poderá  apresentar  aos  jurados,  não  uma  versão  sobre  os  fatos  em  
julgamento,  mas  sobre  a  pessoa  do  julgado.  Tampouco  adianta  o  
controle judicial da inquirição, na medida em que, embora advertidos  
sobre eventual impertinência das perguntas da acusação, os jurados  
poderiam sempre decidir segundo suas impressões pessoais colhidas na  
irregular inquirição. É por isso que a Quinta Emenda garante a ele  
(acusado) o direito de não depor. Não só de guardar silêncio, mas de  
não sentar no banco dos réus,  o que poderia ser interpretado como  
recusa imotivada à prestação de esclarecimentos sobre a acusação.” 

             
É indiscutível, efetivamente, a sobredita influência. 

Durante o período colonial brasileiro, dada a natureza inquisitória 
das Ordenações Portuguesas (Afonsinas – século XV; Manuelinas – século 
XVI e Filipinas – século XVII), não havia espaço para o desenvolvimento 
da garantia do  nemo tenetur se detegere.  A partir, porém, da Constituição 
Imperial de 1824, que aboliu expressamente a tortura e as penas cruéis, a 
evolução foi gradativa. Inicialmente, com o Código de Processo Criminal 
de  1832,  de  inspiração  liberal  francesa  e  inglesa,  atribuiu-se  ao 
interrogatório a natureza de peça de defesa, com a previsão, ademais, de 
que a confissão só seria válida se realizada livremente pelo réu. Já em 
1850,  por  meio  do  Regulamento  737,  previu-se,  pela  primeira  vez,  a 
possibilidade da parte de permanecer em silêncio ao ser inquirida. Não se 
tratava,  porém,  de  regra  geral,  mas  sim  de  hipótese  excepcional, 
considerando que a parte ainda era obrigada a depor quando “os artigos  
fossem claros, precisos, não contraditórios, não criminosos, não difamatórios, e  
nem  meramente  negativos”(AFONSO,  Marcelo  Santiago  de  Morais.  O 
Direito à não autoincriminação e a obrigação de sujeição a exames. 1ª ed. Rio de 
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Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 80). 

Posteriormente, mesmo no século XX, ao menos no período anterior 
à  Constituição de 1988,  ainda eram visíveis  os  traços  inquisitoriais  do 
sistema persecutório brasileiro – mormente na sua pecha de incessante 
busca pela verdade real –, considerando que o Código de Processo Penal 
de 1941, no seu art. 186, embora consagrando expressamente o direito do 
acusado de não responder às perguntas  que lhe fossem formuladas,  o 
fazia ressalvando “que o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da  
própria defesa”. 

A garantia contra a autoincriminação só foi efetivada no Brasil em 
sua devida plenitude com a Constituição Federal  de 1988,  cujo art.  5º, 
LXIII, repita-se, é fortemente inspirado pela 5ª Emenda da Constituição 
Norte-Americana: “o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de  
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.

É  inequívoco,  ademais,  que  o  advento  da  norma  constitucional 
provocou a revogação do texto então vigente do art. 186 do CPP, diante 
de sua flagrante incompatibilidade material com a Constituição. Aquele 
dispositivo veio a ser modificado apenas em 2003, com a edição da Lei nº 
10.792, que, ao modificar o caput e introduzir um parágrafo único ao art. 
186 do CPP, o adequou à nova ordem constitucional.

             
“Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do  

inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de  
iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não  
responder perguntas que lhe foram formuladas (Redação dada pela Lei  
nº 10.792, de 1º.12.2003).

Parágrafo único.  O silêncio,  que não importará em confissão,  
não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (Redação dada pela  
Lei nº 10.792, de 1º.12.2003).”

             
Nesse sentido é a lição de  MARCELO SANTIAGO DE MORAIS 
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AFONSO que,  invocando  consagrada  doutrina  de  ADA PELLEGRINI 
GRINOVER,  enfatiza  a  evolução  na  interpretação  da  natureza  do 
interrogatório enquanto ato processual, antes qualificado como meio de 
prova e agora consagrado como instrumento de autodefesa (O Direito à  
não autoincriminação e a obrigação de sujeição a exames. 1.ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017, p. 82/83).

             
“Ada Pellegrini Grinover, que já defendia antes mesmo de 1988  

que do silêncio do acusado não se poderia extrair qualquer ônus para a  
defesa no processo penal, ressalta que desde a vigência da Constituição  
de 1988, foi atribuída ao interrogatório a concepção de meio de defesa.  
Se o acusado não é nais obrigado a falar, nem mesmo por intermédio  
de pressões indiretas, tornou-se evidente que o interrogatório não seria  
mais considerado um meio de prova, mas podendo servir como meio de  
autodefesa.

Se nota, por tudo, que a consagração do nemo tenetur apenas  
ocorreu em 1988, com a garantia constitucional do direito, apesar de  
não ter ocorrido em sua plenitude. Isso porque, mesmo depois de 1988,  
apesar da defesa doutrinária da revogação do art. 186 , do Código de  
Processo  Penal  Brasileiro,  o  silêncio  do  acusado  continuou  a  ser  
interpretado,  em  diversas  ocasiões,  em  seu  desfavor.  Apenas  após  
alteração  do  art.  186,  em  2003,  garantiu-se  o  efetivo  exercício  do  
direito.”

             
Não  se  mostra  por  demais  destacar  que  a  garantia  contra  a 

autoincriminação  encontra,  ainda,  consagração  no  plano  convencional, 
tanto  na  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos  quanto  na 
Convenção Europeia de Direitos Humanos.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos,  incorporada ao 
ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1992, estabelece limites à busca 
pela verdade real e tutela o princípio do nemo tenetur ao prever, no art. 8, 
n.2, “g”, que toda a pessoa acusada da prática de algum delito possui 
como garantia mínima, dentre outras, a “de não ser obrigada a depor contra  
si mesma, nem a declarar-se culpada.” Já o art. 6º da Convenção Europeia de 
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Direitos Humanos garante o direito a um processo equitativo  (fair trial), 
havendo precedentes  paradigmáticos  do Tribunal  Europeu de  Direitos 
Humanos (Funke vs.  France; Murray vs.  The United Kigdom; Saunders vs.  
The United Kingdom) definindo o nemo tenetur como corolário essencial do 
processo em questão (AFONSO, Marcelo Santiago de Morais. O Direito à  
não autoincriminação e a obrigação de sujeição a exames. 1.ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017, p. 83/84). 

Com  o  objetivo  de  enriquecer  a  abordagem,  mostra-se  relevante 
observar,  ademais,  a  evolução da jurisprudência  do Supremo Tribunal 
Federal quanto ao princípio da não autoincriminação. 

No HC 68.929, de relatoria do Min. CELSO DE MELLO, julgado em 
22.10.1991,  destacou-se  que do  direito  ao silêncio,  uma das  formas de 
manifestação  daquele  princípio,  decorre,  igualmente,  o  direito  do 
acusado de negar a prática da infração. 

“HABEAS  CORPUS  -  INTERROGATORIO  JUDICIAL  -  
AUSÊNCIA DE  ADVOGADO -  VALIDADE -  PRINCÍPIO DO  
CONTRADITORIO  -  INAPLICABILIDADE  -  PERSECUÇÃO  
PENAL  E  LIBERDADES  PUBLICAS  -  DIREITOS  PUBLICOS  
SUBJETIVOS  DO  INDICIADO  E  DO  RÉU  -  PRIVILEGIO  
CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - CONSTRANGIMENTO  
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO INDEFERIDO. - A  
SUPERVENIENCIA  DA  NOVA  ORDEM  CONSTITUCIONAL 
NÃO  DESQUALIFICOU  O  INTERROGATORIO  COMO  ATO  
PESSOAL DO MAGISTRADO PROCESSANTE E NEM IMPÔS  
AO  ESTADO  O  DEVER  DE  ASSEGURAR,  QUANDO  DA 
EFETIVAÇÃO DESSE ATO PROCESSUAL,  A PRESENCA DE  
DEFENSOR  TECNICO.  A  AUSÊNCIA  DO  ADVOGADO  NO  
INTERROGATORIO JUDICIAL DO ACUSADO NÃO INFIRMA  
A  VALIDADE  JURÍDICA  DESSE  ATO  PROCESSUAL.  A 
LEGISLAÇÃO  PROCESSUAL  PENAL,  AO  DISCIPLINAR  A 
REALIZAÇÃO  DO  INTERROGATORIO  JUDICIAL,  NÃO  
TORNA OBRIGATORIA, EM CONSEQUENCIA, A PRESENCA 
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DO  DEFENSOR  DO  ACUSADO.  -  O  INTERROGATORIO  
JUDICIAL  NÃO  ESTA  SUJEITO  AO  PRINCÍPIO  DO  
CONTRADITORIO.  SUBSISTE,  EM  CONSEQUENCIA,  A 
VEDAÇÃO LEGAL - IGUALMENTE EXTENSIVEL AO ÓRGÃO  
DA ACUSAÇÃO-, QUE IMPEDE O DEFENSOR DO ACUSADO  
DE  INTERVIR  OU  DE  INFLUIR  NA  FORMULAÇÃO  DAS  
PERGUNTAS  E  NA  ENUNCIAÇÃO  DAS  RESPOSTAS.  A 
NORMA INSCRITA NO ART. 187 DO CÓDIGO DE PROCESSO  
PENAL  FOI  INTEGRALMENTE  RECEBIDA  PELA  NOVA 
ORDEM CONSTITUCIONAL. - QUALQUER INDIVIDUO QUE  
FIGURE  COMO  OBJETO  DE  PROCEDIMENTOS  
INVESTIGATORIOS  POLICIAIS  OU  QUE  OSTENTE,  EM  
JUÍZO  PENAL,  A  CONDIÇÃO  JURÍDICA  DE  IMPUTADO,  
TEM, DENTRE AS VARIAS "PRERROGATIVAS QUE LHE SÃO  
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADAS,  O DIREITO DE  
PERMANECER CALADO. "NEMO TENETUR SE DETEGERE".  
NINGUEM  PODE  SER  CONSTRANGIDO  A CONFESSAR  A 
PRATICA  DE  UM  ILICITO  PENAL.  O  DIREITO  DE  
PERMANECER  EM  SILENCIO  INSERE-SE  NO  ALCANCE  
CONCRETO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO  
PROCESSO LEGAL. E NESSE DIREITO AO SILENCIO INCLUI-
SE  ATÉ  MESMO  POR  IMPLICITUDE,  A  PRERROGATIVA 
PROCESSUAL  DE  O  ACUSADO  NEGAR,  AINDA  QUE  
FALSAMENTE,  PERANTE  A  AUTORIDADE  POLICIAL  OU  
JUDICIÁRIA, A PRATICA DA INFRAÇÃO PENAL.”

(HC  68929,  Relator  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Primeira 
Turma, julgado em 22/10/1991, DJ 28-08-1992 PP-13453 EMENT 
VOL-01672-02 PP-00270 RTJ VOL-00141-02 PP-00512). 

Já  no  HC  78.708,  de  relatoria  do  Min.  SEPÚLVEDA PERTENCE, 
reafirmou-se,  inicialmente,  a  jurisprudência  do Tribunal  no sentido de 
que a falta  da advertência quanto ao direito  ao silêncio  torna ilícita  a 
prova resultante do ato de inquirição. Ato contínuo, ressalvou-se que o 
direito à informação da faculdade de permanecer calado visa a assegurar 
ao  acusado  a  escolha  entre  exercer  seu  direito  ao  silêncio  ou  intervir 
ativamente na produção da prova, de modo que se ele tiver livremente 
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escolhido  a  segunda  alternativa,  haveria  renúncia  tácita  ao  direito  de 
manter-se calado e de usufruir das consequências processuais da falta de 
informação oportuna a respeito.

“EMENTA: Informação do direito ao silêncio (Const., art. 5º,  
LXIII):  relevância,  momento  de  exigibilidade,  conseqüências  da  
omissão: elisão, no caso, pelo comportamento processual do acusado. I.  
O  direito  à  informação  da  faculdade  de  manter-se  silente  ganhou  
dignidade  constitucional,  porque  instrumento  insubstituível  da  
eficácia real da vetusta garantia contra a auto- incriminação que a  
persistência  planetária  dos  abusos  policiais  não  deixa  perder  
atualidade.  II.  Em  princípio,  ao  invés  de  constituir  desprezível  
irregularidade, a omissão do dever de informação ao preso dos seus  
direitos, no momento adequado, gera efetivamente a nulidade e impõe  
a  desconsideração  de  todas  as  informações  incriminatórias  dele  
anteriormente  obtidas,  assim como das  provas  delas  derivadas.  III.  
Mas, em matéria de direito ao silêncio e à informação oportuna dele, a  
apuração do gravame há de fazer-se a partir do comportamento do réu  
e  da  orientação  de  sua  defesa  no  processo:  o  direito  à  informação  
oportuna  da  faculdade  de  permanecer  calado  visa  a  assegurar  ao  
acusado a livre opção entre o silêncio - que faz recair sobre a acusação  
todo  o  ônus  da  prova  do  crime  e  de  sua  responsabilidade  -  e  a  
intervenção ativa, quando oferece versão dos fatos e se propõe a prová-
la:  a  opção  pela  intervenção  ativa  implica  abdicação  do  direito  a  
manter-se calado e das conseqüências da falta de informação oportuna  
a respeito.”

(HC  78708,  Relator  Min.  SEPÚLVEDA  PERTENCE, 
Primeira Turma, julgado em 09/03/1999, DJ 16-04-1999 PP-00008 
EMENT VOL-01946-05 PP-00874 RTJ VOL-00168-03 PP-00977). 

             
Merecem destaque, igualmente, as decisões em que se entendeu que 

o  direito  ao  silêncio  em  relação  a  fatos  que  possam  acarretar 
autoincriminação  se  estende  a  depoentes  prestados  no  âmbito  de 
Comissões  Parlamentares  de  Inquérito  e  processos  administrativos 
disciplinares. Nesses julgados, adotou-se, igualmente, a premissa de que 
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a prerrogativa conferida ao depoente seria a da escolha de uma posição, 
de modo que se ele optasse, inicialmente, por uma intervenção ativa, não 
poderia, posteriormente, invocar o direito ao silêncio para se eximir de 
responder a questões similares ou conexas com as que tenha respondido 
(HC  79.812,  de  relatoria  do  Min.  CELSO  DE  MELLO,  julgado  em 
16.2.2001; HC 83.357, de relatoria do Min. NELSON JOBIM, julgado em 
26.3.2004; HC 88.553, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, julgado em 
19.4.2006). 

Por  fim,  especialmente  relevante  se  mostra  o  entendimento 
consolidado por esta Corte Constitucional, refletindo a evolução de sua 
jurisprudência,  no  julgamento  da  repercussão  geral  da  questão 
constitucional debatida no RE 640139. Na ocasião, ao se declarar que o 
tema debatido no recurso extraordinário possuía natureza constitucional 
e extrapolava os interesses subjetivos das partes (Tema 478 –  Alcance do  
princípio da autodefesa frente ao crime de falsa identidade), possuindo, assim, 
repercussão geral, reafirmou-se, ademais, a jurisprudência do Tribunal no 
sentido de que o princípio constitucional da vedação à autoincriminação 
não  alcança  aquele  que  atribui  falsa  identidade  perante  autoridade 
policial com o intuito de ocultar maus antecedentes, o que torna típica, 
sem  qualquer  traço  de  ofensa  ao  disposto  no  art.  5º,  LXIII,  da  CF,  a 
conduta prevista no art. 307 do CP. 

             
“EMENTA  CONSTITUCIONAL.  PENAL.  CRIME  DE  

FALSA  IDENTIDADE.  ARTIGO  307  DO  CÓDIGO  PENAL.  
ATRIBUIÇÃO  DE  FALSA  INDENTIDADE  PERANTE  
AUTORIDADE  POLICIAL.  ALEGAÇÃO  DE  AUTODEFESA.  
ARTIGO  5º,  INCISO  LXIII,  DA  CONSTITUIÇÃO.  MATÉRIA 
COM  REPERCUSSÃO  GERAL.  CONFIRMAÇÃO  DA 
JURISPRUDÊNCIA  DA  CORTE  NO  SENTIDO  DA 
IMPOSSIBILIDADE.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA 
CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º,  
inciso  LXIII,  da  CF/88)  não  alcança  aquele  que  atribui  falsa  
identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus  
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antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente  
(art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola  
os limites subjetivos das partes.”

(RE 640139 RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 
22/09/2011,  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-198 
DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 
PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 ).

O  ordenamento  brasileiro,  ao  acolher  o  privilégio  contra  a 
autoincriminação, certamente não o ampliou a ponto de permitir ao réu 
negar-se  a  contribuir  para  a  sua  devida  identificação.  O  acusado  que 
fornece  qualificação  equivocada  para  obter  vantagem  ou  prejudicar 
terceiro pratica o crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código 
Penal. Mais ainda, a recusa em fornecer à autoridade dados concernentes 
à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência configura a 
infração prevista no art. 68 da Lei de Contravenções Penais. A intervenção 
penal nessas hipóteses se justifica porque a recusa do agente em colaborar 
com  a  persecução  penal  pode  causar  danos  a  terceiros.  O  interesse 
público, então, transcende a mera frustração da investigação ou processo 
criminal, sendo objetivo da tutela penal evitar a persecução ou mesmo a 
condenação de inocentes.

Ademais,  não  se  pode  olvidar  que  o  interrogatório,  conforme 
detalha o Código de Processo Penal,  divide-se em “duas partes:  sobre a  
pessoa do acusado e sobre os fatos” (art. 187 do CPP). A respeito da primeira 
parte do interrogatório, confira-se o art. 187, § 1º, do CPP:

“CPP,  art.  187,  §  1º:  Na primeira  parte  o  interrogando será  
perguntado  sobre  a  residência,  meios  de  vida  ou  profissão,  
oportunidades  sociais,  lugar  onde  exerce  a  sua  atividade,  vida  
pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em  
caso  afirmativo,  qual  o  juízo  do  processo,  se  houve  suspensão  
condicional  ou  condenação,  qual  a  pena  imposta,  se  a  cumpriu  e  
outros dados familiares e sociais.”
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Não há  dúvidas,  portanto,  de  que  o  direito  constitucional  à  não 
autoincriminação é  inaplicável  aos atos  processuais  que se  destinam à 
correta  identificação  do  suspeito  ou  acusado,  máxime  porque  o  erro 
quanto  à  qualificação  pode  importar  em  erro  judiciário  prejudicial  a 
outrem. Outra não é a dicção do art. 186 do Código de Processo Penal, 
que expressamente esclarece não se estender o direito ao silêncio à fase de 
qualificação, in verbis:

“CPP,  Art.  186.  Depois  de  devidamente  qualificado e  
cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo  
juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer  
calado  e  de  não  responder  perguntas  que  lhe  forem  
formuladas.”

O direito de permanecer calado, dessa maneira, apenas tem lugar 
“depois de devidamente qualificado” o réu. 

Por  outro  lado,  o  que  importa  enfatizar,  em  especial,  quanto  ao 
paradigmático  julgamento  realizado  no  RE  640139  é  que  adotou-se  a 
premissa de que a garantia contra a autoincriminação não poderia ser 
interpretada  de  forma  absoluta,  admitindo,  em  consideração  a  sua 
natureza  principiológica  de  direito  fundamental,  a  possibilidade  de 
relativização justamente para viabilizar um juízo de harmonização que 
permita a efetivação, em alguma medida, de outros direitos fundamentais 
que em face daquela eventualmente colidam. 

Exatamente nesse sentido, é a conhecida lição doutrinária do Min. 
GILMAR  MENDES,  em  obra  de  co-autoria  com  INOCÊNCIO 
MÁRTIRES COELHO e  PAULO GUSTAVO GONET BRANCO (Curso  
de Direito Constitucional. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 676).

             
“Como se cuida de direito fundamental com âmbito de proteção  

normativo, não está o legislador impedido de adotar providências com  
intuito de dar-lhe adequada conformação, tendo em vista os objetivos  
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que marcam o instituto do direito ao silêncio no seu desenvolvimento  
histórico  e  sua  instrumentalidade,  no  contexto  do  direito  ao  
contraditório e à ampla defesa.”

É  comum,  efetivamente,  no  âmbito  de  regulação  da  persecução 
penal,  que  o  legislador  visualize  a  necessidade  de  relativizar  algum 
direito  fundamental,  o  que  decorre  de  justificável  tensão  (e  aparente 
colisão)  entre  o  dever  do  Poder  Público  de  promover  uma  repressão 
eficaz  às  condutas  puníveis  e  as  esferas  de  liberdade  e/ou  intimidade 
daquele que se encontre na posição de suspeito ou acusado. É o que se 
depreende,  exatamente,  do  exame  da  contribuição  doutrinária  do 
magistrado  espanhol  ÁNGEL  GIL  HERNANDEZ (Intervenciones  
Corporales y Derechos Fundamentales. 1.ed. Madrid: Editorial Colex, 1995, p. 
33/34).

             
“Siendo cierto, como hemos visto em el Capítulo anterior, que  

los  Derechos  fundamentales,  subjetivamente,  tiendem  a  tutelar  la  
libertad,  autonomía  y  seguridad  de  las  personas  no  sólo  frente  al  
Poder, sino también frente a los demás miembros del cuerpo social, no  
lo  es  menos  que  la  investigación  penal  tiene  como  objetivo  
fundamental, además de preparar el acto del Juicio Oral o la acusación  
– según nos encontremos em la modalidad de procedimiento ordinario  
o  abreviado  –  la  averiguación  de  la  realidad  de  los  hechos  y  la  
identificación de las personas que em ellos han participado (arts. 299 y  
789.3  LECr).  Y  es  frecuente  que  em  el  curso  de  esta  actividad  
instructora  dicha  averiguación  de  la  verdad  exija  la  restrición  de  
algún Derecho fundamental, por lo que se produce una tensión entre  
el deber de los Poderes Públicos de realizar una eficaz represión de las  
condutas punibles y la  correlativa proteción de aquéllos que dichos  
Poderes deben, igualmente, procurar.

Como señala Baumann se produce una relación conflictiva entre  
el interés de la comunidad jurídica em la persecución de los delitos y  
los  intereses  de  los  ciudadanos  afectados  por  el  procedimiento  
criminal, em cujo seno la realización de la prestaciín punitiva estatal  
no  puede  llevarse  a  cabo  de  cualquiera  manera;  um procedimiento  
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limpio es el inicio de la actividad resocializadora del Derecho Penal. O,  
más graficamente, como há indicado el Tribunal Constitucional, em  
Sentencia  de  18  de  noviembre  de  1993,  F.J.,  la  eficacia  em  la  
persecución del  delito,  cuja  legitimidad es incuestionable,  no puede  
imponerse,  sin  embargo,  a  costa  de  los  derechos  y  libertades  
fundamentales.”  

             
Na mesma linha, é a lição doutrinária de  MARCELO SANTIAGO 

DE MORAIS AFONSO,  segundo o qual a garantia do  nemo tenetur se  
detegere pode ser eventualmente relativizada pelo legislador justamente 
por  possuir  natureza  de  direito  fundamental.  Nesse  contexto,  a 
relativização  admissível  é  aquela  que  observe  os  mesmos  critérios 
tradicionalmente empregados para balizar, a partir do conhecido juízo de 
ponderação,  o  processo  de  harmonização  de  direitos,  liberdades  e 
garantias fundamentais, o que implica a necessidade de preservação do 
conteúdo  essencial  do  postulado  harmonizado  (O  Direito  à  não  
autoincriminação  e  a  obrigação  de  sujeição  a  exames.  1.ed.  Rio  de  Janeiro: 
Lumen Juris, 2017, p. 84/85). 

“O  nemo  tenetur  cuida  do  direito  à  não  autoincriminação,  
consistente, de forma geral, na proibição do uso de qualquer medida de  
coerção ou intimidação ao investigado,  ou acusado,  em processo de  
caráter sancionatório, para a obtenção de uma confissão ou para que  
colabore em atos que possam ocasionar sua condenação, ou a abertura  
de investigação criminal contra si.

Trata-se de um direito  fundamental,  que assegura a esfera de  
liberdade do indivíduo, oponível ao Estado. Dessarte, o nemo tenetur  
objetiva  proteger  o  indivíduo  contra  os  excessos  que  possam  ser  
cometidos pelo Estado no curso da persecução penal.

A doutrina brasileira tem atribuído ao nemo tenetur, além de  
direito,  o caráter de uma garantia processual fundamental, que, em  
última  análise,  tutela  a  própria  dignidade  pessoal  do  acusado  ou  
investigado, uma garantia de liberdade.

Não se pode olvidar, entretanto, que o nemo tenetur repercute na  
própria  legitimação  do  exercício  da  jurisdição.  Cintra,  Grinover  e  
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Dinamarco lecionam, com propriedade, que devemos ter em conta que  
o conjunto das garantias constitucionais que asseguram às partes o  
exercício de faculdades e poderes processuais não configuram somente  
direitos públicos subjetivos, vez que por elas não se tutela apenas o  
interesse  das  partes,  mas  asseguram,  antes  de  mais  nada,  a  
salvaguarda do próprio processo, legitimando o exercício da jurisdição.

Como direito fundamental que é, as restrições ao nemo tenetur  
devem  observar  a  metódica  da  restrição  de  direitos,  liberdades  e  
garantias  fundamentais,  exposta  no  primeiro  capítulo  do  presente  
trabalho.”

             
Justamente diante desse quadro de possível relativização, afigura-se 

como relevante a contribuição doutrinária de  WAGNER MARTELETO 
FILHO, segundo o qual o estudo da garantia do  nemo tenetur se detegere 
no contexto da teoria geral dos direitos fundamentais implica a valoração 
do princípio da proporcionalidade e seus desdobramentos como critério 
balizador do juízo de ponderação passível de realização, inclusive no que 
condiz aos postulados da proibição de excesso e de vedação à proteção 
insuficiente  (O  direito  à  não  autoincriminação  no  Processo  Penal  
Contemporâneo. Belo Horizonte: del Rey, 2012, pág. 90-92):

             
“Para completar o estudo do nemo teneturno bojo da teoria geral  

dos direitos fundamentais, impõe-se examinar, por último, o princípio  
da proporcionalidade e suas conexões, com atenção para a proibição de  
excesso (Übermassverbot) de proteção insuficiente (Untermassverbot),  
uma vez  que  ele  será  o  fiel  da  balança  por  ocasião  da  análise  das  
restrições imponíveis ao plano de proteção prima facie da garantia.

(…)
Advirta-se, desde já, que a proporcionalidade possui conexão tão  

somente  com  os  princípios,  da  a  possibilidade  de  sopesamento  ou  
ponderação,  mas  não  com  as  regras,  que  outorgam  posições  
definitivas. 

(…)
Ressalte-se,  outrossim,  que  somente  na  perspectiva  da  teoria  

externa pe que se pode trabalhar com o princípio da proporcionalidade.  
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A  teoria  interma,  ao  realizar  ‘cortes’  apriorísticos  no  âmbito  de  
proteção, não se compatibiliza com restrições externas, colisões entre  
direitos  e  sopesamentos,  não  permitindo  a  atuação  do  princípio  da  
proporcionalidade para a fundamentação de uma não proteção (já que  
o que não é protegido pode ser afetado sem qualquer fundamentação).

Por  conseguinte,  apenas  no  que  toca  ao  âmbito  de  proteção  
prima facie da garantia contra a autoincriminação é que se pode fazer  
incidir  o  princípio  da  proporcionalidade,  no  sentido  de  se  aferir  a  
legitimidade de uma restrição da proteção jusfundamental, o que não  
se admite no âmbito de proteção da regra da não autoincriminação,  
consistente no direito ao silêncio e a não cooperação ativa, como se  
verá em seguida.”

             
O referido autor visualiza, na garantia do nemo tenetur se detegere, um 

espectro de proteção prima facie que extrapola o simples direito de calar e 
se traduz em uma concepção mais ampla representada pelo direito de 
não cooperar com a produção da prova. Ao fazê-lo, porém, reconhece que 
esse espectro mais amplo de proteção não é absoluto, uma vez que, por 
possuir natureza principiológica de direito fundamental, poderá ser, em 
alguma medida,  relativizado justamente para viabilizar  a  não vedação 
absoluta de outros direitos fundamentais eventualmente colidentes. 

             
“Todavia, na contemporaneidade, da garantia não decorre, tão  

somente, o direito de calar.  Seu âmbito de proteção é sensivelmente  
mais amplo, traduzindo-se pelo direito, prima facie, de não cooperação  
com a produção da prova. 

(…)
Partindo dessas premissas, e  no que pertine à fundamentação  

racional das possíveis restrições, observa-se que a garantia contra a  
autoincriminação possui uma estrutura normativa complexa, podendo  
ser decomposta em regra e em princípio.”

             
Nesse contexto,  WAGNER MARTELETO FILHO, atento ao núcleo 

essencial  da garantia do  nemo tenetur  se  detegere,  a decompõe em duas 
categorias por ele denominadas de regra e  princípio, visualizando apenas 
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quanto  à  última,  por  extrapolar  o  sobredito  núcleo  essencial,  a 
possibilidade de restrição diante da inevitável perspectiva de colisão com 
outros direitos fundamentais.

             
“No plano  da  regra,  resguarda-se  o  acusado  contra  qualquer  

coação e contra o emprego de todo meio que debilite sua vontade livre,  
no que se refere às suas manifestações de conteúdo testemunhal.  O  
direito ao silêncio, por ocasião dos interrogatórios formais, é protegido  
de modo absoluto, não se podendo ser reduzido/eliminado através da  
coação (tortura), do emprego de meios enganosos (narconálise, v.g) ou  
degradantes (lie detector, v.g). Resguarda-se, ainda, o imputado contra  
o emprego de força física ou coação moral para constrangê-lo à prática  
de uma conduta naturalística ativa que aporte informação ao processo.  
Nesse  plano,  não  há  lugar  para  qualquer  restrição,  sob  pena  de  
violação do conteúdo essencial da garantia.

No nível do princípio (proteção prima facie), porém, a garantia é  
possível de restrições, decorrentes das inevitáveis colisões com outros  
direitos fundamentais.”

             
Ao propor a aludida diferenciação quanto à amplitude da proteção 

conferida  pela  garantia,  o  autor  conclui  que  um  dos  planos  de 
relativização  admissíveis  é,  desde  que  não  haja  prejuízo  à  dignidade 
pessoal do arguido, aquele concernente à cooperação passiva do acusado 
quanto  à  produção  da  prova,  justamente  para  conferir  efetividade  ao 
legítimo interesse da sociedade de ver consumada a persecução penal. 
Em  outras  palavras,  o  acusado,  como  forma  de  possibilitar  o 
prosseguimento da marcha processual, pode ser constrangido a viabilizar 
a  produção de determinados meios  de prova,  como o reconhecimento 
pessoal,  participação coercitiva essa  majoritariamente qualificada como 
válida pela jurisprudência pátria.

             
“Primeiramente, tem-se que o acusado pode ser constrangido a  

cooperar passivamente com a produção da prova, como se verifica nas  
hipóteses  de  inspeções,  registros,  reconhecimentos  pessoais  e  
intervenções  corporais  coercitivas.  Em síntese,  o  acusado,  a  um só  
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tempo, ostenta a qualidade de sujeito  de direitos e  objeto de prova,  
resguardando-se a dignidade pessoal do arguido e o direito à prova,  
imprescindíveis  para  um  processo  garantista  e  funcionalmente  
eficiente.”

Nesse  plano de  análise,  mostra-se  apenas  oportuno ressalvar  que 
essa  exigência  de  participação  para  viabilizar  a  produção  do  aludido 
meio de prova (cooperação passiva) não implica dizer, por óbvio, que o 
acusado estará obrigado a contribuir ativamente com a elucidação do fato 
sob discussão (cooperação ativa). Se possui a obrigação de comparecer à 
audiência de interrogatório sob pena de decretação de sua revelia, é certo 
que o  réu não  está  obrigado a  responder  às  perguntas  pertinentes  ao 
mérito da imputação; se possui a obrigação de, em audiência, atender à 
determinação para se colocar ao lado de outros indivíduos para viabilizar 
a realização do ato processual de reconhecimento pessoal, não significa 
que,  em meio  à  diligência,  estará  o  réu  obrigado  a  levantar  a  mão  e 
assumir a autoria  do fato  cogitado;  por fim,  se  o  legislador exigiu do 
envolvido em acidente de trânsito a obrigação de permanecer no local 
para  viabilizar  sua  identificação  pela  autoridade  competente,  isso  não 
significa que aquele estará obrigado a assumir eventual responsabilidade 
pelo ocorrido. 

Diante de tal quadro, conclui WAGNER MARTELETO FILHO que 
as aludidas hipóteses de relativização, mesmo nas restritas medidas em 
que  cabíveis  a  partir  da  aplicação  do  princípio  da  proporcionalidade 
como vetor do juízo de ponderação, só poderão ser efetivadas a partir de 
prévia  autorização  legal  e  com  a  observância  dos  requisitos 
eventualmente estabelecidos no respectivo ato normativo.

             
“Todavia, toda e qualquer restrição ao direito fundamental, em  

seu plano de proteção prima facie, só poderá se efetivar com estrita  
observância dos requisitos estabelecidos em lei, mediante autorização  
judicial, e com com respeito ao princípio da proporcionalidade, em sua  
tríplice  vertente  (idoneidade,  necessidade  e  proporcionalidade  em  
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sentido restrito).
             
Na mesma linha é  a  lição de  EUGÊNIO PACELLI  e  DOUGLAS 

FISCHER,  segundo  os  quais  a  garantia  do  nemo  tenetur  se  detegere se 
insere no mesmo conjunto de direitos subjetivos e garantias do cidadão 
brasileiro de que são exemplos os direitos à intimidade, privacidade e 
honra, o que implica dizer que a relativização da garantia é admissível, 
embora, repita-se, mediante a observância dos parâmetros constitucionais 
pertinentes  à  harmonização  de  princípios  eventualmente  colidentes. 
Diante desse quadro, afirmam aqueles autores, igualmente, que o direito 
à  não  autoincriminação  não  pode  ser  interpretado  como o  direito  do 
suspeito,  acusado  ou  réu  a  não  participar  da  produção  de  medidas 
probatórias (Comentários ao Código de Processo Penal e  sua jurisprudência. 
9.ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 412):

             
“Tornou-se  prática  comum  no  Brasil  referir-se  ao  direito  ao  

silêncio como um um suposto princípio da não autoincriminação. Na  
realidade, as coisas não são bem assim.

A  garantia  do  direito  ao  silêncio,  como  vimos,  reafirma  a  
necessidade  de  controle  racional  das  decisões  judiciais,  de  modo  a  
impedir que o órgão julgador se valha do silêncio ou da negação de  
respostas às perguntas como critério de certeza ou de convencimento  
judicial.

De  outro  lado,  há,  dentre  inúmeras  garantias  e  direitos  
subjetivos do cidadão brasileiro, o direito à intimidade, à privacidade,  
à incolumidade física e psíquica, à honra, à imagem (art. 5º, X e XII,  
da CF), que não podem ser tangenciados pelo Poder Público, salvo nos  
limites  autorizados  o  texto  constitucional,  de  que  é  exemplo  a  
exigência de autorização judicial para a interceptação telefônica, para  
a  expedição  de  mandado  de  prisão  e  para  a  busca  e  apreensão  
domiciliar (art. 5º, Xi, XII e LXI, CF).

É no conjunto desse rol de direitos individuais que se resume o  
nemo tenetur se detegere, ou, se se quiser, a não autoincriminação.

O que não se pode afirmar, ao contrário do que se canta por aqui  
em verso e prosa, é que o acusado teria o direito a não participar de  
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qualquer medida probatória – contra si -, bastando assim desejar. Não  
existe  esse  direito.  Nem  aqui  e  nem  em  lugar  nenhum  dos  
ordenamentos  jurídicos  do  mundo ocidental,  incluindo  os  Tratados  
Internacionais de proteção aos direitos humanos.  O que se garante,  
junto ao direito  ao  silêncio,  é  a  proteção  efetiva do acusado contra  
ações lesivas aos mencionados direitos individuais (integridade física,  
psíquica, etc.).

Exatamente por isso pode o Estado conduzir coercitivamente o  
acusado  à  audiência  de  instrução  e  julgamento,  quando  houver  a  
necessidade  de  reconhecimento  de  pessoa,  na  produção  de  prova  
testemunhal  (art.  260,  segunda  parte,  CPP).  Evidentemente,  o  
dispositivo não se aplica ao interrogatório, visto tratar-se de meio de  
defesa, a critério exclusivo da defesa.”

      
É corolário da garantia contra a não autoincriminação a preservação 

do  direito  do  investigado  ou  réu  de  não  ser  compelido  a, 
deliberadamente, produzir manifestação oral que verse sobre o mérito da 
acusação. Nesse contexto, ao menos no plano principiológico, seria de se 
cogitar  da  invalidade  da  prova  resultante  de  manifestações  do 
investigado ou réu eventualmente induzidas por terceiros ou registradas 
involuntariamente,  porquanto  interceptadas  sem  a  ciência  do 
interlocutor. 

Contudo,  exemplificando,  uma  vez  mais,  a  possibilidade  de 
relativização  da  garantia,  exerceu  o  legislador  a  legítima  opção  de 
autorizar  o  aproveitamento  de  provas  produzidas  nas  aludidas 
circunstâncias.  Com efeito,  ao editar,  inclusive com respaldo direto  da 
Constituição  Federal,  atos  normativos  prevendo  a  possibilidade  do 
aproveitamento  de  provas  resultantes  de  interceptação  telefônica, 
interceptação  ambiental  e  atuação  de  agentes  infiltrados,  o  legislador 
admitiu, uma vez preenchidos determinados requisitos, a flexibilização 
do direito de não se produzir prova contra si próprio (considerando, por 
exemplo,  a  possibilidade  do  próprio  suspeito  contribuir  para  a  sua 
incriminação,  ao  originar  conversa  que  denote  seu  envolvimento 
delitivo), o fazendo, porém, não de forma injustificada, mas o para o fim 
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de  viabilizar  a  efetivação,  em  maior  medida,  de  outros  princípios 
qualificados  como  preponderantes  no  juízo  de  ponderação  realizado, 
atinentes ao direito da sociedade de ver elucidada a prática de um crime. 
Em  última  análise,  conforme  lição  de  MARCELO  SANTIAGO  DE 
MORAIS AFONSO, “não se pode confundir o direito à não autoincriminação  
com o direito de não ser legitimamente investigado e condenado pela prática de  
crimes.” (O direito à não autoincriminação e a obrigação de sujeição a exames. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 95).

Da mesma forma, o direito do investigado ou réu de não realizar 
condutas ativas que importem na introdução de informações ao processo 
também comporta diferentes níveis de flexibilização, embora a regra geral 
seja a da sua vedação. 

É,  efetivamente,  preponderante  a  concepção  de  que  não  se  pode 
exigir  um comportamento ativo do acusado,  caso dessa ação resulte  o 
risco de autoincriminação,  de modo que a produção da prova só seria 
válida caso houvesse o consentimento do investigado ou réu, sendo que, 
ademais,  não  seria  admissível  o  emprego  de  medidas  coercitivas  na 
hipótese da produção da prova não ser voluntária.

Nesse  cenário,  cabe  mencionar,  exemplificativamente,  o  HC 
83.096/RJ, de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, julgado em 18/11/2003, 
no qual se entendeu que o acusado não está obrigado a fornecer padrões 
vocais  necessários  para subsidiar exame pericial;  e  o HC 77.135/SP,  de 
relatoria do Min. ILMAR GALVÃO, julgado em 08/09/1998,  no qual se 
entendeu que o indivíduo não pode ser obrigado a fornecer material para 
exame grafotécnico por comparação de letra. 

É,  todavia,  no campo das chamadas intervenções  corporais  que a 
matéria atinge especial complexidade e significação, inclusive para o fim 
de  ilustrar  a  evolução  jurisprudencial  na  interpretação  da  garantia, 
mormente no cenário internacional. 
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Conforme  a  doutrina  de  ÁNGEL  GIL  HERNÁNDEZ,  citando 
GONZÁLES-CUELLAR (Intervenciones  Corporales  y  Derechos  
Fundamentales. 1ª ed. Madrid: Editorial Colex, 1995, p. 37), as intervenções 
corporais podem ser definidas como:

             
“(…) todas aquellas medidas de investigación que se realizan  

sobre  el  cuerpo  de  las  personas,  sin  necessidad  de  obtener  su  
consentimiento, y por meio de la coacción física se es preciso, com el  
fin  de  descubrir  circunstancias  fácticas  que sean de  interés  oara el  
proceso, em relación com las condiciones o el estado físico o psíquico  
del sujeto, o con el fin de encontrar objetos escondidos em él.”

             
No Brasil, conforme acima se viu a partir dos precedentes elencados, 

a  jurisprudência  do  STF,  historicamente,  adotava  uma postura  restrita 
quanto à admissibilidade das intervenções corporais, o que, não escapava 
da  crítica  da  doutrina  especializada,  inclusive  a  lição  de  EUGÊNIO 
PACELLI DE OLIVEIRA, em referência ao supracitado HC 77.135/SP, no 
sentido  de  que  “não  vemos  como  a  exigência  de  fornecimento  de  padrões  
gráficos  possa  afetar  quaisquer  dos  valores  protegidos  pelo  princípio  da  não  
auto0incriminação ou do direito ao silêncio, parecendo-nos exorbitante do âmbito  
de  proteção  da  norma  constitucional  a  referida  decisão  da  Suprema  Corte.” 
(Curso de Processo Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 346). 

De  qualquer  modo,  na  linha  do  que  se  visualiza  no  cenário 
internacional,  a  jurisprudência  desta  Corte  Superior  parece, 
gradativamente,  iniciar  uma  caminhada  em  sentido  oposto,  do  que 
constitui precedente exemplificativo a RCL 2.040/DF, de relatoria do Min. 
NÉRI DA SILVEIRA, julgada na data de 21/02/2002, ocasião em que se 
decidiu que a autoridade jurisdicional poderia autorizar a realização de 
exame de DNA em material colhido de gestante mesmo sem autorização 
daquela  última,  tudo  com  o  objetivo  de  investigar  possível  crime  de 
estupro de que tenha sido vítima. 
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estupro de que tenha sido vítima. 
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“EMENTA: -  Reclamação.  Reclamante submetida ao processo  
de  Extradição  n.º  783,  à  disposição  do  STF.  2.  Coleta  de  material  
biológico da placenta, com propósito de se fazer exame de DNA, para  
averigüação  de  paternidade  do  nascituro,  embora  a  oposição  da  
extraditanda. 3. Invocação dos incisos X e XLIX do art. 5º, da CF/88.  
(...) 6. Decisão do Juiz Federal da 10ª Vara do Distrito Federal, no  
ponto em que autoriza a entrega da placenta, para fins de realização de  
exame  de  DNA,  suspensa,  em  parte,  na  liminar  concedida  na  
Reclamação. Mantida a determinação ao Diretor do Hospital Regional  
da Asa Norte, quanto à realização da coleta da placenta do filho da  
extraditanda.  Suspenso também o despacho do Juiz  Federal  da  10ª  
Vara, na parte relativa ao fornecimento de cópia integral do prontuário  
médico  da  parturiente.  7.  Bens  jurídicos  constitucionais  como  
"moralidade  administrativa",  "persecução  penal  pública"  e  
"segurança pública" que se acrescem, - como bens da comunidade, na  
expressão de Canotilho, - ao direito fundamental à honra (CF, art. 5°,  
X),  bem  assim  direito  à  honra  e  à  imagem  de  policiais  federais  
acusados  de  estupro  da  extraditanda,  nas  dependências  da  Polícia  
Federal, e direito à imagem da própria instituição, em confronto com o  
alegado direito da reclamante à intimidade e a preservar a identidade  
do pai de seu filho. (…) 9. Mérito do pedido do Ministério Público  
Federal  julgado,  desde  logo,  e  deferido,  em parte,  para  autorizar  a  
realização do exame de DNA do filho da reclamante, com a utilização  
da  placenta  recolhida,  sendo,  entretanto,  indeferida  a  súplica  de  
entrega à Polícia Federal do "prontuário médico" da reclamante.”

(Rcl 2040 QO, Relator Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal 
Pleno, julgado em 21/02/2002, DJ 27-06-2003 PP-00031 EMENT 
VOL-02116-01 PP-00129) .

Embora não se desconheça que a intervenção corporal admitida no 
caso  acima  mencionado  tenha  recaído  sobre  a  vítima  e  não  sobre  o 
suspeito investigado, o que EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA destaca 
é a ratio decidendi do julgado no sentido de que as intervenções corporais, 
quando não puderem causar qualquer tipo de risco à integridade física ou 
psíquica  da  pessoa,  à  sua  dignidade humana ou à  sua  capacidade de 
autodeterminação, poderão ser admitidas (Curso de Processo Penal. 11.ed. 
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Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 347).

Trata-se, exatamente, aliás, dos critérios comuns que o mesmo autor 
visualiza,  no plano do direito comparado, em todas as legislações que 
admitem a intervenção corporal:

“As legislações  europeias,  de  modo  geral,  bem como a  anglo-
americana e algumas de países da América do Sul, como ocorre com a  
Argentina  (art.  218  do  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación),  por  
exemplo, prevêem situações nas quais o réu, embora sujeito de direitos,  
e  não  mero  objeto  do  processo,  deve  se  submeter  a  (ou  suportar)  
determinadas ingerências corporais, com finalidades probatórias. 

Em todos os casos,  porém, como regra,  deverá haver previsão  
expressa na lei  e controle judicial da prova.  É o que ocorre com os  
exames para coleta de sangue, testes para a comprovação de DNA,  
desde que realizados por médicos, os testes de alcoolemia, fornecimento  
de padrões gráficos e de voz, etc, para a realização de perícia técnica. 

É bem de ver que em todas as legislações citadas há também  
previsão e aplicação do princípio da não auto-incriminaçãom mas nos  
limites de suas concretas finalidades, que é a proteção da dignidade  
humana  da  pessoa,  da  sua  integridade,  física  e  mental,  de  sua  
capacidade de autodeterminação e do exercício efetivo do direito de não  
ser obrigado a depor contra si.”  

             
Na mesma linha  é  a  doutrina  internacional,  conforme demonstra 

nova  lição  de  ÁNGEL GIL  HERNÁNDEZ (Intervenciones  Corporales  y  
Derechos Fundamentales. 1.ed. Madrid: Editorial Colex, 1995, p. 37).

             
“Para  finalizar  el  análisis  general  de  las  medidas  de  

intervención corporal, se ha de hacer referencia, esquemáticamente, a  
las  condiciones  necesarias  que  deben  concurrir  para  una  válida  
adopción de aquéllas,  como especificación de las  ya analizadas,  con  
carácter  general,  al  hablar  de  la  limitación  de  los  Derechos  
fundamentales  em el  proceso  penal,  que  son:  a)  legalidad  (…);  b)  
resolución  judicial  (…);  c)  necesidad  de  aplicar  el  principio  de  
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proporcionalidad em cada caso (...)”.  
             
É o que se visualiza, efetivamente, na legislação internacional.

Na Alemanha,  o  §136  da  Ordenação  Processual  Penal  consagra  o 
princípio segundo o qual ninguém será forçado a se autoincriminar. Não 
se  veda,  porém,  a  realização  de  intervenções  corporais  coercitivas 
previstas  em  lei,  nas  quais  o  acusado  tenha  que  assumir  um 
comportamento  passivo,  considerando  que  o  §81  da  Ordenação 
Processual  Penal  admite  a  coerção  direta  sobre  o  imputado  para  a 
efetivação  da  intervenção  corporal,  o  que  implica  a  obrigatoriedade 
daquele se submeter às investigações necessárias para o descobrimento 
do fato e a descoberta de fontes de prova.

Na  Espanha,  a  possibilidade  de  coleta  de  amostras  por  meio  de 
intervenção corporal foi introduzida no ordenamento pela  Ley Organica  
15/2003,  que  reformou  a  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal,  visando  a 
viabilizar a realização de análises de DNA. Superado, a partir de então, o 
óbice da ausência de fundamento legal, a doutrina espanhola passou a 
sustentar  que  o  único  requisito  extrínseco  adicional  exigível  para  a 
realização  da  medida  consiste  na  autorização  judicial  devidamente 
fundamentada.

Em  Portugal,  o  art.  172  do  Código  de  Processo  Penal  admite  as 
intervenções  corporais  coercitivas,  tão  somente  exigindo  autorização 
judicial  para  a  sua  realização.  O  dispositivo  encontra-se  inserido  no 
capítulo  que disciplina  os  exames  periciais  na  seara  processual  penal, 
inclusive com previsão expressa de que o acusado não pode se eximir 
quanto à realização de tais perícias. Admite-se,  ademais, que o exame, 
quando coercitivo, seja viabilizado mediante o emprego de força, desde 
que se respeite os limites impostos pela dignidade da pessoa humana do 
acusado.

Na Itália, por fim, o art. 146 do Código de Processo Penal de 1930 
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autorizava,  genericamente,  que todo juiz  requisitasse a  intervenção de 
força pública para viabilizar o exercício de suas funções e cumprir suas 
determinações.  Foi  com  fundamento  em  tal  dispositivo  que  a  Corte 
Constitucional Italiana,  no ano de 1986,  em julgamento paradigmático, 
considerou admissível a extração coercitiva de amostras hemáticas para 
fins de investigação penal, desde que não houvesse lesões à dignidade da 
pessoa  examinada.  Posteriormente,  a  partir  da  reforma  da  legislação 
processual penal, o aludido fundamento legal passou a ser considerado 
insuficiente para, por si só, ensejar a aplicação da medida, tendo a Corte 
Constitucional, no ano de 1996, decidido pela necessidade de edição de 
lei  que previsse expressamente a intervenção corporal.  Finalmente,  em 
junho  de  2009,  o  art.  224  do  Código  de  Processo  Penal  italiano  foi 
modificado,  passando  a  prever,  expressamente,  a  possibilidade  de 
intervenção corporal coercitiva, ordenada pelo juiz, para coleta de cabelo, 
pelo ou mucosa da boca, visando à determinação de perfil de DNA.

Em linhas gerais, o que se visualiza, a partir da breve síntese acima 
realizada, é que a legislação, doutrina e a jurisprudência dos principais 
países da Europa Continental admitem a intervenção corporal coercitiva, 
desde que autorizadas judicialmente, se restrinjam à cooperação passiva 
do sujeito investigado ou acusado e não ofendam a dignidade humana do 
examinado (MARTELETO  FILHO,  Wagner. O  direito  à  não  
autoincriminação no Processo Penal Contemporâneo. Belo Horizonte: del Rey, 
2012, pág. 127-133).

No Brasil,  conforme lição doutrinária de  EUGÊNIO PACELLI DE 
OLIVEIRA e DOUGLAS FISCHER, a intervenção corporal para fins de 
investigação penal encontra fundamento constitucional no inciso XII do 
art. 5º da Carta Magna, que abriga cláusula de reserva de jurisdição para 
o  controle  quanto  ao  tangenciamento  dos  direitos  fundamentais  à 
intimidade, privacidade e imagem consagrados na norma constitucional. 
Nesse  contexto,  concluem  os  autores  não  haver  dúvidas  de  que  o 
constituinte  brasileiro  admitiu  a  possibilidade  de  que  o  legislador 
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autorizasse intervenções estatais na vida privada, inclusive no que condiz 
às  supracitadas  intervenções  corporais,  desde  que  observados 
determinados  requisitos  (Comentários  ao  Código  de  Processo  Penal  e  sua  
jurisprudência. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 417):

             
“Nesse passo, pode-se concluir que nosso constituinte acatou a  

possibilidade de previsão legal de intervenções estatais no âmbito da  
vida privada, se e desde que: (a) atendido o princípio da legalidade; (b)  
a medida se fizesse necessária, em uma relação de meio a fim (prova  
indispensável para a apuração da autoria); (c) a diligência probatória  
não seja demasiado invasiva, ao menos em níveis superiores àqueles  
mencionados  no  próprio  texto  constitucional  (violabilidade  de  
domicílio, de comunicações telefônicas e de dados, etc.); e (d) tudo isso  
a ser examinado, fundamentadamente, por ordem judicial.”

             
Com fundamento direto nessa norma constitucional,  foi  editada a 

Lei  nº  12.654/2012  que,  ao  alterar  a  Lei  nº  12.037/09,  introduziu  no 
ordenamento  jurídico  pátrio  a  possibilidade  de  coleta  de  material 
genético para fins de identificação criminal.  Esse ato normativo previu 
duas possibilidades distintas de coleta de material genético: (a) a primeira 
para fins tipicamente investigatórios,  desde que observados os demais 
requisitos estabelecidos pela lei; (b) e a segunda, imposta coercitivamente 
a todos aqueles que tiverem sido condenados, de forma definitiva, por 
crimes praticados com violência grave. 

A constitucionalidade  da  primeira  dessas  duas  hipóteses  -  a  que 
interessa  ao  recurso  ora  analisado  -,  inclusive  no  que  condiz  a  sua 
adequação ao postulado do nemo tenetur se detegere, é assim destacada por 
EUGÊNIO  PACELLI  DE  OLIVEIRA  e  DOUGLAS  FISCHER 
(Comentários  ao  Código  de  Processo  Penal  e  sua  jurisprudência.  9.ed.  São 
Paulo: Atlas, 2017, p. 418):

     
“Não  há,  aqui,  qualquer  violação  ao  tantas  vezes  reclamado  

nemo tenetur se detegere. Desnecessário repetir o que já lançamos ao  
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exame do aludido princípio (…). E, no particular, a Lei nº 12.654/12  
se  acomoda  perfeitamente  às  exigências  constitucionais  do  controle  
judicial das intervenções na vida privada.

No  plano  legal,  segundo  fundamento  de  validade  da  medida,  
tem-se  que  referida  modalidade  de  investigação  não  ultrapassa  os  
limites do devido respeito à dignidade corporal e ao princípio da não  
culpabilidade,  tal  como  se  encontra  disposto  na  Lei  nº  12.037/09,  
relativamente às à  previstas e aceitas identificações datiloscópicas e  
fotográficas. A coleta de saliva, por exemplo – meio mais utilizado no  
direito comparado -, não produz um constrangimento ou uma violação  
corporal superior à corriqueira coleta de impressões digitais.

De  resto,  e  como  já  o  dissemos  em  outras  oportunidades,  a  
providência,  se  é  novidade  no  processo  penal,  não  é,  contudo,  no  
direito civil, consoante se vê do disposto no art. 232 do Código Civil,  
que prevê a possibilidade de submissão da parte a  exames periciais  
corporais.  Naturalmente,  não  estamos  a  traçar  paralelo  entre  a  
relevância  do  reconhecimento  de  paternidade,  por  exemplo,  e  a  
identificação  da autoria de um delito qualquer. Mas o que pode e deve  
ser realçado é que, mesmo em nível constitucional, há previsão para a  
tutela  penal  dos  direitos  fundamentais.  E  em diversos  dispositivos  
(vide a censura expressa ao racismo, aos crimes hediondos, à tortura,  
além da possibilidade da intervenção do particular na ação subsidiária  
da pública – art. 5º, LIX).

Releva  notar,  ainda,  que  a  exigência  de  autorização  judicial  
parece ser suficiente para a efetiva proteção dos investigados, devendo  
atentar-se o magistrado para a concreta necessidade da prova, tendo  
em vista, também, a natureza do crime. Por certo que o aludido meio  
de prova, antes de qualquer outra consideração, dependerá de terem  
sido  encontrados  vestígios  do  delito,  sem  os  quais  seria  inócua  
qualquer  providência  comparativa.  Um delito  sexual,  por  exemplo,  
evidencia a necessidade de coleta de material genético, até mesmo em  
razão das dificuldades probatórias  (prova testemunhal) inerentes ao  
fato.  Se é  certo  que a  identificação genética somente  comprovará a  
relação sexual, outras evidências corporais (lesões) poderão atestar a  
violência.

O controle judicial é também fundamental em face da previsão  
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constitucional  de  proteção  àquele  civilmente  identificado.  E,  mais  
ainda:  a  forma  de  coleta  escolhida  deverá  obedecer  às  prescrições  
relativas  à  proibição  de  ingerências  abusivas  e  desnecessárias,  
consoante  se encontra disposto nos Tratados  Internacionais sobre  o  
tema.”

A adequação da Lei nº 12.654/12 à Constituição Federal de 1988 é 
reconhecida, igualmente, por AURY LOPES JR., inclusive no que condiz 
à possibilidade de coleta de material genético sem o consentimento do 
investigado.  Para tanto,  o  ilustre  processualista,  citando a  doutrina de 
TOLEDO BARROS e destacando a admissibilidade de medidas similares 
no  cenário  do  direito  comparado,  enfatiza,  tal  qual  outros  autores  já 
mencionados  no  presente  voto,  que  o  direito  à  não  autoincriminação 
possui,  na  Constituição  Federal  Brasileira,  caráter  principiológico 
enquanto  direito  fundamental,  podendo,  assim,  ser  relativizado  pelo 
legislador  em  nome  da  efetivação  harmônica  de  outros  direitos 
fundamentais:

“Mas  os  direitos  fundamentais  não  são  absolutos  e,  com  o  
advento  da  Lei  n.  12.654/2012,  autorizou  o  legislador  brasileiro  a  
intervenção  corporal  –  sem  o  consentimento  do  imputado  –  para  
obtenção de material genético.

TOLEDO BARROS explica que as normas que dispõem sobre  
os  direitos  fundamentais  têm  caráter  principiológico,  atuando  no  
campo das situações plausíveis e, por isso, os direitos fundamentais  
podem ser limitados pelo legislador ordinário. A restrição pode dar-se  
de  três  formas  distintas:  que  a  própria  Constituição  preveja  a  
limitação de forma expressa;  que a própria Constituição outorgue o  
poder  de restrição a uma norma ordinária;  que  a Constituição não  
limite direta ou indiretamente o direito fundamental.

(…)
Em definitivo,  o direito fundamental  poderia  ser limitado por  

uma norma ordinária,  mas é imprescindível que exista uma norma  
processual penal que discipline a matéria.

Era neste ponto que esbarrava o sistema brasileiro.
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Mas a situação foi substancialmente alterada com o advento da  
Lei n. 12.654/2012, que passou a disciplinar e autorizar a extração  
compulsória de material  genético,  de forma similar ao disposto nos  
arts. 171 do CPP português 244 e ss. do CPP italiano e no §81 da  
StPO alemã.” 

             
Trata-se, justamente, do fundamento principal da jurisprudência que 

o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem - TEDH construiu acerca do 
tema, admitindo a possibilidade de restrição ao exercício do nemo tenetur  
se  detegere,  quando  presentes  os  requisitos  necessários  à  restrição  de 
direitos fundamentais, bem como, a partir da invocação de critérios de 
proporcionalidade, por meio da ponderação dos princípios envolvidos. 

No paradigmático julgamento SAUNDERS vs. UNITED KINGDOM, 
um cidadão britânico tencionou anular condenação criminal que sofrera, 
alegando ter sido amparada em declarações que ele próprio proferira em 
processo administrativo anterior, no qual fora obrigado a falar, sob pena 
de incorrer no crime de desobediência. Ao julgar esse caso, o TEDH, sem 
deixar de reconhecer a previsão implícita do princípio do nemo tenetur no 
art. 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, distinguiu as provas 
eventualmente  alcançadas  de  testemunhos  obtidos  sob  coerção  das 
provas  que  possuem  existência  independentemente  da  vontade  do 
acusado.  Ao  fazê-lo,  o  TEDH  consignou  que  o  direito  à  não 
autoincriminação  não  obsta  a  utilização,  em  quaisquer  procedimentos 
penais,  de  dados  que  possam  ser  obtidos  do  acusado  recorrendo  a 
poderes coercitivos, desde que esses dados existam independentemente 
da  vontade  do  suspeito.  Esses  dados  ou  materiais  que  existam 
independentemente da vontade são,  dentre outros,  documentos,  saliva, 
urina,  tecidos  corporais,  ar  dos  pulmões,  etc.  (AFONSO,  Marcelo 
Santiago de Morais. O direito à não autoincriminação e a obrigação de sujeição  
a exames. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 95).

Utilizando-se,  então,  do fundamento reiteradamente adotado pelo 
TEDH, conclui o mencionado autor, na mesma linha dos doutrinadores 
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acima  mencionados,  que  o  princípio  da  vedação  à  autoincriminação, 
enquanto  direito  fundamental,  pode  ser  restringido,  desde  que  não 
implique submissão do investigado ou acusado a tratamento que acarrete 
lesão a sua dignidade humana:

             
“Existindo,  portanto,  previsão legal específica,  que respeite  os  

limites impostos pelas garantias e direitos fundamentais previstos na  
Constituição  Federal  e  na  Convenção  Americana  sobre  Direitos  
Humanos, densidade normativa suficiente, deveria ser admissível, no  
Brasil,  a  exigência  de  sujeição  a  exames,  que  não  submetam  o  
examinado a tratamento degradante, humilhante ou lesivo, podendo  
ser colhido o material  que existe independentemente da vontade do  
sujeito, ou cuja produção não lhe cause nenhum dano, ou um dano  
ínfimo,  como  a  obtenção  de  tecidos  epiteliais  através  de  zaragatoa  
bucal  para  o  exame  de  DNA,  utilizando-se,  outrossim,  o  juiz,  de  
critérios de proporcionalidade. Ou seja, a medida apenas poderá ser  
admissível  quando, além de todas as limitações já  expostas,  houver  
autorização judicial através de decisão fundamentada e para servir a  
salvaguarda de outro direito fundamental de maior valor.”

Uma vez delimitado o espectro de proteção conferido pelo princípio 
da não autoincriminação e compreendidas as possibilidades e limites de 
sua  restrição,  impende  apontar  que,  de  acordo  com  conhecida  lição 
doutrinária, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 305 do CTB é 
“a administração da justiça, que fica prejudicada pela fuga do agente do local do  
evento,  uma  vez  que  tal  atitude  impede  sua  identificação  e  a  consequente  
apuração  do  ilícito  na  esfera  penal  e  civil” (CAPEZ,  Fernando; 
GONÇALVES,  Victor  Eduardo  Rios.  Aspectos  Criminais  do  Código  de  
Trânsito Brasileiro. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 39). 

Ou seja, em outras palavras, a conduta de fugir do local do acidente 
é criminalizada porque é do interesse da Administração da Justiça que, 
conforme o caso, ou o particular ou Ministério Público disponham dos 
instrumentos necessários para promover a responsabilização cível  e/ou 
penal  de  quem,  eventualmente,  provocar  dolosa  ou  culposamente  um 

36 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCDA-3E73-E73A-A59D e senha 3F4F-FC6A-09E0-9C30

Supremo Tribunal Federal

RE 971959 / RS 

acima  mencionados,  que  o  princípio  da  vedação  à  autoincriminação, 
enquanto  direito  fundamental,  pode  ser  restringido,  desde  que  não 
implique submissão do investigado ou acusado a tratamento que acarrete 
lesão a sua dignidade humana:

             
“Existindo,  portanto,  previsão legal específica,  que respeite  os  

limites impostos pelas garantias e direitos fundamentais previstos na  
Constituição  Federal  e  na  Convenção  Americana  sobre  Direitos  
Humanos, densidade normativa suficiente, deveria ser admissível, no  
Brasil,  a  exigência  de  sujeição  a  exames,  que  não  submetam  o  
examinado a tratamento degradante, humilhante ou lesivo, podendo  
ser colhido o material  que existe independentemente da vontade do  
sujeito, ou cuja produção não lhe cause nenhum dano, ou um dano  
ínfimo,  como  a  obtenção  de  tecidos  epiteliais  através  de  zaragatoa  
bucal  para  o  exame  de  DNA,  utilizando-se,  outrossim,  o  juiz,  de  
critérios de proporcionalidade. Ou seja, a medida apenas poderá ser  
admissível  quando, além de todas as limitações já  expostas,  houver  
autorização judicial através de decisão fundamentada e para servir a  
salvaguarda de outro direito fundamental de maior valor.”

Uma vez delimitado o espectro de proteção conferido pelo princípio 
da não autoincriminação e compreendidas as possibilidades e limites de 
sua  restrição,  impende  apontar  que,  de  acordo  com  conhecida  lição 
doutrinária, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 305 do CTB é 
“a administração da justiça, que fica prejudicada pela fuga do agente do local do  
evento,  uma  vez  que  tal  atitude  impede  sua  identificação  e  a  consequente  
apuração  do  ilícito  na  esfera  penal  e  civil” (CAPEZ,  Fernando; 
GONÇALVES,  Victor  Eduardo  Rios.  Aspectos  Criminais  do  Código  de  
Trânsito Brasileiro. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 39). 

Ou seja, em outras palavras, a conduta de fugir do local do acidente 
é criminalizada porque é do interesse da Administração da Justiça que, 
conforme o caso, ou o particular ou Ministério Público disponham dos 
instrumentos necessários para promover a responsabilização cível  e/ou 
penal  de  quem,  eventualmente,  provocar  dolosa  ou  culposamente  um 

36 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCDA-3E73-E73A-A59D e senha 3F4F-FC6A-09E0-9C30

Inteiro Teor do Acórdão - Página 53 de 185



Voto - MIN. LUIZ FUX

RE 971959 / RS 

acidente de trânsito. Nesse contexto, considerando que a identificação do 
responsável  é  condição  necessária  para  que  ele  seja  acionado 
judicialmente,  optou  legitimamente  o  legislador  penal  por  exigir  que 
aquele  que provocar dolosa ou culposamente o  sinistro  permaneça no 
local  aguardando  a  autoridade  competente  a  fim  de  viabilizar  sua 
identificação. 

Não  se  ignora  que,  analisando-se  a  conduta  criminalizada  sob  o 
prisma de seu bem jurídico,  mostra-se inevitável concluir que o que o 
legislador penal está exigindo do potencial responsável pelo acidente de 
trânsito  é  que,  em  alguma  medida,  colabore  para  sua  efetiva 
responsabilização,  considerando,  repita-se,  que  eventual  ausência  de 
identificação  obstaria  a  judicialização  da  discussão.  Trata-se,  nesse 
contexto, de inquestionável relativização do princípio do nemo tenetur.

Contudo – e este é o cerne do raciocínio que está sendo desenvolvido 
no presente voto –, trata-se, tal qual diversos outros exemplos aplicados 
no ordenamento brasileiro, de iniciativa legítima e válida de relativização, 
já que (a) não afeta o núcleo essencial da garantia, porquanto não exige 
do agente uma postura ativa de assunção de responsabilidade; e (b) em 
um  exercício  de  ponderação,  viabiliza  a  efetivação  de  outros  direitos 
também  assegurados  constitucionalmente,  sem  implicar  ofensa  à 
dignidade humana do agente. 

Antes  de  aprofundarmos  a  análise  das  duas  premissas  acima 
estabelecidas,  cumpre  enfatizar  que,  com  efeito,  o  próprio  Código  de 
Trânsito Brasileiro abriga outros exemplos de flexibilização da vedação à 
não  autoincriminação,  mormente,  a  partir  da  efetivação  do  poder  de 
polícia  do  Estado,  com  o  objetivo  de  potencializar  a  segurança  dos 
motoristas e pedestres no trânsito. 

Em  12/12/2012,  entrou  em  vigor  a  Lei  nº  12.760,  modificando  a 
redação do art. 306 do CTB.
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Em  breve  histórico,  o  aludido  dispositivo,  originariamente, 
criminalizava a conduta de  “conduzir  veículo  automotor  sob influência  de  
álcool  ou  substância  de  efeitos  análogos,  expondo  a  dano  potencial  a  
incolumidade de outrem”. Em 2008, o dispositivo foi alterado para o fim de 
criminalizar  a  conduta  de  “conduzir  veículo  automotor  estando  com  
concentração  de  álcool  por  litro  de  sangue  igual  ou  superior  a  6  (seis)  
decigramas(...)”.  Finalmente,  em  2012,  por  meio  da  Lei  nº  12.760,  o 
dispositivo foi novamente alterado para o fim de criminalizar a conduta 
de “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão  
da  influência  de  álcool  ou  de  outra  substância  psicoativa  que  determine  
dependência”, prevendo a lei, ademais, as formas de constatar as condutas 
previstas.

Em suma, a redação originária possibilitava que a elementar do tipo 
“sob influência de álcool” fosse constatada por meio de outras formas além 
do  “bafômetro”,  inclusive  mediante  exame  clínico  que  exigia  a 
participação passiva do  agente,  sem que isso configurasse  violação ao 
direito à não autoincriminação.  Com a primeira alteração,  o exame de 
constatação  voltou  a  se  restringir  ao  “bafômetro”,  mas,  com a  Lei  nº 
12.760/2012,  admitiu-se,  novamente,  o emprego de meios diversos,  tais 
como  o  teste  toxicológico,  exame  clínico,  perícia,  vídeo,  prova 
testemunhal  e  quaisquer outros  meios  de prova admitidos em direito, 
todos qualificados  pela jurisprudência como insuscetíveis de ofender o 
princípio da não autoincriminação quando não implicarem uma postura 
ativa  do  agente  na  produção  da  prova.  Caso  contrário,  poderão  ser 
legitimamente recusados.

Essa,  com  efeito,  sempre  foi  a  posição  do  STF  no  que  pertine, 
especificamente,  ao  bafômetro.  Entende-se  que,  em  decorrência  do 
princípio do nemo tenetur, o condutor não pode ser obrigado a realizar o 
exame,  sem  que  a  sua  recusa  possa  acarretar  qualquer  repercussão 
negativa em âmbito criminal. 
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É de se notar, todavia, que, conforme será melhor detalhado a seguir, 
a simples de exigência de permanência do condutor no local do acidente 
não exige dele uma postura ativa na produção da prova,  mas passiva, 
diferenciando-se,  assim,  quanto  a  esse  aspecto  essencial,  da  eventual 
obrigatoriedade de submissão ao “bafômetro”. 

Não  há  dúvida,  por  outro  lado,  quanto  à  possibilidade  de 
relativização  do  princípio  da  não  autoincriminação  quanto  a  outros 
dispositivos do CTB. No que pertine à seara administrativa, por exemplo, 
o  art.  277,  §3º,  do  aludido  Diploma  prevê  que  a  recusa  do  condutor 
envolvido  em  acidente  de  trânsito  a  se  submeter  ao  mesmo  teste  de 
“bafômetro” ou aos demais  meios de prova passíveis  de aplicação em 
sede de fiscalização pelas autoridades competentes ensejará a aplicação 
das sanções previstas pelo cometimento da infração administrativa. 

São  também  exemplos  de  infrações  administrativas  as  seguintes 
posturas não-colaborativas do condutor após se envolver em acidente de 
trânsito: não prestar socorro à vítima (art. 176, I); não adotar as medidas 
necessárias  para  promover  a  retirada  do  seu  veículo  da  via  pública  e 
assegurar a fluidez do trânsito (art. 176, IV, e 178); não se identificar ao 
policial  ou agente de trânsito para o fim de viabilizar a elaboração do 
boletim de ocorrência (art. 176, V);  transpor, sem autorização, bloqueio 
viário policial  (artigos 209 e 210);  deixar de sinalizar a via no caso de 
necessidade de  remoção do  veículo  (art.  225,  I);  recusar  a  entregar  às 
autoridades de trânsito os documentos exigidos por lei para averiguação 
de sua autenticidade (art. 238).

Todas essas condutas,  caso efetivamente realizadas pelo condutor, 
poderão, eventualmente, agravar sua situação jurídica, uma vez que, em 
linhas gerais,  exigem que aquele  permaneça no local  do acidente e  se 
identifique  perante  a  autoridade  competente.  No  entanto,  a 
obrigatoriedade  de  sua  realização  é  considerada  legítima,  sem que  se 
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cogite de ofensa do princípio da vedação à autoincriminação. 

Já  em âmbito  penal,  o  art.  304 do  CTB criminaliza  a  conduta  de 
omissão de socorro à vítima de acidente.

É de se notar que esse tipo penal, tal qual o tipo da fuga do local do 
acidente ora analisado, também exige que o eventual responsável  pelo 
sinistro, com o intuito de auxiliar eventuais vítimas, permaneça no local 
do  acidente,  o  que,  indiretamente,  viabilizará,  igualmente,  sua 
identificação  pelas  autoridades  de  trânsito  e,  consectariamente, 
possibilitará sua eventual responsabilização judicial, cível ou penal, pelo 
sinistro.

Por que, então, considera-se como constitucional o tipo do art. 304 
do CTB? Por que o crime em questão não consiste em restrição indevida 
ao nemo tenetur se detegere?

Porque se parte da premissa de que o princípio em questão pode ser 
relativizado  e  porque,  no  contexto  específico  da  ponderação  realizada 
para  harmonização  dos  princípios  conflitantes  no  plano  concreto 
analisado, se considera legítima e proporcional a opção do legislador de 
fazer preponderar o valor de preservação da vida humana que é inerente 
à exigência de que se preste socorro à vítima.

Para  concluir,  voltando  às  duas  premissas  acima  estabelecidas, 
impendente  destacar,  inicialmente,  que  a  relativa  flexibilização  do 
princípio da vedação à autoincriminação proporcionada pela opção do 
legislador  de  criminalizar  a  conduta  de  fugir  do  local  do  acidente  é 
admissível  justamente  porque  não  afeta  o  núcleo  irredutível  daquela 
garantia  enquanto  direito  fundamental,  qual  seja,  jamais  obrigar  o 
investigado ou réu a  agir  ativamente  na  produção de  prova contra  si 
próprio.
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É certo, com efeito, que o tipo penal do art. 305 do CTB visa a obrigar 
que o agente permaneça no local do acidente de trânsito até a chegada da 
autoridade  competente  que,  depois  de  identificar  os  envolvidos  no 
sinistro, irá proceder ao devido registro da ocorrência. 

É  certo,  no  entanto,  que a  exigência  de  permanência  no  local  do 
acidente e de identificação perante a autoridade de trânsito não obriga o 
condutor a assumir eventual responsabilidade cível ou penal pelo sinistro 
e  nem,  tampouco,  ensejará  que  contra  ele  seja  aplicada  qualquer 
penalidade caso não o faça. Aliás, nada obsta que o condutor, depois de 
aguardar a chegada ao local da autoridade de trânsito e depois de ser por 
essa identificado, opte, quando indagado, por permanecer em silêncio e 
não prestar nenhum esclarecimento acerca das circunstâncias do acidente 
de  trânsito.  Terá,  por  outro  lado,  liberdade  para  esclarecer  apenas  as 
circunstâncias  que  entender  pertinentes,  sendo  certo  que  não  estará 
obrigado a responder as indagações que não reputar convenientes para o 
encaminhamento de sua situação jurídica.

Em  última  análise,  não  se  visualiza  nenhuma  diferença  essencial 
entre a posição jurídica proporcionada pela exigência de permanência no 
local do acidente e a posição jurídica do investigado ou réu interrogado 
pela autoridade policial ou judicial, considerando que aqueles últimos, tal 
qual  o condutor envolvido em acidente,  embora possuam o direito de 
permanecer  em  silêncio  (ou  até  mesmo  mentir)  acerca  do  mérito  da 
imputação que lhe está sendo cogitada ou dirigida, estarão obrigados a 
responder a todas as indagações (e quanto a elas falar a verdade) que 
forem pertinentes à sua identificação e qualificação pessoal, sem que tal, 
conforme  entendimento  jurisprudencial  amplamente  majoritário, 
caracterize qualquer afronta ao princípio do nemo tenetur se detegere. 

Não por acaso, aliás, repita-se, o Plenário desta Corte Constitucional 
julgou constitucional a opção do legislador de criminalizar a conduta de 
atribuir-se  falsa  identidade quando voltada a  conduta a  obstar  a  ação 
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persecutória estatal.

Por outro lado, no que tange à segunda premissa acima fixada,  é 
certo que a exigência de permanência do eventual responsável no local do 
acidente  para  fins  de  identificação  é  uma  forma  admissível  de 
flexibilização  do  princípio  da  não  autoincriminação  porque,  em  um 
exercício  de  ponderação,  possibilita  a  efetivação  em maior  medida de 
outros  princípios fundamentais  com relação aos quais  colide no plano 
concreto, sem que, ademais, tal flexibilização acarreta qualquer violação à 
dignidade da pessoa humana.

No  plano  concreto  analisado,  afigura-se,  efetivamente,  mais 
relevante  ao  legislador  conferir  preponderância  a  princípios  outros 
igualmente  caros  à  sociedade,  mas  cuja  efetivação  é  qualificada  como 
mais necessária no contexto da conduta analisada, tais como a higidez da 
Administração  da  Justiça  e  a  efetividade  da  persecução  penal,  em 
detrimento da valoração absoluta da não incriminação.

É, justamente, nesse cenário de colidência entre interesses colidentes 
que  se  visualiza  a  relevância  do  princípio  da  proporcionalidade  não 
apenas como instrumento de harmonização dos valores em conflito, como 
também elemento de avalização da legítima opção do legislador de fazer 
preponderar, no conflito específico analisado, os sobreditos desideratos 
de  tutela  da  Administração  da  Justiça  e  da  efetividade da  persecução 
penal. É, no caso, legítima a referida opção porque adequada, necessária e 
proporcional à preservação dos aludidos bens jurídicos.

Vejamos detidamente.

Apesar da indiscutível relevância que se deve atribuir, a partir das 
revoluções  liberais  do  século  XVIII,  ao  triunfo  histórico da  legalidade, 
impende que se enfatize que a garantia do Estado Democrático de Direito 
não pode ser compreendida como limitada à observância formal às leis 
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estabelecidas  e  ao  princípio  da  separação  dos  poderes,  porquanto 
também atinente aos valores  democráticos consagrados pela  sociedade 
(normalmente expressos na Carta Constitucional)  e,  consequentemente, 
aos limites que devem ser impostos ao legislador para que aqueles restem 
preservados. 

Diante desse quadro é que se pode falar em princípios  normativos  
fundamentais,  compreendidos  como os  direitos  naturais  afirmados  pela 
doutrina jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII consagrados nos textos 
constitucionais  modernos  sob  a  forma  de  enunciados  dirigidos  ao 
legislador  e  aos  demais  poderes  públicos  constituídos,  contendo 
imperativos  negativos  ou  positivos  ao  poder  normativo.  Em  outras 
palavras,  trata-se  da  consagração  do  ideal  de  não  apenas  proteger  as 
liberdades por meio da lei, mas também de as proteger da própria lei, ou 
seja, da atividade legislativa, o que caracteriza a passagem histórica do 
Estado de Direito  para o Estado Constitucional de Direito , o que equivale à 
transposição da prevalência do princípio da legalidade para o princípio 
da constitucionalidade. Por essa razão é que, nos Estados Democráticos e 
Constitucionais de Direito, a validade das normas não reside apenas na 
sua  conformidade  formal,  mas  também  substancial  aos  valores 
fundamentais consagrados na Constituição (GOMES, Mariângela Gama 
de  Magalhães .  O  Princípio  da  Proporcionalidade  no  Direito  Penal .  São 
paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 26-29). 

Por  outro  lado,  embora  seja  certo  que  o  legislador,  quando  da 
elaboração do ato normativo, possui a obrigação de observar os direitos e 
garantias  fundamentais  positivados  no  texto  constitucional,  também  é 
certo que não é absoluta a vedação para que elabore leis que impliquem 
alguma  forma  de  limitação  daqueles  postulados.  O  que  se  exige,  em 
linhas  gerais,  é  tanto  que  a  limitação  não  resulte  na  absoluta 
descaracterização  da  garantia  objeto  de  proteção,  quanto  que  sua 
restrição,  porquanto  excepcional,  seja  justificada  pela  necessidade 
contingencial  de  sobreposição  de  outra  garantia  que  também  possua 
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assento  constitucional,  harmonização  essa  que  é  própria  da  natureza 
principiológica dos postulados em questão. 

É nesse cenário que se visualiza a especial relevância do princípio da  
proporcionalidade enquanto  postulado  condicionante  da  atividade 
legislativa,  uma vez  que  opera  como critério  valorativo  constitucional 
determinante  da  máxima  restrição  que  um  direito  fundamental  pode 
sofrer na elaboração de um ato normativo. Assim considerado, ademais, é 
corolário  de  um  dos  elementos  essenciais  do  Estado  Democrático  de 
Direito, qual seja, a exigência de que o indivíduo seja protegido contra 
intervenções estatais desnecessárias ou excessivas que onerem o cidadão 
em  medida  maior  que  a  indispensável  para  a  efetivação  do  interesse 
público  (GOMES,  Mariângela  Gama  de  Magalhães .  O  Princípio  da  
Proporcionalidade  no  Direito  Penal .  São  paulo:  Editora  Revista  dos 
Tribunais, 2003, pág. 35). 

Especificamente em âmbito penal, não há dúvidas de que a eleição 
da norma criminalizadora (ou seja, a definição de quais condutas serão 
classificadas como crime em um dado contexto social) se submete ao que 
se convencionou chamar de discricionariedade legislativa, considerando 
que a ordem constitucional confere ao legislador margens de ação para 
decidir quais medidas devem ser adotadas para a proteção penal eficiente 
dos bens jurídicos fundamentais.  Não há dúvidas, porém, que, mesmo 
nesse cenário de discricionariedade, a atuação do legislador penal sempre 
estará limitada pelo princípio da proporcionalidade. 

A ideia de proporcionalidade,  em matéria penal,  está diretamente 
atrelada à concepção de que a gravidade da pena deve ser proporcional à 
gravidade  do  injusto  penal.  Ocorre  que  a  aferição  dessa 
proporcionalidade deve se dar não apenas quando da individualização 
da sanção em um determinado caso concreto, mas também quando da 
cominação legal da sanção pelo legislador. Isso porque, no contexto de 
colidência entre o direito à liberdade do cidadão e o direito de punir do 
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Estado,  é,  justamente,  o princípio da proporcionalidade que permite o 
sopesamento  dos  aludidos  interesses  contrapostos,  uma  vez  que  as 
restrições que afetam direitos e interesses dos cidadãos, dentre as quais a 
limitação  de  sua  liberdade,  só  se  justificam  na  medida  em  que 
efetivamente  imprescindíveis  para  assegurar  o  interesse  público  ( 
TURESSI,  Flávio. Bens  jurídicos  coletivos:  proteção  penal,  fundamentos  e  
limites constitucionais à luz dos mandados de criminalização. Curitiba: Juruá, 
2015, pág. 155-157). 

Conforme  lição  do  doutrinador  espanhol  ENRIC  FOSSAS 
ESPADALER,  considerando  que  as  Constituições  Modernas,  dentre  as 
quais a Constituição Espanhola, não abrigam, como regra, um catálogo 
fechado  quanto  aos  bens  jurídicos  que  devem  ser  objeto  de  proteção 
penal e que as leis penais criminalizadoras, por essência, restringem em 
alguma medida um ou mais direitos fundamentais, mostra-se imperativo 
que o controle do sobredito regime de interferência penal seja realizado 
por intermédio do princípio da proporcionalidade, isto é, por meio de um 
instrumento que permita o exame dos requisitos de que deve se revestir a 
lei penal a fim de que se qualifique como legítima (porquanto justificável) 
a referida relativização de um direito fundamental. Diante desse quadro, 
o prisma lógico para a aplicação do princípio da proporcionalidade na 
área penal é a definição do bem jurídico tutelado pela norma, que não 
pode ser nem constitucionalmente proibido e nem socialmente irrelevante 
(ESPADALER, Enric Fossas.  Limites Materiales al Legislador Penal em um  
Espacio  de  Pluralismo  Constitucional Revista  Española  de  Derecho 
Constitucional. Ano 35. Número 103. Janeiro-Abril de 2015, pág. 314). 

Nesse âmbito de análise, adquire relevância a conhecida classificação 
realizada  pela  doutrina  alemã,  que  distingue  o  princípio  da 
proporcionalidade  como  proibição  de  excesso (  Übernassverbot )  e  como 
proibição  de  proteção  deficiente (  Üntermassverbot ):  no  primeiro  caso,  o 
princípio opera como parâmetro de aferição da constitucionalidade das 
intervenções  nos  direitos  enquanto  fundamento  de  limite  dessas 
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intervenções;  no  segundo,  o  faz  em  consideração  aos  direitos 
fundamentais  como  um  imperativo  de  tutela,  de  modo  que  o  ato 
normativo não será adequado caso não proteja o direito fundamental de 
maneira  ótima;  não  será  necessário  se  houver  medidas  alternativas 
passíveis  de  melhor  tutelar  o  mesmo  direito  fundamental  e  não  será 
proporcional em sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo 
for  inferior  ao  grau  em  que  não  se  realiza  o  direito  fundamental  de 
proteção (MENDES, Gilmar Ferreira .  Controle de Constitucionalidade das  
Leis Penais e Princípio da Proporcionalidade. In Hermenêutica, Constituição e 
Decisão Judicial: estudos em homenagem ao professor Lenio Luiz Streck. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2016, p. 146). 

É de se notar que há perfeita compatibilidade entre as duas vertentes 
acima apontadas, uma vez que ambas visam a, em última análise, conferir 
efetividade  aos  direitos  fundamentais.  Nesse  sentido,  é  a  lição  de 
FLÁVIO TURESSI  (Bens  jurídicos  coletivos:  proteção  penal,  fundamentos  e  
limites constitucionais à luz dos mandados de criminalização. Curitiba: Juruá, 
2015, pág. 157): 

“De  se  observar,  por  oportuno,  a  perfeita  compatibilidade  
existente entre essas duas vertentes do princípio da proporcionalidade.  
A proibição de excesso não é desrespeitada pela vedação da proteção  
insuficiente.  Ao  revés,  ambas  se  completam em uma  simbiose  que  
busca,  em  última  análise,  conferir  efetividade  aos  direitos  
fundamentais. E é justamente nesse contexto que o legislador penal  
ordinário deve pautar-se no cumprimento dos mandados expressos e  
implícitos de criminalização. “

Em suma: nem se pode punir com extrema severidade condutas que 
não representam lesão de maior significação a bem jurídico penalmente 
tutelado e nem se pode ser penalmente leniente em relação a condutas 
que atentem gravemente contra bens jurídicos de tutela inexorável.  Os 
extremos,  nesse  cenário,  representam  a  desproporção,  traduzindo-se 
tanto  no  eventual  excesso  (hiperssuficiência)  quanto  na  falta 
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(hipossuficiência)  entre  a  restrição  de  direito  expressa  em uma norma 
penal  criminalizadora  e  o  benefício  social  almejado com a aplicação e 
incidência  da  referida  norma  (  MOURA,  Evânio .  Mandados  de  
Criminalização e a Proteção Jurídica Insuficiente no Direito Penal Brasileiro . In 
Mandados de Criminalização e Novas Formas de Criminalidade. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 86/87).

O que se extrai do supradescrito quadro principiológico é que, em 
um Estado Democrático de Direito, a liberdade é a regra, de modo que 
sua eventual restrição por iniciativa do Poder Público, embora admissível, 
deve, porquanto excepcional, observar limites. Justamente nesse cenário, 
o princípio da proporcionalidade age em dois sentidos: como limite ao 
legítimo  direito  de  legislar  e  como  fator  de  equilíbrio  entre  duas 
pretensões aparentemente contrapostas a do Estado de ver ampliado o 
seu poder punitivo e a do indivíduo de não ver cerceada sua liberdade 
em medida maior que a estritamente necessária. Nesse contexto, do ponto 
de vista político, o princípio da proporcionalidade assume, também, um 
papel  garantidos de caráter  negativo,  na medida em que lhe  incumbe 
frear  a  inerente  pretensão  estatal  de  expandir  ilimitadamente  o  poder 
punitivo. 

Não suficiente, além da referida função de limitação do jus puniendi , 
a  proporcionalidade  das  decisões  legislativas  em  matéria  penal  deve 
também ser  analisada  sob  a  perspectiva  da  idoneidade  da  mensagem 
normativa  para  ser  recebida  pelos  destinatários  do  preceito  penal.  De 
acordo  com  essa  perspectiva,  é  também  pressuposto  essencial  para 
justificar a opção do legislador de restringir excepcionalmente a liberdade 
do  cidadão  a  reconhecibilidade  dos  valores  presentes  na  escolha  pela 
incriminação, até para permitir a aferição, também pelos destinatários da 
norma, de sua proporcionalidade. Conforme a lição de MARIÂNGELA 
GOMES,  como  fundamento  de  cada  norma  incriminadora,  deve  ser  possível  
observar,  em  conformidade  com  os  valores  constitucionais,  a  proteção  de  
interesses  capazes  de  serem valorados  como os  pressupostos  essenciais  para  a  
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salvaguarda e conservação do ambiente social (GOMES, Mariângela Gama de 
Magalhães.  O Princípio  da  Proporcionalidade no Direito Penal.  São paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 72-76). 

A aferição da proporcionalidade de uma norma penal ocorre em dois 
níveis diversos de avaliação. No primeiro deles, o que importa é aferir se 
a  conduta  a  ser  incriminada  preenche  os  requisitos  constitucionais 
necessários para justificar sua tipificação penal, o que se faz, em linhas 
gerais,  analisando  se  a  sociedade  já  não  dispõe,  dentro  ou  fora  do 
ordenamento, de outro meio capaz de tutelar o bem jurídico a que se visa 
proteger que seja menos restritivo à esfera das liberdades individuais. Já 
no segundo nível de avaliação, o que importa é examinar a medida em 
que o direito penal irá criminalizar aquela conduta cuja tipificação penal 
já foi considerada como necessária na etapa anterior, o que se faz aferindo 
se a qualidade e a quantidade da pena cominada ao delito é proporcional 
à gravidade da conduta criminalizada. 

De qualquer modo, independentemente do nível em que se der a 
avaliação,  a  aferição  da  proporcionalidade  costuma  ser  realizada  por 
meio de um processo lógico de raciocínio que compreende três etapas 
distintas, que a doutrina, a partir da contribuição histórica do Tribunal 
Constitucional  alemão,  convencionou  qualificar  como  correspondentes 
aos  chamados  subprincípios  da  proporcionalidade,  quais  sejam,  a 
necessidade, a idoneidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 

O subprincípio da necessidade , conforme a jurisprudência da Corte 
Européia  de  Direitos  Humanos,  está  atrelado  à  concepção  de  que  as 
restrições  à  liberdade  do  indivíduo  só  são  admissíveis  quando 
efetivamente necessárias à coletividade, o que, no direito penal, implica 
dizer  que  o  bem  jurídico  a  ser  tutelado  pela  norma  penal  deve  ser 
relevante  o  suficiente  para  justificar  a  restrição  de  liberdade  que  é 
inerente  à  pena.  Diante  desse  quadro,  também  atrelada  ao  aludido 
subprincípio,  é  a  concepção  de  que  a  intervenção  penal  só  será 
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efetivamente  necessária  quando  o  Estado  não  dispuser  de  outra 
alternativa que não a ameaça da pena para resguardar o bem jurídico a 
que visa tutelar, ou seja, quando a proteção passível de ser oferecida por 
outros  ramos  do  ordenamento  jurídico  se  mostrar  insuficiente  para 
alcançar o desiderato almejado. 

É,  justamente,  dessa  linha  de  raciocínio  que  advém  o  chamado 
princípio  da  intervenção  mínima,  um  dos  critérios  desenvolvidos  pela 
doutrina ao longo dos anos não apenas para delimitar o que deve ou não 
ser  considerado  penalmente  relevante,  como  também  para  conferir 
racionalidade  à  legislação  penal.  Esse  princípio,  que  possui  como 
destinatário,  fundamentalmente,  o  legislador  penal,  se  fundamenta, 
concomitantemente,  nas  ideias  de  subsidiariedade  e  fragmentariedade  do  
direito penal : de acordo com a primeira, acima já destacada, o Estado não 
pode proteger penalmente o bem jurídico quando este se afigurar como 
passível de proteção por meio de outras medidas legislativas ou políticas 
públicas;  já  a  ideia  de  fragmentariedade,  diretamente  relacionada  à 
sobredita concepção de subsidiariedade, decorre da premissa de que ao 
direito penal corresponde somente uma parte da função geral protetora 
de bens jurídicos a que se destina o ordenamento jurídico. 

Já o princípio da ofensividade , que também é corolário do princípio da 
necessidade, advém da concepção axiológica de que a vida humana, por 
abrigar  um  valor  ético  em  si  mesma,  não  pode,  sem  justificativa 
suficiente, ser empregada instrumentalmente pelo Estado, daí decorrendo 
a  conclusão  de  que  a  restrição  de  liberdade  que  é  resultante  da 
intervenção  penal  só  ser  efetivamente  justificável  quando  grave  e 
relevante for o risco ao bem jurídico, assim como relevante em si mesmo 
for o próprio bem jurídico carente de proteção. 

O subprincípio da  idoneidade ,  também chamado de subprincípio 
da  adequação,  está  diretamente  relacionado à  aptidão  do  instrumento 
empregado para alcançar a finalidade desejada, ou, especificamente, na 
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seara  penal,  à  aptidão  da  norma  (tipo  penal  incriminador)  para  bem 
tutelar  o  bem  jurídico.  Considerando,  nessa  linha  de  raciocínio,  a 
finalidade da prevenção geral adotada pelo sistema brasileiro quanto à 
pena, a criminalização de uma conduta somente seria justificável quando 
a previsão em abstrato da reprovação do comportamento se mostrasse 
suficiente  para  influenciar  a  conduta  dos  destinatários  da  norma, 
contribuindo para que aqueles se abstivessem de praticar a ação. 

Por  outro  lado,  o  subprincípio  da  proporcionalidade  em  sentido 
estrito tem  aplicação  no  último  momento  da  aferição  da  pertinência 
constitucional  da  norma  incriminadora.  Nesse  cenário,  uma  vez  já 
verificado que a criminalização da conduta era necessária para a tutela do 
tipo penal  e que a sobredita opção do legislador era,  ainda,  suficiente 
para alcançar o objetivo de proteção desejado, impende que se proceda a 
uma valoração comparativa entre o objetivo e o meio, de modo a que um 
se  mostre  proporcional  em  relação  ao  outro.  Ou  seja,  depois  de  se 
verificar ser possível sacrificar um bem (liberdade pessoal) em detrimento 
de outro (o bem jurídico a que se visa tutelar),  deve-se aferir  em que 
medida tal sacrifício afigurar-se-á como proporcional. Trata-se, portanto, 
de exame concernente à intensividade da intervenção penal, manifestada, 
sobretudo, nos parâmetros mínimo e máximo de pena selecionados pelo 
legislador no preceito secundário do tipo penal. 

Em  síntese,  não  há  dúvidas  de  que  a  atividade  legislativa,  em 
matéria penal, não é livre, porquanto visíveis as balizas constitucionais 
conformadoras  da  aludida  prerrogativa  de  poder,  fazendo  florescer, 
mormente  sob  à  égide  do  princípio  da  proporcionalidade,  limitações 
materiais ao conteúdo normativo do tipo penal incriminador ( FELDENS, 
Luciano . Tutela Penal de Interesses Difusos e Crimes do Colarinho Branco: por  
uma relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002, pág. 70).  

Conforme  acima  referido,  o  princípio  da  proporcionalidade, 
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implicitamente  consagrado  pelo  texto  constitucional,  propugna  pela 
proteção  dos  direitos  fundamentais  não  apenas  contra  os  excessos 
estatais,  mas  igualmente  contra  a  proteção  jurídica  insuficiente.  A 
proteção  insuficiente  pode  exsurgir  nas  ocasiões  em  que  o  Estado 
demonstra  desinteresse  ou  omissão  na  efetiva  aplicação  das  sanções 
penais,  declinando  do  seu  dever  de  proteger  os  bens  jurídicos  mais 
relevantes para sociedade, que o Direito Penal tutela. Nesse sentido, trago 
à colação precedente deste Supremo Tribunal Federal: 

         
“1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS  

PENAIS.  1.1.  Mandatos  Constitucionais  de  Criminalização:  A 
Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que,  
em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a  
criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art.  
7º, X; art. 227, § 4º). Em todas essas normas é possível identificar um  
mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores  
envolvidos.  Os  direitos  fundamentais  não  podem  ser  considerados  
apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando  
também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que  
os  direitos  fundamentais  expressam  não  apenas  uma  proibição  do  
excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como  
proibições  de  proteção  insuficiente  ou  imperativos  de  tutela  
(Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização,  
portanto,  impõem ao  legislador,  para  o  seu  devido  cumprimento,  o  
dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição  
de  excesso  e  como  proibição  de  proteção  insuficiente.  1.2.  Modelo  
exigente de controle de constitucionalidade das leis em matéria penal,  
baseado  em níveis  de  intensidade:  Podem ser  distinguidos  3  (três)  
níveis ou graus de intensidade do controle de constitucionalidade de  
leis  penais,  consoante  as  diretrizes  elaboradas  pela  doutrina  e  
jurisprudência  constitucional  alemã:  a)  controle  de  evidência  
(Evidenzkontrolle); b) controle de sustentabilidade ou justificabilidade  
(Vertretbarkeitskontrolle);  c)  controle  material  de  intensidade  
(intensivierten inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal deve sempre levar  
em conta que a Constituição confere ao legislador amplas margens de  
ação  para  eleger  os  bens  jurídicos  penais  e  avaliar  as  medidas  
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adequadas e necessárias para a efetiva proteção desses bens. Porém,  
uma  vez  que  se  ateste  que  as  medidas  legislativas  adotadas  
transbordam os limites impostos pela Constituição o que poderá ser  
verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição  
de excesso (Übermassverbot) e como proibição de proteção deficiente  
(Untermassverbot)  ,  deverá  o  Tribunal  exercer  um rígido  controle  
sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis  
penais  transgressoras  de  princípios  constitucionais  (…)” (HC 
104.410, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 27/03/2012). 

         
Em sede doutrinária, na mesma linha, cito os ensinamentos de JOSÉ 

CARLOS  VIEIRA  DE  ANDRADE  (Os  direitos  fundamentais  na  
Constituição Portuguesa de 1976.  Coimbra:  Almedina, 3ª Edição,  2006, p. 
147):          

“Nesta outra perspectiva, passou a dar-se relevo à existência de  
deveres de proteção dos  direitos  fundamentais  por  parte do Estado,  
designadamente perante terceiros: a vinculação dos poderes estaduais  
aos direitos fundamentais não se limitaria ao cumprimento do dever  
principal  respectivo  (de  abstenção,  ou  ainda  de  prestação  ou  de  
garantia  da  participação,  conforme o tipo de  direito  do particular),  
antes implicaria o dever de promoção e de proteção dos direitos perante  
quaisquer ameaças, a fim de assegurar a sua efectividade.”

         
Sobressai, por conseguinte, do sistema jurídico-constitucional que a 

tarefa  do legislador deve plena atenção aos direitos  fundamentais,  em 
especial quando legisla na esfera do direito penal, seja no plano material 
ou no processual. Isso significa que o legislador está vinculado a deveres 
de proteção perante a sociedade, concernentes à tutela de direitos, bens e 
valores  encartados  no  próprio  texto  constitucional,  sendo-lhe  defesa  a 
elaboração de normas que proporcionem proteção insuficiente. Nas lições 
do ilustre do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO: 

         
“No  direito  brasileiro,  a  tipificação  de  condutas  penais  e  a  

fixação de penas aplicáveis são matérias reservadas à lei e, mais que  
isso,  são  privativas  de  lei  formal.  Doutrina  e  jurisprudência  
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reconhecem ampla liberdade de conformação ao legislador na definição  
dos crimes e das sanções, de acordo com as demandas sociais e com as  
circunstâncias  políticas  e econômicas de cada época.  Respeitadas as  
proibições e as imposições de atuação, a matéria é largamente relegada  
à deliberação das maiorias parlamentares. Nada obstante, o respeito  
aos  direitos  fundamentais  impõe  à  atividade  legislativa  limites  
máximos e limites mínimos de tutela. A Constituição funciona como  
fonte de legitimação e de limitação do legislador. 

(…) o direito penal atua como expressão do dever de proteção do  
Estado  aos  bens  jurídicos  constitucionalmente  relevantes,  como  a  
vida,  a  dignidade,  a  integridade  das  pessoas  e  a  propriedade.  A 
tipificação e delitos e a atribuição de penas também são mecanismos de  
proteção a direitos fundamentais. Sob essa perspectiva, o Estado pode  
violar  a  Constituição  por  não  resguardar  adequadamente  
determinados  bens,  valores  ou  direitos,  conferindo  a  eles  proteção  
deficiente, seja pela não-tipificação de determinada conduta, seja pela  
pouca severidade da pena prevista. Nesse caso, a violação do princípio  
da razoabilidade-proporcionalidade ocorrerá na modalidade da vedação  
da insuficiência.” (Curso de direito constitucional contemporâneo: os  
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 379) 

         
In  casu,  insta  reconhecer  que  eventual  declaração  de 

inconstitucionalidade da conduta tipificada no art. 305 do CTB em nome 
da  observância  absoluta  e  irrestrita  do  princípio  da  vedação  à 
autoincriminação  caracterizaria  evidente  afronta  ao  princípio 
constitucional  da  proporcionalidade,  na  sua  vertente  da  vedação  de 
proteção deficiente, na medida em que a fragilização da tutela penal do 
Estado, mediante a visualização de óbices à responsabilização penal da 
conduta de fugir do local do acidente, deixa a descoberto o bem jurídico 
de  tutela  da  Administração  da  Justiça  a  que  o  Estado  deveria 
salvaguardar  por  meio  da  norma  penal,  bem  como,  indiretamente, 
direitos fundamentais,  principalmente a vida, a que se busca proteger da 
promoção  de  maior  segurança  no  trânsito.  Vejamos  a  preleção  de 
ROBERT ALEXY quanto aos direitos de proteção do indivíduo perante o 
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Estado: 
         

“Por direitos de proteção devem ser aqui entendidos os direitos  
do titular de direitos fundamentais em face do Estado a que este o  
proteja contra intervenções de terceiros. Direitos a proteção podem ter  
os  mais  diferentes  objetos.  Desde  a  proteção  contra  homicídios  na  
forma mais tradicional, até a proteção contra os perigos do uso pacífico  
da energia nuclear. Não são apenas a vida e a saúde os bens passíveis  
de  serem protegidos,  mas tudo aquilo  que seja  digno de proteção a  
partir  do ponto de  vista  dos direitos fundamentais:  por exemplo,  a  
dignidade,  a  liberdade,  a  família  e  a  propriedade.  Não  menos  
diversificadas são as possíveis formas de proteção. Elas abarcam, por  
exemplo, a proteção por meio de normas de direito penal, por meio de  
normas de responsabilidade civil,  por meio de normas de direito  
processual ,  por meio de atos administrativos e por meio de ações  
fáticas.” (Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2ª 
Edição, 2015, p. 450 - grifei) 

De todo o exposto, conclui-se pela possibilidade de restrição parcial 
do princípio que veda a autoincriminação, desde que (a) não se afete o 
núcleo essencial  da garantia,  exigindo-se uma postura ativa do agente 
que possa resultar na assunção de sua responsabilidade e (b) desde que a 
restrição  se  fundamente  na  necessidade  de  harmonização  da  garantia 
com  outros  direitos  fundamentais  também  assegurados 
constitucionalmente,  mas sem implicar ofensa à dignidade humana do 
agente. 

Conclui-se,  ademais,  que,  no caso em tela,  a  opção legislativa de 
tipificar  criminalmente  a  conduta  de  fugir  do  local  de  acidente  para 
obstar  responsabilização  cível  e/ou  penal  implica  restrição  parcial  do 
princípio que veda a autoincriminação, mas que, em observância às duas 
premissas  acima  estabelecidas,  tal  restrição  é  constitucionalmente 
admissível, uma vez que (a) não obriga o agente a assumir expressamente 
a  responsabilidade  pelo  acidente,  preservando,  assim,  o  núcleo 
irredutível da garantia do  nemo tenetur se detegere; e (b)  possibilita, sem 
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representar qualquer ofensa à dignidade humana do agente, a efetivação 
em maior  medida  de  outros  princípios  fundamentais  com relação  aos 
quais  a  mencionada  garantia  colide,  mormente  no  que  condiz  ao 
princípio  constitucional  da  proporcionalidade  em  sua  vertente  de 
vedação à proteção penal deficiente, à administração da justiça enquanto 
bem jurídico tutelado pelo art. 305 do CTB e, ainda, indiretamente, à vida 
humana,  bem  maior  a  que  se  visa  proteger  por  meio  da  adoção  de 
políticas que incentivem a segurança no trânsito. 

Efetivamente,  o  referido  tipo  penal  bem  atende  ao  princípio  da 
proporcionalidade como elemento balizador da validade e legitimidade 
da opção legislativa de restringir parcialmente a liberdade do cidadão em 
nome da efetivação de outros direitos fundamentais. A uma porque (a) 
necessária à preservação do bem jurídico da Administração da Justiça, na 
medida em que o Estado não dispõe de outras alternativas dotadas da 
mesma eficiência que a ameaça da pena para sensibilizar a sociedade a 
não praticar a conduta intolerada, mormente se considerado que medidas 
de mesma finalidade adotadas pela legislação administrativa de trânsito 
jamais alcançaram o efeito desejado. A duas porque (b) idônea à proteção 
do mesmo jurídico, na medida em que apta para sensibilizar um número 
maior de condutores envolvidos em acidentes de trânsito a permanecer 
no local do sinistro e, assim, viabilizar a apuração da responsabilidade 
cível  e/ou  penal  correspondente.  E  a  três  porque  (c)  proporcional  em 
sentido estrito, porquanto a sanção prevista em abstrata para o tipo penal 
analisado não se mostra desproporcional em consideração ao desvalor da 
conduta a que se busca evitar com a opção pela criminalização. 

Por fim, impede ressalvar que a sobredita exigência emanada do tipo 
penal  quanto  à  permanência  do  envolvido  no  local  do  acidente  pelo 
tempo que se  mostrar  necessário  não deslegitima eventual  opção pela 
fuga quando esta se afigurar como imperiosa para tutelar a vida ou a 
integridade física do agente no caso daquelas estarem expostas a risco 
intolerável.  É  cediço,  com efeito,  que  a  configuração  do  crime não  se 
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limita  ao  juízo  de  tipicidade,  também  compreendendo  os  planos  da 
ilicitude  e  da  culpabilidade.  Diante  desse  quadro,  nada  obsta  que  os 
juízes, nos casos concretos em que a permanência do agente no local do 
acidente  implicar  risco  de  vida  ou  risco  intolerável  a  sua  integridade 
física,  em  que  pese  a  adequação  típica  da  fuga,  reconheçam  a  sua 
antijuridicidade e, assim, afastem o caráter criminoso da conduta. Trata-
se,  de qualquer modo, de exame que só poderá ser realizado à luz de 
cada caso concreto, não servindo para infirmar, em um plano abstrato de 
discussão, a norma penal analisada.

Consectariamente,  não se podendo falar em restrição indevida da 
garantia contra a autoincriminação insculpida no inciso LXIII do art. 5º da 
CF  e  se  mostrando  legítima,  porquanto  proporcional,  a  opção  do 
legislador  de  fazer  preponderar  os  ideais  de  preservação  da 
Administração  da  Justiça  e  da  efetividade  da  persecução  penal  em 
detrimento  daquela  garantia,  não  se  visualiza  qualquer  traço  de 
inconstitucionalidade no tipo penal questionado, o que implica dizer que 
o recurso extraordinário ora proposto pelo Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul deverá ser provido, para o fim de que se reforme o 
acórdão que declarara inconstitucional a sobredita figura típica.

Diante do exposto, com fundamento no art.  102, III, “a”, da CF, 
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no recurso extraordinário 
interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 
para  o  fim  de  reformar  o  acórdão  proferido  pela  Turma  Recursal 
Criminal daquele Estado que, ao apreciar recurso interposto pela defesa 
de réu que fora condenado pela prática do crime previsto no art. 305 do 
Código  de  Trânsito  Brasileiro,  declarou  a  inconstitucionalidade  do 
referido tipo penal e, consequentemente, absolveu o réu.

Por fim, considerando a natureza objetiva do presente julgamento 
que  decorre  do  fato  de  ter  sido  reconhecida  a  repercussão  geral  da 
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questão constitucional debatida, propõe-se, para a hipótese do voto desse 
Relator  se  acolhido  majoritariamente  por  este  Plenário,  a  fixação  da 
seguinte tese:

“A regra que prevê crime do art.  305 do Código de  Trânsito  
Brasileiro  (Lei  nº  9.503/97)  é  constitucional,  posto  não  infirmar  o  
princípio  da  não  incriminação,  garantido  o  direito  ao  silêncio  e  
ressalvadas  as  hipóteses  de  exclusão  da  tipicidade  e  da  
antijuridicidade.”

É como voto. 
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14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES -  Presidente, 
quero  inicialmente  cumprimentar  as  sustentações  orais  que  foram 
realizadas,  cumprimentando  o  Doutor  Alexandre  Saltz,  Promotor  de 
Justiça  do  Rio  Grande do  Sul;  Doutor  Pedro  Paulo  Lourival  Carriello, 
Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro;  o  Procurador-Geral  de 
Justiça do meu estado de origem, Doutor Gianpaolo Poggio Smanio;  e 
também cumprimentar a Doutora Raquel pela sustentação.

Trata-se  de  Recurso  Extraordinário,  interposto  pelo  Ministério 
Público Estadual (RS), em face de acórdão proferido pela Turma Recursal 
do Tribunal de Justiça do  Estado do Rio Grande do Sul, que declarou a 
inconstitucionalidade do delito previsto no art. 305 do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

Eis a ementa do acórdão impugnado: 

APELAÇÃO-CRIME.  ARTIGO  305  DO  CTB.  FUGA DE 
LOCAL DE ACIDENTE. FATO ATÍPICO. 

1.  Controle  difuso  de  constitucionalidade. 
Reconhecimento  autorizado  no  âmbito  da  Turma  Recursal 
Criminal,  sem  afronta  à  Súmula  Vinculante  nº  10  do  STF. 
Solução que alcançou semelhante decisão do Órgão Especial do 
TJRS,  assim  como  de  outros  tribunais  pátrios,  declarando  a 
inconstitucionalidade do dispositivo em comento.

2.  Como  consequência,  proclamando-se  inexistência  de 
infração penal, impõe-se a reforma da sentença para absolver o 
réu com base no artigo 386, III, do CPP.

INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA 
INCIDENTALMENTE. 

Afirma o órgão acusatório, nas razões do apelo extremo,  a existência 
de  repercussão geral  da matéria,  apontando,  inclusive,  a  existência  da 
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ADC  nº  35,   de  março  de  2015,  em  que  se  discute  o  mesmo  objeto. 
Informa  que  a  matéria  foi  devidamente  prequestionada  e  que  estão 
preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do recurso. 

No mérito, sustenta que “os direitos à não autoincriminação e ao silêncio,  
decorrentes do artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, diversamente do  
que concluíram os julgadores a quo, não conferem ao indivíduo autorização para  
fugir do local do acidente. Referidos direitos, conforme se depreende da doutrina e  
jurisprudência, impedem que o Estado exija que o indivíduo preste declarações,  
dando  uma  contribuição  ativa  para  definição  de  sua  culpa,  mas  não  são  
implementação de medidas que dizem respeito à correta identificação daquele que  
se  envolveu  em acidente  de  trânsito,  mesmo que  se  trate  de  fato  passível  de  
enquadramento criminal”. 

Expõe o posicionamento de doutrinadores sobre o tema, bem como 
este é tratado no direito comparado. Acrescenta que “neste quadro, assim 
definido o sentido, conteúdo e abrangência do direito ao silêncio e da prerrogativa  
contra  a  autoincriminação,  percebe-se  facilmente  que  não  há  óbice  a  que  a  
conduta de fugir do local do acidente seja tipificada como crime. A obrigação de  
permanecer no local do fato não se traduz numa coação a prestar declarações  
sobre  o  ocorrido,  tampouco  de  admitir  a  culpa,  mas  sim  de  não  utilizar  
subterfúgios indevidos para embaraçar a ação da polícia e da justiça”. 

Conclui sua argumentação no sentido de que “a suposta afronta ao  
princípio constitucional insculpido no inciso LXIII do artigo 5º da Constituição  
Federal,  em razão  da tipificação do comportamento descrito  no tipo  penal  do  
artigo  305  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  é  inexistente,  uma  vez  que  os  
direitos  e  garantias  processuais  e  penais  constitucionalmente  asseguradas  ao  
acusado permanecem incólumes, inclusive, a da não autoincriminação, não sendo  
possível  fazer  um  suposto  direito  à  fuga  (não  previsto  constitucional  ou  
legalmente) sobrepor-se ao interesse do Estado na identificação dos envolvidos no  
evento de trânsito, inclusive para evitar punições e responsabilizações injustas”. 

 Pede, ao final, que o recurso extraordinário seja admitido e provido, 
para  reformar  o  acórdão  proferido  pela  Turma  Recursal  do  TJRS, 
restabelecendo a decisão de primeiro grau que condenou o réu à pena de 
8  (oito)  meses  de  detenção,  em regime aberto,  afastando-se  a  tese  da 
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inconstitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. 
O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem. 
Em  6/8/2016,  esta  CORTE  reconheceu,  por  unanimidade,  a 

repercussão geral da matéria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL 
PENAL.  CRIME  DE  FUGA  DO  LOCAL  DO  ACIDENTE. 
ARTIGO  305  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO. 
ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À 
LUZ  DO  ART.  5º,  LXIII,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
REPERCUSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  RE  Nº  971.959. 
TEMA 907. 

Instada a  se  manifestar,  a  douta Procuradoria-Geral  da República 
opinou pela declaração de constitucionalidade do delito previsto no art. 
305 do CTB. 

Afirmou que a matéria debatida neste recurso é a mesma analisada 
no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 35, de relatoria 
do Min. MARCO AURÉLIO. 

Acrescenta  que  “não  é  possível  alargar  o  conteúdo  da  garantia  
constitucional  a  ponto  de  permitir  condutas  como a  chancelada  pelo  acórdão  
recorrido.  Da  mesma  forma  que  a  garantia  de  não  incriminação  não  é  
impedimento absoluto para determinadas intervenções corporais no agente, não é  
possível também que o princípio nemo tenetur se detegere não seja utilizado para  
legitimar  a  fuga  do  condutor  do  local  do  acidente”  e  concluiu  sua 
argumentação: “assim, se é certo, por um lado, que a cláusula constitucional  
prevista  no  art.  5º,  inciso  LXVIII,  assegura  o  direito  de  não  se  produzir  
ativamente prova contra si, por outro, não pode ela ser interpretada como uma  
licença absoluta em favor do agente, de modo a desonerá-lo de todas as regras de  
conduta que, mesmo tangenciando o fato delituoso, não impliquem assunção de  
culpa, como na hipótese do art. 305 do CTB”. 

É a síntese do necessário. 

Já  foram  trazidos  dados  importantes,  mas  alguns  dados  mais 
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atualizados,  do  ano  passado,  2017,  do  Observatório  Nacional  de 
Segurança Viária, mostram que vinha ocorrendo, no Brasil, até 2014/2015, 
uma diminuição geral do número de mortes em trânsito. Desde meados 
de  2014  para  agora,  houve  uma  curva  novamente  ascendente  nessas 
mortes. 

Em  2017,  nós  tivemos  47  mil  mortes  no  trânsito.  Se  nós  formos 
comparar,  quase  igualando  as  mortes  violentas  de  2017  dos  crimes 
dolosos,  somando  homicídios,  latrocínios,  lesão  corporal  seguida  de 
morte. Porém, mais do que as 47 mil mortes, que, por si só, já mostram a 
importância de toda a regulamentação que envolve o trânsito, foram 400 
mil pessoas que ficaram com sequelas. Isso, num cálculo conservador, já 
aumentou o Custo Brasil, 56 bilhões anuais. 

O  próprio  Observatório  Nacional  de  Segurança  Viária  fez  uma 
comparação  com  esse  custo  derivado  das  mortes  e  das  pessoas 
sequeladas: seria possível construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais por 
ano. Ou seja, não há nenhuma dúvida,  é uma epidemia. Infelizmente, 
nos últimos anos, saltou de 19 mortes/100 mil habitantes no trânsito, para 
23,4  mortes.  Nós  somos,  nas  Américas,  o  quarto  pior  país  nesse 
percentual  por  100  mil  habitantes  de  mortes  no  trânsito.  Nós  só 
“ganhamos” - se é que se pode referir assim - da República Dominicana, 
de  Belize  e  da  Venezuela,  o  que  mostra  a  situação  caótica  do  nosso 
trânsito.

Comparando ainda, nas Américas, com os Estados Unidos, cuja frota 
é seis vezes maior do que a do Brasil e têm 70% a mais de população, são 
30 mil mortes por ano, enquanto aqui nós tivemos 47 mil.

E há, por parte da ONU, uma obrigação progressiva da qual o Brasil 
é  signatário,  uma meta progressiva de até 2020 baixarmos para 19 mil 
mortes, o que já é, por si só, um verdadeiro absurdo, mas estamos em 47 
mil.  Temos dois  anos  para  baixar  para  19  mil.  É  uma meta,  eu diria, 
difícil, se não impossível, nesses dois anos.

Agora, há necessidade de tentar estancar essa verdadeira epidemia. 
Isso vem sendo feito com uma série de medidas não só administrativas - 
do ponto de vista do Poder Executivo -,  educacionais -  a educação no 
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trânsito,  a  questão  mais  importante  que  há  -,  mas  também  medidas 
legislativas internacionais e nacionais.

Nessas últimas décadas,  nós tivemos várias alterações legislativas, 
entre elas, a mais importante, o Código de Trânsito Brasileiro e depois as 
suas  alterações,  como a  Lei  Seca,  por  exemplo,  que  instituíram várias 
questões administrativas, civis e penais numa tentativa de possibilitar a 
redução desses efeitos nefastos que ocorrem em virtude dos acidentes de 
trânsito.

Há vários dispositivos, entre eles, exatamente o art. 305, "afastar-se o 
condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade 
penal ou civil que lhe possa ser atribuída." E há um outro artigo, cuja 
sanção é mais grave, quando o causador do acidente foge, se afasta, se 
evade, sem prestar socorro à vítima. 

O art.  305 do Código de Transito  Brasileiro  não tem por objetivo 
punir  criminalmente  eventual  dívida  de  natureza  civil;  seu  escopo  é 
tutelar a administração da justiça, atingida quando o motorista foge do 
local do acidente, como já apontado por JOSÉ MARCOS MARRONE em 
um dos primeiros estudos sobre a matéria (Delitos de Trânsito. São Paulo, 
Atlas, 1998, págs. 57/58). 

Essa  mesma linha  de  raciocínio  é  desenvolvida  por  FERNANDO 
FUKUSSAWA, ao salientar que a permanência de uma pessoa envolvida 
em um acidente “de nenhuma maneira constitui confissão de culpa pelo 
evento e nem prova de autoria do acidente”, assim como tampouco “a 
fuga da cena do acidente não significa necessariamente autoria e nem 
culpa por ele”. E conclui:

 “O objetivo da lei,  percebe-se claramente,  não foi  de o 
Estado impor ao cidadão a auto-incriminação ou mesmo afastar 
a  presunção  de  inocência.  Foi  de  evitar  a  dificuldade  ou  a 
impossibilidade de identificação das pessoas nele envolvidas, 
identificação  essa  que  se  traduz  em  ato  estatal  de 
inquestionável  juridicidade  para  apuração  dos  fatos  e 
responsabilidade  dos  envolvidos.”  (Crimes  de  Trânsito.  São 
Paulo: 2015. Edições APMP, p. 258).
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Não é sem razão que o dispositivo legal refere-se a local do acidente, e 
não a local do crime. Não se antecipa juízo de valor ao evento, tampouco 
juízo de reprovabilidade à pessoa nele envolvida. A norma não se destina 
a prejudicar quem quer que seja, mas a simplesmente permitir a correta 
apuração dos fatos e identificação das pessoas nele envolvidas.

Cabe  lembrar  que  HELENO  CLÁUDIO  FRAGOSO  publicou,  há 
mais de cinco décadas,  pioneiro estudo sobre “Crimes do Automóvel” 
(Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, 1963, p. 87), em que 
comenta a criminalização da fuga do motorista do local do acidente por 
legislações estrangeiras,  e em nenhum momento cogita de violação do 
princípio  nemo  tenetur  se  detegere –  vício  que,  se  acaso  existente,  não 
escaparia ao atento olhar do insigne penalista.

O objetivo do art.  305 não foi  obviamente congelar  uma situação 
para autoincriminar aqueles que participaram do acidente ou afastar a 
questão do princípio da inocência. O que se pretendeu dentro de um rol 
contido  em  um  conjunto  normativo  foi  evitar  a  dificuldade  ou  a 
impossibilidade não só de identificação de todos os envolvidos naquele 
acidente, mas também para tentar afastar a dificuldade de apuração dos 
fatos.

O tema é muito importante e faço questão de salientar, a partir dos 
estudos  técnicos  que demonstram isso.  Eu  tive  a  oportunidade  de  ter 
muito contato com esses estudos nos três anos em que fui Secretário de 
Transportes em São Paulo. Os estudos técnicos mostram que, a partir da 
preservação  do  local  do  acidente  e  da  análise  desse  local,  a  partir  da 
apuração do que ocorreu, a prevenção fica muito mais fácil. É uma dupla 
necessidade  que  ocorre  também  na  questão  de  acidentes  aéreos,  em 
relação a qual há a preservação e há sempre uma investigação penal, mas 
há a investigação da Aeronáutica, sem se buscar a responsabilidade deste 
ou daquele, mas buscando o que ocorreu, qual a causa, para se evitarem 
novos acidentes. E é exatamente uma das finalidades desse artigo e de 
outros dispositivos do Código de Trânsito.  Ou seja,  possibilitar que se 
apure, da melhor forma possível, o que ocorreu, não só para eventuais 
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responsabilidades  civil  e  penal  dos  envolvidos  -  aqui  não  se  fala  em 
investigados, se fala em envolvidos -, mas também para se evitar que isso 
volte a ocorrer.

Dou alguns exemplos práticos dos quais participei, em que houve 
alterações: em  certos  acidentes  que  ocorriam  na  Zona  Leste,  em  São 
Paulo, o local de maior número de atropelamentos, os motoristas sempre 
se  evadiam.  A partir  do  momento  em  que  -  três,  quatro  casos  -  os 
motoristas pararam, socorreram, deixaram o carro no local em que tinha 
ocorrido,  foi  possível  aos  engenheiros  da  CET  verificarem  que  a 
inclinação da curva para descer - era uma grande ladeira - não permitia 
que o motorista tivesse visão daquelas pessoas que estavam atravessando 
na faixa. 

Com isso, inverteu-se a mão de direção da via pública, ao invés de 
descer, passou a ser uma subida e nunca mais ninguém foi atropelado. 
Ou seja, independentemente da responsabilidade no caso específico, essa 
preservação  auxilia  não  só  a  administração  da  Justiça,  mas  a  própria 
finalidade do Código de Trânsito Brasileiro, que é a preservação da vida, 
a preservação da incolumidade das pessoas.

A redação desse art. 305 não é novidade no ordenamento jurídico 
internacional,  no direito  comparado.  Relembro a previsão mais antiga, 
legislação  francesa,  de  1908  -  há  mais  de  100  anos  -,  já  prevendo, 
exatamente, que todo condutor que acabou de causar ou ocasionar um 
acidente deve aguardar a chegada das autoridades para que isso possa 
ser melhor apurado. Lá atrás,  em 1908,  a pena era de seis dias a dois 
meses de prisão,  além de multa,  ou seja,  isso não é uma novidade. O 
Brasil demorou muito até para incorporar essas questões. 

Foi citada a Convenção de Trânsito de Viena, de 1968, incorporada 
pelo  Brasil  em  1981,  que  também  previu  essa  obrigatoriedade  do 
condutor de veículo. Se vários forem os condutores, se são vários carros 
envolvidos no acidente, todos têm a obrigação de aguardar. A questão é a 
apuração do que ocorreu, independentemente da culpabilidade penal.

A análise  da  constitucionalidade do  artigo  305  do  CTB,  portanto, 
deve  ser  realizada  a  partir  da  previsão  constitucional  de  sistema 
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acusatório (CF, art. 129, I), com ônus da prova ao órgão acusador, respeito 
ao princípio da presunção de inocência e a vedação à autoincriminação; a 
necessidade de um “diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado”, como 
fator legitimador do processo penal; o alcance dos poderes compulsórios 
do  Estado  em  relação  aos  investigados  para  garantir  a  denominada 
“confiabilidade de provas e evidências”  e a exigência de expressa previsão 
legal para as hipóteses de restrição de liberdade individual.

A participação do indivíduo na persecução penal não é apenas um 
meio  de  assegurar  que  os  fatos  relevantes  sejam trazidos  à  tona  e  os 
argumentos  pertinentes  considerados,  mais  do  que  isso,  o  direito  de 
manifestar-se  livremente  e  de  ser  ouvido  no  momento  processual 
adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito 
é  justificar  o  veredicto  final,  inclusive  para  o  próprio  acusado,  como 
resultado  legal  justamente  obtido,  concedendo-lhe  o  respeito  e  a 
consideração  que  qualquer  cidadão  merece,  preservando  a 
impossibilidade  de  alguém  ser  obrigado  a  produzir  provas  contra  si 
mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de 
provas  com  potencial  lesivo  à  sua  defesa  na  persecução  penal,  como 
salienta T.R.S. Allan (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, 
p. 12 e ss.).

O  privilégio  contra  a  autoincriminação  (“privilege  against  self-
incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao 
direito constitucional  à ampla defesa,  sendo direcionado no intuito de 
preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a 
regularidade  de  seu  julgamento,  com  um  diálogo  equitativo  entre  o  
indivíduo  e  o  Estado,  como  bem  salientado  pelo  citado  professor  da 
Universidade de Cambridge.

Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto 
respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, 
com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a 
ausência  de  qualquer  tipo  de  coação  ou  indução  nas  declarações  do 
investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.

O  caráter  voluntário  de  suas  manifestações na  ótica  de  um  diálogo  
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equitativo entre o indivíduo e o Estado  permite ao acusado exercer livre e 
discricionariamente  o  privilégio  contra  a  autoincriminação,  podendo, 
inclusive,  optar  pelas  previsões  legais  que  autorizem benefícios  à  sua 
confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e 
outras  hipóteses de auxílio à Justiça.  São suas  opções e de sua defesa 
técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar  
no momento adequado”.

No entanto, em momento algum a imprescindibilidade do absoluto 
respeito  ao  privilégio  da  não  autoincriminação  constitui  obstáculo 
intransponível  à  obrigatoriedade  de  participação  compulsória  do 
indivíduo nos legítimos atos de persecução penal estatal. 

A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio 
contra a autoincriminação, mas não o “direito de recusa” ao investigado 
ou réu, ou seja, não lhes é permitido se recusarem a participar de atos 
procedimentais  ou  processuais  estabelecidos  legalmente  dentro  do 
Devido Processo Legal.

Em uma época em que a criminalidade organizada dominada por 
narcotraficantes  e  a  corrupção  generalizada  eram  fenômenos  não  tão 
conhecidos  em  nosso  país,  o  eminente  magistrado  e  professor 
FREDERICO  MARQUES já  externava  preocupação  com essa  temática, 
salientando que o respeito às garantias do investigado ou do acusado não 
deveriam se constituir  em obstáculo à realização de um dos fins mais 
importantes do Estado, qual seja, o regular e necessário exercício de seu 
poder punitivo:

“Cumpre lembrar, porém, que, se os direitos do réu são de 
fato sagrados e invioláveis, impossível é esquecer a relevância 
dos  poderes  repressivos  do Estado e  da tutela  penal  que ele 
exerce para a proteção dos bens jurídicos essenciais à vida em 
comunhão.  Não  podemos  pensar  só  no  réu  e  acusado  e 
esquecer  o  que  representa  o  crime  como  atentado  à  ordem 
jurídica, ao desassossego geral e à segurança da vida coletiva. 
As garantias do acusado ficam perfeitamente asseguradas com 
a  defesa  ampla  que  lhe  é  dado  exercer  perante  os  órgãos 
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jurisdicionais  (...)  Instaurado  o  processo,  acusação  e  defesa 
devem ficar em plano de estrita igualdade (...) A estruturação 
acusatória do processo penal tem por objetivo, justamente, esse 
equilíbrio entre as partes, para que o juiz dê a cada um o que é 
seu, aplicando imparcialmente a lei.  Mas não se há de exigir 
que o Estado compareça em juízo de mãos vazias, com a sua 
função acusatória inteiramente anulada. Da acusação é o ônus 
probatório.Limitá-la, pois, na fase prévia de investigação, para 
impedir que colha os elementos informativos imprescindíveis à 
atuação  que  deve  desenvolver  em  juízo,  é  quebrar 
definitivamente o equilíbrio do sistema acusatório em favor de 
Sua  Excelência  o  Réu,  conforme  a  pitoresca  expressão  de 
ASTOLFO DE RESENDE”.

E  concluía  o  mestre,  há  mais  de  seis  décadas,  que,  se  uma 
“exacerbada  e  hipertrofiada  mentalidade  pró-réu  continuar  ganhando 
terreno,  totalmente  inócua  acabará  sendo  a  tutela  penal  do  Estado” 
(Estudos de Direito Processual Penal, ed. Forense, 1960, pp.66- 67).

A  garantia  ao  silêncio  do  acusado  consagrada  no  histórico 
julgamento  norte-americano “Miranda  v.  Arizona”,  em 1966,  no  qual  a 
Suprema Corte, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de 
utilização  como meio  de  prova  de  interrogatório  policial  quando  não 
precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial, “você tem o 
direito  de  ficar  calado”  (“you have  the  right  to  remain  silent”),  além de 
consagrar  o  direito  do  acusado  em exigir  a  presença  imediata  de  seu 
advogado; em momento algum, porém, proibiu que o preso ou acusado 
fossem encaminhados  compulsoriamente  para  interrogatório  perante  a 
autoridade competente. 

KENT GREENAWALT, nesse mesmo sentido, salienta a sujeição de 
todos ao alcance dos poderes compulsórios legalmente estabelecidos para 
o  Estado  e  necessários  para  assegurar  a  confiabilidade  da  evidência, 
podendo se preciso submeter-se à busca de sua pessoa ou propriedade, 
dar suas impressões digitais quando autorizado em lei e ser intimado e 
conduzido para interrogatório ou ainda obrigado a “não se afastar do local  
do acidente”.
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Ao  condutor  do  veículo,  entretanto,  cabe  escolher  até  onde  vai 
auxiliar  a  acusação,  oferecendo  explicações  ou  admissões  à  luz  das 
evidências  contra  ele;  bem  como  consentir  em  ser  interrogado  ou 
permanecer  em  silêncio,  pois  como  observado  pelo  professor  de 
Colúmbia,  “não  é  constitucionalmente  razoável  e  exigível  que alguém 
traia a si  mesmo –  nemo debet  prodere se  ipsum” (Silence  as a  Moral  and  
Constitucional Right, 1981 – 23 William & Mary LR 15, pp. 35-41).

A partir da legítima previsão legal de proibir o condutor do veículo 
de  se  afastar  do  local  do  acidente,  para  fugir  à  análise  de  sua 
responsabilidade,  obviamente,  não  é  constitucionalmente  possível  a 
indução  ou  coação  de  qualquer  natureza  realizada  por  autoridades 
públicas  para  obter  ou  forçar  o  interrogatório  ou  a  entrega  de 
documentos e provas desfavoráveis, como decidido pela Corte Suprema 
Norte-Americana em diversos precedentes: R.v. Baldry (1852) 2 Den 430, 
p. 445; R. v. Priestley (1965) 51 Cr App R1, Ibrahim v. R. (1914) AC 599; 
McDermott v. R. (1948) 76 CLR 501).

Essa exigência não obriga o condutor do veículo a produzir prova 
contra si mesmo e não pode significar a possibilidade de coação direta ou 
indireta  para  obtenção  de  uma  confissão  ou  assunção  de 
responsabilidade,  quebrando-se  a  necessária  ‘participação  voluntária’  na 
produção probatória.

O Juiz LORD KENNEDY DIPLOCK, da mais alta Corte Inglesa de 
Justiça, na Câmara dos Lordes, em 1980, no caso R. v. SANG, salientava a 
problemática da coação direta ou indireta em interrogatórios, e conclui 
que  somente  haverá  ilicitude  dos  depoimentos  obtidos  quando 
comprovada  a  utilização  de  condutas  opressivas  das  autoridades 
públicas, ressaltando:

 
“A mais séria violação do direito de silencio consiste em 

obter  ou usar  uma confissão  produzida  por  “opressão”,  que 
significa conduta que “tenda ao cansaço, e tenha cansado o livre 
arbítrio  que  deveria  existir  antes  que  a  confissão  fosse 
voluntária”  (R.  v.  Priestley  (1965)  51  Cr  App  R1).  Tortura, 
tratamento  desumano ou degradante,  ou violência  são  só  os 
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mais óbvios e ostensivos exemplos. O direito do réu ao silencio 
também demanda a exclusão de uma confissão impropriamente 
obtida por outros meios que destroem sua natureza voluntária: 
na  common law, a regra estabeleceu que “qualquer indução de 
natureza de promessa ou ameaça exteriorizada pela pessoa com 
autoridade  corrompe  a  confissão”  (Baldry,  acima,  p.445;  ver 
mais  em  Ibrahim  v.  R.  [1914]  AC  599).  A  despeito  de  a 
tecnicalidade excessiva acompanhar o exame de voluntariedade 
na prática, o principio subjacente era que declarações deveriam 
ser rejeitadas quando “não fossem o resultado da escolha do 
acusado não pelo  seu livre  direito  de falar  (McDermott  v.  R.  
(1948) 76 CLR 501, p.512.)”.

A previsão  do  artigo  305  do  CTB  não  busca  destruir  a  natureza 
voluntária da opção do indivíduo em prestar informações ou não em seu 
interrogatório,  ou  mesmo,  colaborar  de  outras  maneiras  na  produção 
probatória.

O  respeito  aos  direitos  e  garantias  fundamentais  deve  ser  real  e 
efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou 
verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar 
a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, 
licitamente fixados pela legislação. 

O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não 
deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal 
de exercer  a  investigação e  a persecução criminal,  função de natureza 
essencial  e  que  visa  a  garantir,  também,  o  direito  fundamental  à 
probidade e segurança de todos os cidadãos.

Nesse  sentido,  importantíssima  a  advertência  da  necessidade  de 
conciliação  entre  o  respeito  aos  direitos  e  garantias  dos  acusados  e  o 
“exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos 
do Estado”, feita por nosso Decano, Min. CELSO DE MELLO, no citado 
artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar 
que:
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“a  exigência  de  respeito  aos  princípios  consagrados  em 
nosso  sistema  constitucional  não  frustra  nem  impede  o 
exercício  pleno,  por  qualquer  órgão  do  Estado,  dos  poderes 
investigatórios  e  persecutórios  de  que  se  acha  investido.  Ao 
contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e 
legitimação da atividade estatal.  Esse dever de obediência ao 
regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores 
e  legisladores”  (O  Supremo  Tribunal  Federal  e  a  defesa  das  
liberdades  públicas  sob  a  Constituição  de  1988:  alguns  tópicos  
relevantes.  In:  Os  20  anos  da  Constituição  da  República 
Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).

Dessa  maneira,  desde  que  com  absoluto  respeito  aos  direitos  e 
garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser 
frustrados  ou  impedidos  de  exercerem  seus  poderes  investigatórios  e 
persecutórios previstos na legislação.

O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra 
o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, 
processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente, como se referiu 
o eminente Ministro Relator, pelo Congresso Nacional. Ou seja, o fato de 
o art. 305 estabelecer uma vedação ao condutor do veículo de se afastar 
do local de acidente não o obriga, ao lá ficar, a ter que confessar uma 
responsabilidade  ou  a  ter  que  abrir  mão  do  seu  direito  ao  silêncio. 
Eventualmente  não  obriga  a  ter  que  participar  de  uma reconstituição 
imediata, a realizar exames obrigatórios; não é essa a obrigação do art. 
305. 

Não se está, de modo algum, a se exigir que o condutor do veículo 
que participou do acidente produza provas contra si mesmo. O condutor 
ou condutores têm de resguardar, eles têm a obrigação, como condutores 
de  veículos,  de  resguardar  o  local  dos  fatos  e  aguardar  para  uma 
apuração  técnica  do  local.  Faz  parte  do  próprio  Poder  de  Polícia 
Administrativa o Estado exercer essa determinação.

Acrescento que - foi salientado da tribuna, pelo eminente defensor 
público - aquele que pratica um homicídio doloso pode se evadir,  não 
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e  legisladores”  (O  Supremo  Tribunal  Federal  e  a  defesa  das  
liberdades  públicas  sob  a  Constituição  de  1988:  alguns  tópicos  
relevantes.  In:  Os  20  anos  da  Constituição  da  República 
Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).

Dessa  maneira,  desde  que  com  absoluto  respeito  aos  direitos  e 
garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser 
frustrados  ou  impedidos  de  exercerem  seus  poderes  investigatórios  e 
persecutórios previstos na legislação.

O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra 
o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, 
processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente, como se referiu 
o eminente Ministro Relator, pelo Congresso Nacional. Ou seja, o fato de 
o art. 305 estabelecer uma vedação ao condutor do veículo de se afastar 
do local de acidente não o obriga, ao lá ficar, a ter que confessar uma 
responsabilidade  ou  a  ter  que  abrir  mão  do  seu  direito  ao  silêncio. 
Eventualmente  não  obriga  a  ter  que  participar  de  uma reconstituição 
imediata, a realizar exames obrigatórios; não é essa a obrigação do art. 
305. 

Não se está, de modo algum, a se exigir que o condutor do veículo 
que participou do acidente produza provas contra si mesmo. O condutor 
ou condutores têm de resguardar, eles têm a obrigação, como condutores 
de  veículos,  de  resguardar  o  local  dos  fatos  e  aguardar  para  uma 
apuração  técnica  do  local.  Faz  parte  do  próprio  Poder  de  Polícia 
Administrativa o Estado exercer essa determinação.

Acrescento que - foi salientado da tribuna, pelo eminente defensor 
público - aquele que pratica um homicídio doloso pode se evadir,  não 

13 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 33C2-E8D7-ECB2-DF6B e senha 140A-B3B0-6BD2-7935

Inteiro Teor do Acórdão - Página 87 de 185



Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

RE 971959 / RS 

pode ser responsabilizado. A comparação aqui não procede, porque, nos 
crimes dolosos, o dolo na prática do crime e o iter criminis são desde o 
início: os atos preparatórios, executórios, a consumação e obviamente se 
evadir para não ser pego. Há um dolo para prática do crime.

Em  momento  algum,  o  art.  305  acusa,  impõe  ou  aponta  que  o 
condutor do veículo é um criminoso. Aqui ocorreu um acidente; e,  do 
acidente, para preservar o local, para proteger a administração da justiça, 
só se impõe que o condutor ou os condutores lá permaneçam. Não se 
supõe que houve dolo por parte do condutor de praticar um crime, e que, 
além do crime, ele vai ser responsabilizado pela fuga. Aqui ele não está 
fugindo da prática de um crime; aqui o que se pune é o afastamento do 
local  de  acidente.  Consequentemente  não  há  essa  possibilidade  de  se 
aplicar, a meu ver, de forma isonômica, algo que se aplica no campo dos 
crimes  dolosos,  exatamente  porque  aqui  não  há  necessariamente  um 
crime doloso antecedente, ou nenhum crime há, porque não pressupõe 
crime. O que há é um acidente, um fato que ocorreu e que precisa ser 
apurado.

Consequentemente,  Presidente,  não me parece que haja  nenhuma 
inconstitucionalidade. Em momento algum pretende-se com o art. 305 - e 
isso  me  parece  muito  importante  -  coagir  ou  afastar  a  participação 
voluntária dos que possam vir a ser eventuais investigados no inquérito 
ou,  posteriormente,  aqui,  por  ser  crime  de  menor  potencial  ofensivo, 
numa audiência preliminar.  Em momento algum, pretende-se afastar a 
sua  voluntariedade  em  participar  na  produção  probatória.  Ele  não  é 
obrigado nem coagido a falar, a confessar, a participar de reconstituição, 
tão  somente  ele  é  obrigado  a  permanecer  no  local  para  que  as 
autoridades, não só policiais, como também de trânsito, possam apurar o 
que ocorreu.

Nesses  termos,  acompanho  o  eminente  Ministro  Relator  dando 
provimento ao recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Sul, com a tese que afirma a constitucionalidade do art.  
305 do Código de Trânsito Brasileiro.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

O Senhor Ministro Edson Fachin: 1. Prefacialmente, acompanho o 
bem lançado relatório do e. Min. Luiz Fux.

2.  Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  pelo  Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102,III,  
a,  da  Constituição  Federal,  em  face  de  acórdão  da  Turma  Recursal 
Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do 
Sul no qual, à unanimidade, de ofício, declarou a inconstitucionalidade 
do art. 305 da Lei 9.503/1997, cuja ementa reproduz-se a seguir:

“APELAÇÃO-CRIME. ARTIGO 305 DO CTB. FUGA DE 
LOCAL DE ACIDENTE. FATO ATÍPICO.

1.  Controle  difuso  de  constitucionalidade. 
Reconhecimento  autorizado  no  âmbito  da  Turma  Recursal 
Criminal,  sem  afronta  à  Súmula  Vinculante  n.  10  do  STF. 
Solução que alcançou semelhante decisão do Órgão Especial 
do TJRS, assim como de outros tribunais pátrios, declarando a 
inconstitucionalidade  do dispositivo em comento.

2.  Como consequência,  proclamando-se inexistência de 
infração penal, impõe-se a reforma da sentença para absolver 
o réu com base no artigo 386,III, do CPP.

INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA 
INCIDENTALMENTE. “

 Nas  razões  recursais,  aponta  ofensa  ao  art  5º,  LXIII,  do  Texto 
Constitucional argumentando que os direitos a não autoincriminação e ao 
silêncio  “não  conferem  ao  indivíduo  autorização  para  fugir   do  local  do  
acidente”.    

Sustenta que referidos direitos, segundo doutrina e jurisprudência, 
“impedem que o Estado exija  que o indivíduo preste  declarações,  dando uma  
contribuição  ativa  para  definição  de  sua  culpa,  mas  não  são  obstáculos  à  
implementação  de medidas que dizem respeito à correta identificação daquele que  
se  envolveu  em acidente  de  trânsito,  mesmo que  se  trate  de  fato  passível  de  
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enquadramento criminal”. 

Sobre o tema, Renato Marcão esclarece:
“A  permanência  do  agente  no  local  do  acidente  não 

determina que o mesmo preste qualquer tipo de informação, a 
quem quer que seja, capaz de constituir prova contra si mesmo; 
autoincriminar-se,  contrariando  o  que  está  assegurado  na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art.  8º,  II,  g), 
até  porque,  sob  a  vigência  do  art.  5º,  LXIII,  da  Constituição 
Federal,  subsiste  o  direito  de  permanecer  calado;  persiste  a 
garantia do silêncio constitucional, do que decorre inexorável a 
possibilidade de, mantendo-se honradamente no local,  deixar 
de prestar informações que envolvam matéria de prova a ser 
produzida  em  regular  investigação,  ou,  num  âmbito   mais 
limitado,  deixar  de  colaborar  com  informações  que  possam 
contrariar  seu  interesse,  nada  nobre,  de  furtar-se   à 
responsabilidade penal ou civil pelo mal que causou a terceiro 
inocente.

Não  se  deve  homenagear  o  descaso  com a  integridade 
alheia;  com  o  alheio  dano,  ainda  mais  quando  o  próprio 
condutor  do  veículo,  por  culpa,  deu  causa  ao  infortúnio” 
(Marcão, Renato, Crimes de trânsito: anotações e interpretação 
jurisprudencial da parte criminal da Lei n. 9.503, de 23-9-1997.-
4.ed. - São Paulo: Saraiva, pág. 156, 2013).

Em sentido oposto, alinhando-se à vertente da inconstitucionalidade:

“A nosso ver, este art. 305 ofende a Constituição Federal 
em dois aspectos: o primeiro, é o de estar o autor da conduta 
descrita no tipo sob o abrigo do princípio  do  nemo tenetur se  
detegere, decorrente  da  garantia  constitucional  do  direito  ao 
silêncio  (CR,  art.  5º,  LXIII);  o  segundo,  é  o  da  violação  do 
princípio da proporcionalidade, pois àquele  que foge para não 
ser preso em flagrante  pela prática de qualquer outro delito, 
inclusive mais grave, não é imputado nenhum crime. Ademais, 
mesmo que  não tenha havido  uma infração penal, mas apenas 
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uma  colisão  com danos  materiais,  preder-se  o  condutor  por 
evadir  do  local  do  acidente  seria  criar  uma modalidade   de 
prisão  por  dívida,  proibida  por  nossa  Magna  Carta 
(art.5º,LXVII)  e  pela  Convenção  Americana  sobre  Direitos 
Humanos (  art.  7º,n.7),  havendo uma única exceção,  que é  a 
prisão  por  alimentos.  A conduta  de  a  pessoa  evadir-se  para 
fugir à sua responsabilidade penal ou civil pode ser imoral, mas 
jamais  criminosa.  No  entanto,  se  houver  vítima  de  lesão 
corporal que necessite de socorro, haverá a tipificação do art. 
304” (Delmanto, Roberto; Delmanto Juniro, Roberto; Delmanto, 
Fabio  M.  de  Almeida.  Leis  Penais  Especiais  Comentadas.  -2, 
ed.atual. - São Paulo: Saraiva, p. 470, 2014.

Igualmente, Guilherme de Souza Nucci, pontua:
“Trata-se do delito  de fuga à responsabilidade,  que,  em 

nosso  entendimento,  é  inconstitucional.  Contraria, 
frontalmente,  o  princípio  de  que  ninguém  é  obrigado  a 
produzir prova contra si mesmo – nemo tenetur se detegere (…). 
Inexiste razão plausível para obrigar alguém a se autoacusar, 
permanecendo no lugar do crime, para sofrer as consequências 
penais  e  civis  do  que  provocou.  Qualquer  agente  criminoso 
pode  fugir  à  responsabilidade,  exceto  o  autor  de  delito  de 
trânsito.”(Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais 
Penais Comentadas, v. 2, 9 ed.atual.e ampl.- Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, p. 898, 2016 )

O cerne  da  controvérsia  diz  respeito  se  o  direito  ao  silêncio  e  a 
garantia de não autoincriminação conferem o direito à fuga do local do 
acidente.  Para  isso,  transcrevo  o  tipo  penal  e  a  regra  constitucional  e 
convencional:

“Afastar-se  o  condutor  do veículo  do local  do  acidente, 
para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 
atribuída”.

O art. 5, LXIII, da CFRB, dispõe: 
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“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;”

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos no art. 8, item 2, 
g , estabelece a garantia judicial da não autoincriminação:

“2.Toda  pessoa  acusada  de  delito  tem  direito  a  que  se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente 
sua  culpa.  Durante  o  processo,  toda  pessoa  tem  direito,  em 
plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

g.direito de não ser  obrigado a  depor contra  si  mesma, 
nem a declarar-se culpada;”

Sopesados  os  princípios,  compreendo  que  a  evasão  do  local  do 
acidente não constitui exercício do direito ao silêncio ou do princípio do 
nemo tenetur se detegere. A meu sentir, referidos direitos limitam o Estado 
de  impor  a  colaboração  ativa  do  condutor  do  veículo  envolvido  no 
acidente para produção de provas que o prejudique.

Pontuo  que  a  escolha  do  legislador  infraconstitucional  está  em 
consonância  com  o  escopo  da  regra  convencional  sobre  trânsito  de 
“aumentar  a  segurança  nas  rodovias  mediante  a  adoção  de  regras  
uniformes de trânsito “. 

Por tal  razão, depreendo que a constitucionalidade do art.  305 do 
Código  de  Trânsito  Brasileiro  não  afronta  o  princípio  da  isonomia.  O 
conjunto de leis no sentido do recrudescimento das regras de conduta no 
trânsito  decorre  da  política  criminal  que  visa  acoimar  a  lamentável  e 
alarmante situação que envolvem os acidentes de trânsito e que resultam, 
invariavelmente, mortes e graves lesões; e a identificação dos envolvidos 
constitui fator imprescindível para consecução da finalidade da norma de 
regência.

Nessa dimensão, compreendo que ao condutor lhe é concedido uma 
série de direitos resultantes da autorização conferida pelo Estado, mas 
que, a seu lado, obrigações são irrogadas e dentre elas, encontra-se a de 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6FDC-8CB7-5626-0AE0 e senha C58F-9847-CD9D-EB89

Supremo Tribunal Federal

RE 971959 / RS 

“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;”

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos no art. 8, item 2, 
g , estabelece a garantia judicial da não autoincriminação:

“2.Toda  pessoa  acusada  de  delito  tem  direito  a  que  se 
presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente 
sua  culpa.  Durante  o  processo,  toda  pessoa  tem  direito,  em 
plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

g.direito de não ser  obrigado a  depor contra  si  mesma, 
nem a declarar-se culpada;”

Sopesados  os  princípios,  compreendo  que  a  evasão  do  local  do 
acidente não constitui exercício do direito ao silêncio ou do princípio do 
nemo tenetur se detegere. A meu sentir, referidos direitos limitam o Estado 
de  impor  a  colaboração  ativa  do  condutor  do  veículo  envolvido  no 
acidente para produção de provas que o prejudique.

Pontuo  que  a  escolha  do  legislador  infraconstitucional  está  em 
consonância  com  o  escopo  da  regra  convencional  sobre  trânsito  de 
“aumentar  a  segurança  nas  rodovias  mediante  a  adoção  de  regras  
uniformes de trânsito “. 

Por tal  razão, depreendo que a constitucionalidade do art.  305 do 
Código  de  Trânsito  Brasileiro  não  afronta  o  princípio  da  isonomia.  O 
conjunto de leis no sentido do recrudescimento das regras de conduta no 
trânsito  decorre  da  política  criminal  que  visa  acoimar  a  lamentável  e 
alarmante situação que envolvem os acidentes de trânsito e que resultam, 
invariavelmente, mortes e graves lesões; e a identificação dos envolvidos 
constitui fator imprescindível para consecução da finalidade da norma de 
regência.

Nessa dimensão, compreendo que ao condutor lhe é concedido uma 
série de direitos resultantes da autorização conferida pelo Estado, mas 
que, a seu lado, obrigações são irrogadas e dentre elas, encontra-se a de 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6FDC-8CB7-5626-0AE0 e senha C58F-9847-CD9D-EB89

Inteiro Teor do Acórdão - Página 93 de 185



Voto - MIN. EDSON FACHIN

RE 971959 / RS 

permanecer no local do acidente para que seja identificado. Ressalto que a 
permanência no local do acidente não comporta ilação de confissão de 
autoria delitiva ou de responsabilidade pelo sinistro, mas tão somente a 
sua identificação. 

A  propósito,  o  dever  de  permanecer  no  local  do  acidente  está 
previsto no art. 31 da Convenção de Trânsito de Viena, internalizada por 
meio do Decreto nº  86.714 de 10.12.1981, que dispõe:

“Artigo 31
Comportamento em caso de acidente
1.  Sem  prejuízo  do  disposto  nas  legislações  nacionais 

sobre a obrigação de prestar auxílio aos feridos, todo condutor 
ou qualquer outro usuário da via, implicado em um acidente de 
trânsito, deverá:

(...)
c)  se exigido por outras pessoas implicadas no acidente, 

comunicar-lhe sua identidade;
d) se houver resultado ferida ou morta alguma pessoa no 

acidente, advertir à polícia e permanecer ou voltar ao local do 
acidente  até  a  chegada  desta,  a  menos  que  tenha  sido 
autorizado por esta para abandonar o local ou que deva prestar 
auxílio aos feridos ou ser ele próprio socorrido.”

5.  Ademais,  a  vertente  que  compreende  inconstitucional  sustenta 
que o  tipo penal  pode ensejar  a prisão por dívida.  A meu sentir,  este 
argumento não se sustenta, considerando que o tipo penal em comento, 
obriga a permanência daquele envolvido no acidente, ainda que decorra 
responsabilidade na esfera estritamente civil. O bem jurídico tutelado é a 
Administração da justiça que busca a identificação do condutor. Portanto, 
o agente é punido por evadir-se e não pela dívida decorrente do sinistro.

6.  Portanto,  voto  no  sentido  de  dar  provimento  ao  Recurso 
Extraordinário para reformar o acórdão da Turma Recursal Criminal dos 
Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul e declarar a 
constitucionalidade  do  tipo  penal  descrito  no  art.  305  do  Código  de 
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Trânsito Brasileiro à luz do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

É como voto.
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14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN  -  Senhor  Presidente, 

eminente Ministro-Relator Luiz Fux, eu juntarei declaração de voto a este 
feito, vou apenas sumariar as razões que sustentam a manifestação que 
nele  se  encontram  encartadas,  não  sem  antes  fazer  também  uma 
referência elogiosa a todas as sustentações orais dos ilustres advogados e 
procuradores  que  assomaram  à  tribuna,  bem  como  da  Excelentíssima 
Senhora Procuradora-Geral  da  República.  E  permito-me,  de  um modo 
especial,  fazer  referência,  pela  intercessão  acadêmica  que  tivemos  de 
modo  frutífero,  ao  eminente  Professor  e  Doutor  Gianpaolo  Smanio  e, 
assim, homenagear todas as respectivas sustentações.

O  que  está  em  questão,  fundamentalmente,  parece-me,  é  -  sem 
embargo de todo o debate com o pano de fundo de ordem substancial 
relevantíssimo, em matéria dos dados, estatísticas e circunstâncias fáticas 
acerca  dos  acidentes  de  trânsito,  e  do  objetivo  da  legislação 
administrativa da responsabilidade civil e também da responsabilidade 
penal -, a rigor, a constitucionalidade ou não da edificação de um tipo 
penal  dessa  natureza.  Ou  seja,  prever-se,  com  todas  as  elementares 
respectivas,  no art.  305,  que corresponde a um tipo penal  afastar-se  o 
condutor do veículo do local do acidente.

A questão está -  e essas são as principais  críticas -  em saber se é 
constitucionalmente possível estatuir essa espécie de delito de fuga, eis 
que, como foi dito da tribuna, não há esse delito respectivo para as lesões 
corporais  nem  mesmo  para  a  violência  doméstica  da  benfazeja  e 
inquestionavelmente constitucional denominada Lei Maria da Penha, de 
modo  que  a  primeira  crítica  que  se  faz  à  constitucionalidade  desse 
dispositivo é desta ordem.

A segunda  é  confrontá-lo  com  os  dispositivos  constitucionais  do 
direito  ao  silêncio,  a  esse  silêncio  constitucionalmente  protegido,  e  do 
direito à não autoincriminação, entendendo-se que o direito ao silêncio e 
à não autoincriminação se estende também para a possibilidade de não 
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permanecer no local do respectivo acidente.
E  a  última  crítica,  que  vai  quase  desbordando  da  dogmática  do 

Direito Penal e do Processo Penal e migra no universo da criminologia, 
diz respeito a esse debate sobre a resposta penal, se deve ser a última ratio 
ou se  pode  ser  chamada à  colação,  quase  que  como  prima  facie, para, 
diante de uma determinada conduta, ao invés de impor uma multa ou 
uma sanção pecuniária, impor, desde logo, a sanção penal.

Essas são, a grosso modo, as críticas que evidenciam não se tratar de 
um  tema  fácil,  porque,  aqui,  debate-se  um  conjunto  de  questões 
subjacentes a essa ordem de ideia. 

Qual é a compreensão que tenho dessa matéria? Primeira delas: A 
Constituição Brasileira, ao edificar, digamos assim, o pacto constitutivo 
desta  forma  de  se  apresentar  à  sociedade  e  o  Estado  brasileiro  na 
República,  nesses últimos 30 anos,  tornou indiscutivelmente legítima a 
resposta penal para um conjunto de atitudes. Ou seja, evidenciou que é 
coerente com o Estado democrático de Direito no Brasil, em numerosas 
situações,  dar  uma  resposta  à  natureza  penal.  Não  há  espaço,  na 
Constituição,  para um direito  penal  máximo,  ou seja,  para um direito 
penal chamado, prima facie, a criminalizar todas as condutas, mas também 
não há lugar para retirar da Constituição Brasileira um assento, coerente 
com o princípio da presunção de inocência, da não autoincriminação, do 
silêncio constitucional, a essa ordem de ideias. E isso está, em meu modo 
de  ver,  flagrantemente  estabelecido  em  dois  incisos  do  art.  5º  da 
Constituição:

"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"

Permanecer calado, aqui, significa garantir o silêncio constitucional e 
de  não  se  autoincriminar.  Isso,  indiscutivelmente,  é  uma  garantia 
Constitucional. Um pouco antes, nessa topografia dos incisos do art.5º, 
vem:

"LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação 
criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;"
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Ou  seja,  quando  a  lei  prevê,  é  possível  que  o  civilmente  já 
identificado  também  seja  criminalmente  identificado,  o  que  não 
corresponde  a  uma violação  à  garantia  da  não  autoincriminação  e  ao 
silêncio  constitucional.  Há  pelo  menos  quatro  dispositivos  na  própria 
Constituição que prevêem essas hipóteses:

      "XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais; 

XLII  -  a  prática  do  racismo  constitui  crime  inafiançável  e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça 
ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins,  o  terrorismo  e  os  definidos  como  crimes  hediondos,  por  eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
omitirem;      

      XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de 
grupos  armados,  civis  ou militares,  contra  a  ordem constitucional  e  o 
Estado Democrático;

De modo que, nessa ordem de ideias, parece-me haver argumento 
constitucional suficiente para dizer que a resposta do art. 305 do Código 
de  Trânsito  Brasileiro  não  desborda  desses  limites  da  ordem 
constitucional  do Estado democrático de Direito e por algumas razões 
essenciais  que  me  levam  a  acompanhar  a  conclusão  do  eminente 
Ministro-Relator.

Primeiro, o legislador constitucional, na latitude que a Constituição 
permitiu, fez uma escolha - e aqui, várias vezes neste Tribunal, de modo 
coerente, sustentou-se a deferência às escolhas do legislador dentro dessa 
latitude que o legislador constituinte originário assim permitiu. Portanto, 
nessa  hipótese,  à  luz  de  um  conjunto  de  considerações,  até  mesmo 
metajurídicas, que são próprias da espacialidade da política legislativa, o 
legislador constitucional fez a sua escolha.

Além disso,  não me parece que haja,  aí,  uma afronta à isonomia, 
outro argumento que eventualmente tem-se em conta. Há situações de 
impacto tal que as escolhas do legislador ordinário devem ser verificadas, 
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no seu juízo de conformidade constitucional, à luz desses impactos. No 
caso, por exemplo, da denominada Lei Maria da Penha - ou da lei que 
procura  tutelar  sem  gerar  um  outro  tipo  de  discriminação,  mas 
reconhecendo a violência doméstica -, não há uma ofensa à isonomia. O 
que  há  é,  na  perspectiva  de  uma  legítima  questão  de  gênero,  um 
reconhecimento da diferença, mas reconhecendo também que a diferença 
pressupõe igualações onde há uma desigualdade em sentido material.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Ministro Fachin, Vossa 
Excelência me permite?

De fato, acho que todos nós concordamos com as premissas em que 
se louvou o legislador, mas me parece que a questão não pode se limitar à 
questão  de  trânsito,  porque  o  que  está  se  assentando  aqui  é  a 
possibilidade de criminalizar praticamente qualquer conduta ou de ter 
essa cooperação ou esse dever de cooperação em qualquer conduta. Veja 
que nós estamos falando aqui, pelo tipo penal, de responsabilidade civil. 
Portanto, amanhã, se ocorrer, sei lá, uma tragédia qualquer que se repete 
em outras  áreas,  o  legislador  também estaria  legitimado  a  exigir  essa 
presença.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas aqui está em 
jogo o artigo do Código de Trânsito.

O  SENHOR MINISTRO  GILMAR MENDES  -  Sim,  sim,  mas  nós 
estamos discutindo o tipo de criminalização com as consequências para a 
autoincriminação. Eu estou dizendo o seguinte: na medida em que nós 
dissermos que é constitucional esse tipo de criminalização, nós podemos 
dizer daqui a pouco cúmulos penais em se tratando de outras situações. É 
disso que se cuida, e é essa a preocupação, porque, de fato, estamos numa 
zona fronteiriça e mostra bem os pronunciamentos dos vários tribunais a 
propósito da temática. Veja bem: "Afastar-se o condutor do veículo do 
local do acidente (...)". Aqui se presume o quê? Que pode ter havido uma 
fuga, sim, e se está tipificando isso, em razão talvez de lesão corporal ou, 
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eventualmente,  até  de um homicídio  possivelmente  culposo.  "(...)  Para 
fugir  à  responsabilidade  penal  ou  civil  (...)".  Quer  dizer,  tirada  essa 
fotografia e amanhã traduzido isso para outros crimes, na verdade, nós 
podemos esvaziar por completo a ideia da não autoincriminação. 

Eu  só  estou  refletindo  de  forma  sonora.  Mas  a  mim  me  parece 
extremamente  delicado  dentro  da  ideia  da  presunção  mesmo  de 
liberdade.  Aqui  a  discussão  que  já  tivemos,  em  vários  casos,  e  que 
estamos  tendo  -  estamos  discutindo  a  questão  da  criminalização  da 
droga, do uso, do porte, discutimos, Vossa Excelência mesmo foi Relator, 
Ministro Lewandowski, questões ligadas ao tipo penal do porte de arma e 
também a questão da inafiançabilidade e tudo mais.  É só para refletir, 
porque a mim me parece que certamente, diante da própria capacidade 
criadora do legislador... Eu sei que nós estamos discutindo o art. 305 do 
Código de Trânsito.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Bem minimalista.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Sim, mas não se trata 
apenas disso, é que, com essa mesma fotografia, nós podemos traduzir, 
com engenho e arte, para uma série de outras situações, porque, veja, o 
que ele está presumindo? De fato, o que muitas vezes ocorre, batidas que 
se repetem, choques que se dão, e que as pessoas se evadem por razões as 
mais diversas. Onde há danos materiais e danos pessoais, muitas vezes 
pode haver crime possivelmente culposo. O que nós temos que analisar é 
a consequência aqui para este caso, mas não só, para toda a sistemática 
penal.

Vossa Excelência, por exemplo, está argumentando com a Lei Maria 
da Penha. Imagine-se uma regra semelhante, em se tratando de casos que 
tais, dizendo que o autor deve permanecer no local. Isso vai funcionar? 
Isso  é  um  crime  adicional?  Nós  estamos  numa  situação  realmente 
delicada em se tratando de matéria de controle de constitucionalidade, 
que é controle de constitucionalidade de um tipo penal. 

Mas  realmente,  veja,  isso  é  diferente  do  precedente  que  é 
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multicitado, o de Vossa Excelência, sobre a questão da falsa identidade, 
sim,  porque compõe essa  discussão,  porque,  de  fato,  aí,  o  sujeito  está 
falsificando a própria identidade. 

É só para ponderar, porque, a partir desse carimbo ou desse modelo, 
nós  podemos,  de  fato,  estar  saindo  do  Direito  Penal  mínimo  para  o 
Direito  Penal  máximo  e  esvaziando  essa  garantia.  E  o  texto  é  muito 
explícito, não deixa dúvida: para fugir à responsabilidade civil. 

Nós tivemos uma discussão histórica aqui sobre a questão da prisão 
civil por dívida do depositário infiel. Veja que começamos a caminhar, a 
fazer  retrocesso.  Veja,  uma  discussão  em  que  se  está  dizendo  que  o 
sistema tem outros mecanismos para fazer face a essa questão, mesmo o 
depósito judicial, nós dissemos: "Não, não vai haver mais a prisão". Mas 
agora estamos criminalizando isso. Então, é só para refletir. 

E,  veja,  eu  entendo  que  há  um  grave  problema,  quer  dizer,  os 
números aqui trazidos mostram, revelam um problema seríssimo nessa 
área. Nós sabemos que aqui também é um caminho de ida e volta. Muitas 
vezes,  as  próprias  campanhas  de  conscientização,  de  civilização 
melhoram  essa  relação,  mas,  em  suma,  justifica-se  a  intervenção  do 
Estado. 

A pergunta  que  foi  feita  aí  da  tribuna  com  muita  precisão  por 
aqueles  que  sustentaram  a  inconstitucionalidade  é:  de  fato,  há  uma 
justificativa para que a resposta do Estado seja a resposta penal? Que é a 
ultima ratio. 

Agora, eu faço uma outra pergunta, porque, no momento em que 
dissermos que é constitucional, certamente, no dia seguinte, talvez neste 
momento, alguém já apresente no Congresso mais duas, mais três, mais 
dez propostas  em relação a  situações  análogas ou semelhantes.  Veja  a 
consequência disso. 

Eu chamo a atenção: responsabilidade civil. Nós estamos dizendo, 
portanto, que haverá um tipo penal para garantir a responsabilidade civil. 
Qual é a diferença disso para a questão de nós estarmos criminalizando 
agora a questão dos débitos na esfera civil? Nós estamos revisitando, en 
passant, a nossa temática da prisão civil por dívida, que nos custou tanto. 
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Veja, desde a Constituição de 88, a interpretação do § 2º e tudo mais, até 
que  conseguimos  construir  aquele  bloco  de  convencionalidade  ou 
constitucionalidade com a Convenção Interamericana. Então, a mim me 
parece que esse ponto precisa ser refletido.

A realidade do trânsito é de selvageria, nenhuma dúvida em relação 
a isso. Mas nós sabemos...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - A comparação da 
prisão do depositário infiel com o causador do acidente de trânsito que 
foge do local do delito e,  ad eventum, deixa a vítima ao desabrigo, num 
contexto de uma ideologia de sociedade jus-solidária, não dá nem para 
comparar. 

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu penso 
apenas, eu tenho dúvidas com relação a essa questão, eu também estou 
aguardando  a  manifestação  dos  Colegas,  mas  uma  coisa  que  me 
impressiona, Ministro Fux, é exatamente esse ponto que Vossa Excelência 
agora  trouxe  à  colação,  a  possibilidade  de  um  bis  in  idem,  ou  seja,  o 
mesmo fato gerando duas sanções penais.

Nós sabemos que o art. 135 do Código Penal já prevê a omissão de 
socorro. Então, digamos que alguém, num acidente de trânsito, provoque 
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melhor sobre esta questão. Então, ele será punido por ter abandonado o 
local e também por ter omitido o socorro. Aí, claramente, me parece que 
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tipificado  como  uma  conduta  criminal.  Quer  dizer,  existem  várias 
situações  que  podem  gerar  alguma  punição  que  pode  causar  certa 
perplexidade.  Porque  esse  argumento,  que  me  parece  um  argumento 
válido,  substantivo,  importante,  de que há um aumento explosivo dos 
acidentes de trânsito,  com vítimas fatais e também com incapacitações 
das  pessoas  que  são  atingidas  por  esse  infausto,  realmente,  é  algo 
impressionante,  mas,  amanhã,  podemos  dizer  “não,  mas  a  sonegação 
fiscal  se  tornou tão grande que é  preciso coibir  isso mediante alguma 
medida punitiva de caráter penal”.

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR) -  Acho  que  a 
diferença aqui é que, realmente, se nós estivéssemos no sistema anglo-
saxônico, em que se faz uma divisão muito específica da tese e se aplica a 
casos  que  não  têm  nenhuma  vinculação  ou  outra,  eu  acharia  até 
preocupante que nós déssemos esse passo. Mas só que aqui nós somos 
minimalistas, nós temos uma tese afetada à repercussão geral e, quando 
fixada a tese,  sumulada, ela tem os acórdãos de referência,  que são os 
acórdãos sobre acidente de trânsito. Então, não vejo esse risco.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -  Aqui,  o 
que  impressiona  também,  Ministro  Fux,  é  que  tribunais  de  enorme 
envergadura  e  de  grande  prestígio  intelectual  por  parte  dos  seus 
integrantes, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal do Rio 
Grande  do  Sul,  dentre  outros,  consideraram  inconstitucional  esse 
dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro. Quer dizer, isso, a princípio, 
leva  realmente  à  necessidade  de  uma  reflexão.  Não  é  que  Vossa 
Excelência  não  tenha  feito,  Vossa  Excelência  nos  brindou  com  um 
magnífico voto, mas isso nos leva também a uma reflexão um pouco mais 
detida,  um  pouco  maior  sobre  essa  questão.  Sobretudo  o  que  me 
preocupa são essas consequências agora levantadas pelo Ministro Gilmar 
Mendes, sobretudo numa quadra histórica, nacional e internacional, em 
que se vê um incremento do punitivismo em matéria penal.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  É  curioso,  por 
exemplo,  que, mesmo para o caso de fuga de preso do presídio, só se 
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criminaliza quando há violência. Essa é uma discussão que já tivemos. 
Claro,  é  um outro debate  que nós temos que fazer  -  é  isso  que Vossa 
Excelência traz -, são os tipos correlatos, quer dizer, havendo omissão de 
socorro, obviamente o tipo está devidamente caracterizado, portanto, isso 
faz parte da conduta. 

Só  para  revelar  essa  preocupação  e  agradecendo  o  aparte,  já 
alongado, concedido pelo Ministro Fachin, mas para dizer que, de fato, 
preocupa, e preocupa sobremaneira já na esfera penal, porque aqui são as 
implicações  implícitas.  No  fundo,  o  que  está  dizendo  é  que  pode  ter 
havido  lesão  corporal,  pode  ter  havido  eventualmente  homicídio,  até 
homicídio  muito  provavelmente  culposo  e,  portanto,  a  pessoa  deveria 
estar  ali  para  um  dever  de  colaboração,  mas  se  fala  também  na 
responsabilidade civil e por isso que eu fiz essa transição e essa analogia 
com  a  temática  que  nós  discutimos  em  sede  de  responsabilidade  do 
depositário  infiel,  que  era  tradicional,  considerado  que  de  fato  é  uma 
lesão  civil  grave,  remontava ao  direito...  A gente  que  estudou Direito 
Civil, já lá vão muitos anos, há se lembrar da  lex poetelia papiria, que é 
considerada aquela lei histórica, quando, de fato, se diz que não haverá 
mais  a  responsabilização  no  corpo  da  própria  pessoa,  é  considerada, 
portanto, uma lei civilizatória.

 Mas então é preciso refletir um pouco e - parece-me - pelo menos 
essas  decisões  tomadas  por  vários  tribunais  importantes  do  País 
recomendam que nós reflitamos sobre essa temática. Obrigado Ministro 
Fachin!

O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN -  Senhor  Presidente, 
também saúdo os Ministros que já se manifestaram de modo diverso da 
percepção que tenho e estou acompanhando o eminente Ministro-Relator.

Eu diria que, na verdade, também sonho com uma sociedade onde 
seja desnecessária a resposta punitiva do Estado. Também no ideal  do 
abolicionismo se encontra  isso no horizonte,  mas,  indiscutivelmente,  o 
legislador constituinte fez uma opção no Estado democrático de Direito e 
acredito que cabe ao juiz respeitar a opção constitucional e por isso fiz 
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referência a diversos dispositivos que legitimam, nos limites obviamente 
da Constituição, a resposta punitiva do Estado, que é evidentemente uma 
forma de violência, às vezes, real e simbólica, mas legitimada pelo pacto 
social  e  colocada  à  prova  obviamente  nos  seus  limites,  nas  suas 
possibilidades.

E eu vinha, portanto, tratando dos argumentos para acompanhar o 
eminente Ministro Luiz Fux e continuo nessa ordem de compreender que 
há constitucionalidade no dispositivo e agrego um argumento também de 
índole normativa.

Em 1981, portanto antes da Constituição de 1988, não vivemos o que 
podemos denominar de essa quadra de recrudescimento das respostas 
punitivas ou do crescimento de certos sintomas de barbárie. Portanto, no 
começo  da  década  80,  o  Decreto  86.714  internalizou  no  Brasil  a 
Convenção de Trânsito que foi celebrado em Viena. E essa Convenção, no 
seu  dispositivo  mais  relevante  para  a  matéria,  que  é  o  31º,  prevê  o 
comportamento  em  caso  de  acidente,  como  Brasil  internalizou-a, 
portanto, é lei também no direito interno a ser considerada para a solução 
dos casos submetidos à prestação jurisdicional.

Comportamento em caso de acidente, diz a Convenção de Trânsito 
de Viena, que também é lei entre nós. 

Item 1 - "Sem prejuízo do disposto nas legislações nacionais sobre a 
obrigação de prestar auxílio aos feridos, todo condutor ou qualquer outro 
usuário da via, implicado em um acidente de trânsito, deverá:

 c) se exigido por outras pessoas implicadas no acidente, comunicar-
lhe sua identidade;"

Portanto, ainda mais autoridade policial.
"d) se houver resultado ferida ou morta alguma pessoa no acidente, 

advertir a polícia" - ou seja noticiar o fato - "e permanecer ou voltar ao 
local do acidente até a chegada desta, a menos que tenha sido autorizado 
por essa para abandonar o local que esteve a prestar auxílio aos feridos 
ou ser ele próprio socorrido."

Portanto há uma norma de direito internacional vigente na ordem 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C755-105D-2717-051F e senha 2006-E13A-AAEE-CBB2

Supremo Tribunal Federal

RE 971959 / RS 

referência a diversos dispositivos que legitimam, nos limites obviamente 
da Constituição, a resposta punitiva do Estado, que é evidentemente uma 
forma de violência, às vezes, real e simbólica, mas legitimada pelo pacto 
social  e  colocada  à  prova  obviamente  nos  seus  limites,  nas  suas 
possibilidades.

E eu vinha, portanto, tratando dos argumentos para acompanhar o 
eminente Ministro Luiz Fux e continuo nessa ordem de compreender que 
há constitucionalidade no dispositivo e agrego um argumento também de 
índole normativa.

Em 1981, portanto antes da Constituição de 1988, não vivemos o que 
podemos denominar de essa quadra de recrudescimento das respostas 
punitivas ou do crescimento de certos sintomas de barbárie. Portanto, no 
começo  da  década  80,  o  Decreto  86.714  internalizou  no  Brasil  a 
Convenção de Trânsito que foi celebrado em Viena. E essa Convenção, no 
seu  dispositivo  mais  relevante  para  a  matéria,  que  é  o  31º,  prevê  o 
comportamento  em  caso  de  acidente,  como  Brasil  internalizou-a, 
portanto, é lei também no direito interno a ser considerada para a solução 
dos casos submetidos à prestação jurisdicional.

Comportamento em caso de acidente, diz a Convenção de Trânsito 
de Viena, que também é lei entre nós. 

Item 1 - "Sem prejuízo do disposto nas legislações nacionais sobre a 
obrigação de prestar auxílio aos feridos, todo condutor ou qualquer outro 
usuário da via, implicado em um acidente de trânsito, deverá:

 c) se exigido por outras pessoas implicadas no acidente, comunicar-
lhe sua identidade;"

Portanto, ainda mais autoridade policial.
"d) se houver resultado ferida ou morta alguma pessoa no acidente, 

advertir a polícia" - ou seja noticiar o fato - "e permanecer ou voltar ao 
local do acidente até a chegada desta, a menos que tenha sido autorizado 
por essa para abandonar o local que esteve a prestar auxílio aos feridos 
ou ser ele próprio socorrido."

Portanto há uma norma de direito internacional vigente na ordem 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C755-105D-2717-051F e senha 2006-E13A-AAEE-CBB2

Inteiro Teor do Acórdão - Página 105 de 185



Antecipação ao Voto

RE 971959 / RS 

jurídica  interna  que  abona,  se  é  que  precisasse,  a  opção  feita  pelo 
legislador constituinte. E, por último, Senhor Presidente, o bem jurídico 
tutelado aqui é a administração da Justiça. Todos nós brandimos armas 
contra a morosidade da Justiça,  a  dificuldade de responsabilização,  os 
lapsos temporais alargados que podem se converter em impunidade. Este 
tipo vem na direção oposta e, portanto, parece-me que é constitucional.

Acompanho o eminente Ministro-Relator.
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Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, 
cumprimento,  em  primeiro  lugar,  além  do  Relator,  os  ilustres 
profissionais que estiveram na tribuna: o Doutor Alexandre Sikinowski 
Saltz,  o  Doutor  Pedro  Paulo  Lourival  Carriello  e  o  Doutor  Gianpaolo 
Poggio Samanio, bem como a nossa estimada Procuradora-Geral, Doutora 
Raquel Dodge. 

E cumprimento também os Colegas que participaram desse debate, 
além  do  voto  do  Ministro  Luiz  Fux,  Ministro  Alexandre  de  Moraes, 
Ministro  Luiz  Edson  Fachin,  Ministro  Gilmar  Mendes  e  o  Ministro 
Lewandowski, trazendo todos apartes que considero muito relevantes. E 
também não considero esse tema totalmente banal.

Está  em  questão,  apenas  para  reavivar,  o  art.  305  do  Código 
Nacional de Trânsito, cuja constitucionalidade, aqui, se discute. A dicção 
do dispositivo é a seguinte: "afastar-se o condutor do veículo do local do 
acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 
atribuída".  E a previsão de pena é de detenção de seis meses a um ano ou 
multa.

A discussão, portanto, consiste em saber se esta norma - que de resto 
vige desde 1997, não é uma norma recém-introduzida no ordenamento 
jurídico  -  viola,  ou  não,  o  princípio  constitucional  da  não 
autoincriminação,  que  tem a  sua  previsão  central  no  art.  5,  LXIII,  da 
Constituição, onde se lê: "o preso será informado de seus direitos, entre os 
quais  o  de  permanecer  calado,  sendo-lhe  assegurada  a  assistência  da 
família e de advogado". Portanto, na dicção constitucional, o princípio da 
não autoincriminação é bastante restrito:  o preso que tem o direito de 
permanecer calado. 

Ao longo do tempo, a jurisprudência do Tribunal foi expandindo o 
alcance do princípio da não incriminação, tanto para permitir permanecer 
calado  em  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  -  há  precedentes 
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importantes -, como o direito de não produzir prova contra si próprio, 
seja  para  a  perícia  grafotécnica,  seja  para  a  reconstituição  de  fato 
criminoso,  seja  -  num precedente  da  Ministra  Cármen  -  para  não  ser 
obrigado  a  soprar  o  bafômetro  para  medição  alcoólica.  Portanto,  o 
Supremo expandiu o sentido e o alcance da ideia de não incriminação ao 
longo do tempo.

Cuida-se  de  saber,  portanto,  se  o  direito  à  não  autoincriminação 
geraria o direito de alguém, em rigor, fugir do local de um acidente, sem 
atentar  seja  para  vítimas,  seja  para  os  danos  tenham  sido  causados. 
Embora reconheça a delicadeza da questão, e acho mesmo que estamos 
numa linha de  fronteira,  penso  que,  na interpretação  constitucional,  o 
intérprete deve ter o cuidado de não dar incentivos errados às pessoas, 
relativamente aos comportamentos que devam adotar. 

Então, a pergunta que me faço é a seguinte: deve o Estado passar a 
mensagem de que quem se envolva em um acidente pode fugir do local, 
deixando para trás vítimas ou danos materiais?  E penso, com todas as 
vênias  de  quem  tenha  o  entendimento  diferente,  que  a  resposta  é 
negativa. Acho que o Estado não deve dar.

O  SENHOR MINISTRO  GILMAR MENDES  -   Ministro  Barroso, 
Vossa Excelência me permitir?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Claro, com 
muito prazer.

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  -  Eu  acho  que  a 
pergunta  não  é  esta.  A pergunta  é  se  a  resposta  penal  é  adequada. 
Permita-me, Vossa Excelência, é o debate que nós travamos a propósito 
do  porte  ou  não  de  drogas.  Nós  não  dissemos  que  dever-se-ia 
simplesmente  deixar  isento  de  responsabilidade,  que  poder-se-ia  até 
eventualmente adotar,  por exemplo,  a responsabilidade administrativa, 
tratar como se fosse uma infração. Em Portugal, por exemplo, permite até, 
em  casos  que  tais,  em  se  tratando  de  uso  de  drogas,  a  internação 
compulsória, mas não trata como tema de Direito Penal.

A pergunta, portanto, que me parece que se deve fazer é esta:  Se é 
correto, em casos que tais, dar a resposta penal, usar o Direito Penal como 
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ultima ratio. É essa que é a questão. 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu entendo 

e acho que essa questão é, de fato, uma questão sensível. Porém, no caso 
do porte de drogas para uso pessoal - em que, nesse ponto, acompanhei a 
posição de Vossa Excelência -, tratava-se de uma conduta autorreferente, 
uma conduta que alguém pratica para si próprio sem nenhuma lesão à 
esfera  jurídica  de  terceiros,  o  que,  aqui,  parece-me  um  diferencial 
importante.

Aqui,  eu  penso  que,  se  nós  estendemos  o  direito  à  não 
autoincriminação à possibilidade de fuga sem a atenção à vítima ou a 
danos, eu penso que nós estaríamos estimulando um comportamento de 
falta de solidariedade, de irresponsabilidade ou mesmo de esperteza.

Não é uma questão de moralismo e menos ainda de tornar condutas 
-  como  observou  o  Defensor  Público,  Doutor  Carrielo  -,  não  é  uma 
questão de se transformar a ética ou a moral em Direito; é que aqui há 
direito mesmo, há uma norma.

Portanto, nós não estamos criando um tipo penal por interpretação 
constitucional. Nós estamos - há quem pense como o Relator e a ele estou 
aderindo - validando um tipo penal que resultou da escolha do legislador.

E, de novo - não me são indiferentes as preocupações manifestadas 
pelo  Ministro  Gilmar Mendes,  eu mesmo tive oportunidade de ver  as 
razões de Sua Excelência -, mas aqui eu também lembraria que a pena 
prevista é uma pena bastante modesta: de seis meses a um ano ou multa. 
O  que  significa  dizer  que,  sobretudo,  se  for  um  réu  primário,  em 
nenhuma hipótese haverá o risco de algum tipo de constrição à liberdade.

Portanto, nós estamos falando, no máximo, de uma pena substitutiva 
de eventual prestação de serviços à comunidade. Portanto, eu até acho 
que  é  uma  pena  bastante  proporcional  para  alguém  ausentar-se 
deliberadamente às vezes, dolosamente, do local onde tenha ocorrido o 
acidente ou praticado um acidente.

E  eu  penso  que  o  núcleo  essencial  do  princípio  da  não 
autoincriminação  não  é  afetado,  porque  o  condutor  é  obrigado  a 
permanecer no local, mas ele não é obrigado a prestar depoimento contra 
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si; ele não é obrigado a prestar declaração; ele não é obrigado sequer a 
descrever a dinâmica do fato. Ele pode, sim, simplesmente silenciar, e, aí, 
eu  penso  que  o  direito,  o  núcleo  essencial  do  direito  à  não 
autoincriminação se vê devidamente respeitado na medida em que o que, 
em última análise, assegura-se é o direito ao silêncio, é o direito de não 
produzir prova contra si, mas não o direito de deliberadamente dificultar 
a própria, porque aqui - o Ministro Edson Fachin observou que o bem 
jurídico tutelado é a administração da Justiça e o Ministro Alexandre de 
Moraes lembrou a questão de acidente de aviação -, quer dizer, muitas 
vezes você precisa entender como se deu a dinâmica dos fatos, até porque 
você  pode  ter  que  precisar  fazer  uma  mudança  administrativa  ou 
urbanística relativamente ao fato. Portanto, tem o dever de permanecer 
no local, mas não tem o dever de produzir prova contra si,  penso que 
todos nós pensaremos assim.

 De modo que o Direito Penal deve ser moderado, deve ser a última 
ratio, mas, no atual estágio da condição humana, o comportamento ético 
por vezes precisa de incentivo normativo, e,  a meu ver, é disso que se 
trata  neste  caso.  E  considero  compatível  com  a  Constituição,  porque 
atropelar alguém, ou causar um acidente, ou ser parte de um acidente e 
fugir não são condutas compatíveis com o ideal constitucional de uma 
sociedade justa e solidária, como prevê o art. 3º, I, da Constituição. 

Os tipos penais - lembrava o Ministro Lewandowski também - que 
eventualmente se aplicam alternativamente de homicídio, de omissão de 
socorro, talvez, Ministro Lewandowski, quando eles efetivamente forem 
aplicáveis, devam absorver esse tipo, talvez essa seja uma forma própria 
de se interpretar. Mas acho que há autonomia desse tipo do art. 301 do 
Código Nacional de Trânsito, porque o bem jurídico tutelado é diferente 
do bem jurídico tutelado no caso do homicídio e no caso da omissão de 
socorro. E eu observo - e também considero isso importante - que o art. 
301 do Código de Trânsito diz o seguinte: 

"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 àquela." - à vítima.   
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Portanto a permanência no local do delito é imunizada de qualquer 
intervenção  penal  sobre  a  pessoa  do  causador  do  dano,  para  dar  um 
incentivo  a  esta  prática  solidária  e  minimamente  humana  de  você 
socorrer alguém. E, a meu ver, o ato de socorrer diante de um fato de 
trânsito, no mínimo, deve funcionar como uma atenuante relevante numa 
eventual demonstração de culpabilidade.

Por  fim,  Presidente,  lembro  os  números  muito  chocantes  aqui 
reavivados pelo Ministro Alexandre de Moraes relativamente à questão 
do  trânsito,  que  precisa  ser  enfrentada  moderadamente  como  uma 
questão  de  saúde  pública,  mas  inclusive  com  o  Direito  Penal.  E  a 
aplicação  severa  da  Lei  Seca  no  Rio  de  Janeiro,  onde  eu  acompanho, 
produziu  resultados  muito  expressivos  na  redução  do  número  de 
acidentes e de óbitos, mas muito mesmo. O Rio ultimamente não anda 
sendo exemplo para coisa alguma, mas nesta matéria tem sido exemplar, 
no monitoramento das vias públicas, para impedir que as pessoas dirijam 
alcoolizadas, porque esse número que o Ministro Alexandre lembrava de 
47 mil mortes são todos jovens, é um genocídio brasileiro, e se somarmos 
com os 63 mil  homicídios  de jovens,  teremos mais  de  110 mil  mortes 
violentas de jovens por ano, seja por homicídio, seja pelo trânsito.

De modo que, com todas as vênias e verdadeiramente entendendo as 
razões que levam alguns Colegas a atenuarem essa compreensão, eu acho 
que,  diante  desses  números,  nós  devemos  ser  deferentes  para  com  a 
escolha do legislador. É possível, sim, o controle da constitucionalidade 
material da atividade legislativa penal,  eu mesmo oriento uma tese de 
doutorado do Professor Ademar Borges nessa matéria,  é perfeitamente 
possível, mas há opções legítimas do legislador. Mesmo que estejamos na 
fronteira, ainda assim acho que deve prevalecer a vontade legislativa, a 
qual sempre pode ser, evidentemente, reformada pelo próprio Congresso 
Nacional. 

Presidente,  eu  não  me  animo  a  retirar  da  legislação  penal  uma 
norma  que  dá  um  incentivo  correto:  As  pessoas  pararem,  seja  para 
socorrer,  seja  permitir  a  reconstrução do fato,  assegurado o direito  de 
permanecerem em silêncio para não se autoincriminarem. 
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O Ministro Luiz Fux nem sequer leu o voto inteiro, mas desenvolve 
com sofisticação esse argumento da ponderação dos interesses em jogo. 
Estou acompanhando Sua Excelência, dando provimento ao recurso do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

É como voto, Presidente.
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14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

A  Senhora  Ministra  Rosa  Weber:  Senhor  Presidente,  eminentes 
pares,  inicio  cumprimentando  todos,  com  saudação  especial  aos  que 
assomaram  à  tribuna,  com  valiosas  sustentações  orais,  e  o  faço 
especialmente nas pessoas da eminente Procuradora Geral da República, 
Dra Raquel Dodge, e do Procurador Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, Dr Smanio. 

O tema em debate,  de  nº  907  da  Repercussão  Geral  –  e  também 
objeto da ADC 35,  ainda em trâmite-,  ,  diz,  como já destacado, com a 
higidez constitucional do art. 305 do Código Nacional de Trânsito, assim 
redigido: 

Art.  305.  Afastar-se  o  condutor  do  veículo  do  local  do 
acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe 
possa ser atribuída.

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

Em  exame  a  compatibilidade  do  tipo  penal  em  apreço  com  a 
proibição da autoincriminação abrangida pela interpretação ampliada do 
inciso LXIII do art. 5º da CF (“o preso será informado de seus direitos, entre os  
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de  
advogado”), com eco na Convenção Interamericana de Direitos, art. 8, 2, 
“g”, (“Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência  
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa  
tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] “direito de  
não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada”). 

Os  posicionamentos  doutrinários  e  jurisprudenciais  pela 
inconstitucionalidade do art.  305 do CTB afirmam que o referido tipo 
penal malfere os princípios da ampla defesa, da autoincriminação e da 
igualdade. 
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Em resumo, ao criminalizar o afastamento do envolvido do local dos 
fatos, estaria o referido tipo penal a afrontar o  direito ao silêncio e ao 
direito de não produzir prova contra si mesmo. Violado ainda estaria o 
princípio da igualdade,  pois  envolvidos em outros fatos considerados 
delituosos não têm de aguardar a chegada das autoridades, podendo se 
afastar do local do cometimento do crime, vale dizer,  a criminalização 
atingiria apenas os envolvidos em acidentes de trânsito.

Já  as  posições  favoráveis à  constitucionalidade  do  tipo  penal 
ressaltam que a exigência de permanência no local dos fatos não implica 
a assunção de qualquer tipo de responsabilidade imediata ou confissão, 
de  modo  que  garantido  o  direito  ao  silêncio.  Afirma-se  ainda, 
considerando  os  interesses  envolvidos,  proporcionalmente  adequada  a 
tipificação da conduta.

O ponto de divergência a enfrentar, portanto, é o âmbito de alcance 
do princípio da proibição da autoincriminação. 

Na linha do relator, cujo substancioso voto acompanho, entendo que 
o tipo penal do art. 305 do CTB não ofende a Constituição Federal. 

O  Código  de  Trânsito  Brasileiro  arrolou  direitos  e  obrigações 
direcionados a pedestres, ciclistas e condutores de veículos automotores 
nas  vias  terrestres  de  todo  o  território  brasileiro,  inclusive  diversas 
infrações  administrativas  e  crimes  cometidos  na  direção  de  veículos 
automotores, a demonstrar a preocupação no tratamento legislativo do 
tema. 

Enfatizando, como já foi feito, que não há direitos absolutos - e nessa 
medida  a  garantia  constitucional  da  não  autoincriminação  não  o  é  -, 
pontuo que bem jurídico tutelado no art. 305 do CTB é, a meu juízo, a 
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administração  da  justiça,  permitindo,  a  exigência  de  permanência  do 
condutor  no  local  do  acidente,  sua  identificação,  facilitando  a 
responsabilização penal e/ou civil. 

Anoto que esta obrigação de permanência do motorista envolvido 
no acidente de trânsito no local dos fatos,  especialmente em acidentes 
com vítimas, apresenta-se como fator solidariedade, a incrementar, ainda 
que indiretamente, a proteção à vida e integridade física da vítima, bens 
jurídicos  referentes  a  outros  delitos  de  trânsito  (arts.  302,  303,  304  do 
CTB).

Na  minha  compreensão,  o  art.  305  do  CNT,  ao  expressar  a 
preocupação do legislador federal com a administração da justiça, com a 
segurança no trânsito e, por conseguinte, com a preservação dos direitos à 
integridade da vítima, à incolumidade pública e à saúde dos usuários das 
vias  públicas,  não  malfere  os  princípios  da  ampla  defesa,  da 
autoincriminação  e  da  igualdade, 
insculpidos no texto constitucional. 

Provejo, pois, o recurso extraordinário, acompanhando o Relator.
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Antecipação ao Voto

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente,  começo 
também, como já foi feito, por cumprimentar o Ministro-Relator, Ministro 
Luiz Fux, pelo voto, e especialmente as sustentações orais, afirmando não 
apenas a segurança e os subsídios aqui trazidos,  mas a excelência das 
sustentações,  inclusive por uma postura muito gentil  ao Tribunal,  sem 
nenhuma referência,  porém com uma participação que honra muito  a 
tribuna do Supremo, de todos, incluída aí a nossa Procuradora-Geral da 
República.

Este  caso,  como já  foi  enfatizado  aqui,  e  já  tínhamos  conversado 
Vossa Excelência e eu um pouco antes do início da sessão, é um caso que 
traz um ponto muito  sério,  de muita gravidade,  com repercussão não 
apenas geral, mas com repercussão social, digamos. O Ministro Barroso 
também enfatizou os efeitos e as consequências sociais de um julgamento 
como esse.

Apenas para situar mais uma vez, o que se põe como controvérsia é 
a  validade  constitucional  ou  não  do  art.  305  do  Código  Brasileiro  de 
Trânsito, que afirma ser uma conduta tipificada penalmente "afastar-se o  
condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou  
civil  que  lhe  possa  ser  atribuída".  Comina-se  a  esta  conduta  a  pena  de 
detenção de seis meses a um ano ou multa.

Neste caso específico,  o Ministério Público do Rio Grande do Sul 
denunciou o ora recorrido exatamente por esta prática; o Juízo da Vara da 
Comarca de Flores da Cunha julgou procedente a denúncia, condenou o 
réu  pela  prática  deste  delito  à  pena  de  oito  meses  de  detenção  e  a 
substituiu por duas penas restritivas de direito.  A Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul deu provimento ao 
recurso para absolvê-lo por atipicidade do fato. E se lança na ementa, no 
acórdão mesmo, que se alcançou mediante a solução decisão do Órgão 
Especial  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul  e  de  outros 
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tribunais pátrios.
Este é um caso, portanto, que tem como reflexo a circunstância de 

que  vários  tribunais  que  são  anotados  e  que  deram  origem  à  ação 
declaratória de constitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da 
República  exatamente  porque  muitos  tribunais  vêm  declarando  a 
inconstitucionalidade desta  norma.  E,  portanto,  considerando atípica  a 
conduta praticada.

Os argumentos adotados pelos tribunais basicamente é que haveria 
incompatibilidade no que a norma se põe com o direito ao silêncio e a não 
autoincriminação, a garantia de não autoincriminação. Quanto ao direito 
ao silêncio, Presidente, afirmo que, embora a Procuradoria da República 
até  ofereça  um  número  significativo  de  casos  nos  quais  se  adota 
exatamente  este  fundamento,  parece-me  que  vem  sendo  afastado  nos 
votos tanto do Relator quanto especialmente a partir do voto do Ministro 
Alexandre de Moraes, que especificamente diz que não é que ele estando 
no local e devendo ali permanecer tenha qualquer dever ou se lhe possa 
impor a conduta de falar, ele pode perfeitamente se manter exatamente 
dentro das garantias constitucionais. Acho que foi enfatizado também no 
voto de Vossa Excelência, Minstro Fux, com direito de não se manifestar 
e, portanto, sem nenhuma dúvida quanto a isso.

O direito, portanto, que estaria sendo, de alguma forma, ferido seria 
o da não incriminação. É preciso que seja dito que mesmo a Procuradoria 
da República afirma expressamente no seu parecer - e foi acolhido pelo 
Ministro-Relator e pelos que o seguiram - que a permanência no local não 
cria para a pessoa que tenha, de alguma forma, envolvido-se no acidente, 
que  portanto  seria  o  sujeito  dessa  incriminação,  qualquer  dever  de 
produzir  prova.  É  expresso  o  parecer,  quanto  a  repercussão  geral,  no 
sentido de que:

"(...)  a  observância  da  norma  legal  não  implica,  por  parte  dos 
condutores envolvidos em acidentes, a produzirem provas contra si. Os 
acidentes de trânsito são fatos corriqueiros nas vias terrestres do Brasil e 
podem acontecer, por casos fortuitos ou de força maior, por descuido dos 
condutores  não  diretamente  afetados  ou  por  desatenção  de  outro 
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motorista envolvido. Dessa maneira, os condutores, ao serem proibidos 
pelo  art.  305  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  de  fugir  do  local  do 
acidente para facilitar a apuração do acontecimento, não necessariamente 
sofrerão  responsabilidade  penal  ou  civil,  podendo  até  mesmo,  após 
averiguação, receber reparação civil ulterior e contribuir com a produção 
de provas criminais e não contra si, mas contra outrem.

Ademais,  ao  ser  obrigado  a  permanecer  no  local  do  acidente,  o 
motorista,  mesmo  sendo  eventualmente  o  responsável  pelo  ocorrido, 
poderá tranquilamente, sem ser preso ou submetido a qualquer sanção, 
calar-se ou se negar a assumir eventual responsabilidade civil ou penal 
que lhe possa vir a ser atribuída em todos os momentos seguintes, desde 
a  apuração  administrativa  do  fato,  pela  autoridade  de  trânsito 
competente,  até  o  fim  de  eventuais  ações  civis  ou  penais  contra  ele 
ajuizadas."

Portanto, a questão da autoincriminação e do direito ao silêncio fica 
resolvido nesta parte pela anotação feita em todos os votos e que serve de 
fundamento, e inclusive pode ser colocada na tese da repercussão, se for o 
caso, no sentido de que está resguardado o direito constitucional,  para 
escoimar  qualquer  eiva  de  inconstitucionalidade  que  pudesse  dessa 
incompatibilidade advir.

Por  outro  lado,  poder-se-ia  afirmar  que  a  conduta  tipificada 
ofenderia  o  princípio  da  proporcionalidade,  o  que foi  enfatizado aqui 
também no voto do Relator no sentido de não haver excesso, primeiro 
porque o que se exige é apenas a permanência no local para se garantir a 
eficácia do bem jurídico tutelado, que é a administração da Justiça, ou 
seja, o Estado não pode se ausentar do seu dever de apurar, investigar e, 
diante da conclusão, assumir as condutas necessárias, sejam elas penais, 
civis ou de nenhuma natureza, não havendo nada a ser feito.

Dos números que foram aqui listados e devidamente apresentados 
na  manhã  de  hoje,  nas  sustentações  orais  e  nos  votos,  Presidente,  eu 
lembraria que houve uma campanha, nos tempos passados - e eu acho 
que  a  questão  do  trânsito  é  muito  educativa  e  se  resolve  com  uma 
mudança de cultura mesmo -, no sentido de "não faça do seu carro uma 
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arma, a vítima pode ser você". Porque havia se tornado, como o Ministro 
Gilmar  lembrou,  quase  que  uma  situação  de  selvageria  no  trânsito, 
acarretando perdas de vidas de forma absurda e inaceitável. 

Por isso é que a conduta que foi tipificada no art. 305 não me parece 
conter excesso, porque o Direito é feito considerando a realidade para a 
qual se produz. Portanto, para a produção da definição das políticas a 
serem adotadas, não há como se desconsiderar a necessidade de adoção 
das medidas que sejam eficazes como espaço de atuação do legislador. 
Nesse sentido, é que estou acompanhando, portanto, o Relator, chamando 
a atenção para alguns ditos que aqui já foram apresentados, como pelo 
voto do Ministro Fachin, no qual Sua Excelência afirma a expansão que 
foi dada na interpretação,  para lhe caber todas as políticas necessárias 
para a garantia da eficácia dos efeitos próprios das finalidades buscadas 
com  a  norma.  Tenho  para  mim  que  o  legislador,  neste  caso,  atuou 
exatamente para fazer face a essas demandas. 

Portanto, eu não vislumbro aqui excesso legiferante penal na atuação 
do  legislador,  porque  a  adoção  de  outras  políticas  administrativas  ou 
preventivas não foram suficientes para nós não chegarmos ao final de um 
período  como  este,  enfatizado  especialmente  no  voto  do  Ministro 
Alexandre de Moraes, com 47 mil mortes por acidentes de trânsito por 
ano, o que é muito mais do que se tem em muitas guerras de que se tem 
notícia, que têm os seus números compatibilizados.

Então, exatamente não considero ter havido aqui, tal como foi posto 
no voto do Ministro-Relator, afronta ao princípio da proporcionalidade e 
excesso na atuação do legislador em face da garantia constitucional, que 
permanece hígida. E também considero o princípio da responsabilidade, 
que é de todo cidadão em relação aos outros,  porque não há como se 
deixar  de  entender  o  Direito  como  instrumento  de  acatamento  do 
princípio da responsabilidade, que é próprio da convivência social - do 
contrário  cada  um  faria  o  que  bem  entendesse.  Nós  poderíamos 
considerar  que,  neste  caso  que  é  de  fuga,  como  foi  alertado  pela 
Procuradora-Geral da República, nós teríamos um direito esvaziado ou 
um dever do Estado impossibilitado de se concretizar.
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Faço a juntada de voto escrito, Presidente. Neste sentido, portanto, 
rapidamente exposto, estou adotando como fundamentos constitucionais 
válidos os adotados pelo legislador. E não posso deixar de considerar a 
gravidade  e  a  seriedade  dos  argumentos  aqui  expostos  pelo  Ministro 
Gilmar,  pois acho que é da preocupação de todos nós não termos um 
Direito  Penal  excessivo,  exatamente  em  matérias  que  poderiam  ser 
perfeitamente  neutralizadas  por  outras  medidas,  inclusive 
administrativas.  Entretanto,  neste  caso,  não  vejo  como  se  considerar 
inválida  a  norma  por  afronta  a  princípios  constitucionais,  que,  acho, 
foram resguardados.

Estou, portanto, dando provimento ao recurso nos termos do voto 
do Relator, Presidente.
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

V O T O

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Vogal): 

1. Recurso extraordinário interposto com base na al.  a do inc. III do 
art.  102  da  Constituição  da  República  no  qual  este  Supremo Tribunal 
reconheceu  a  repercussão  geral  do  objeto  da  controvérsia  posta  na 
espécie, a constitucionalidade ou não do art. 305 do Código de Trânsito 
Brasileiro, no qual se dispõe:

“afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir  
à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída”.

2. Na origem, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu 
denúncia contra Gilberto Fontana pela prática do crime previsto no art. 
305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei  n.  9.503/1997),  nos seguintes 
termos:

“No dia  02 de  novembro de  2010 (terça-feira),  por  volta  das  
03h10min,  na Júlio  de  Castilhos,  31,  Bairro  Centro,  nesta Cidade,  
dirigindo  o  veículo  marca  Fiat,  modelo  Palio  Weekend  Adventure  
Flex, cor branca, ano e modelo 2009, placas IPL-8527, chassi número  
9BD17309T94263260  (Boletim  de  Ocorrência  das  fls.  02  e  03),  o  
denunciado  Gilberto  Fontana  afastou-se  do  local  do  acidente,  para  
fugir  às  responsabilidades  penal  e/ou  civil  que  lhe  pudesse  ser  
atribuída em razão do acidente – eis que, por culpa sua, abalroou a  
lateral  do  automóvel  marca  Chevrolet,  modelo  Celta,  ano  e  modelo  
2002,  cor  verde,  placas  IKN-7764,  na  frontal  esquerda,  lateral  
esquerda posterior, para-choque dianteiro, pneu dianteiro esquerdo e  
roda dianteira esquerda –, causando danos materiais.

Por ocasião do fato, o denunciado, dirigindo o veículo descrito,  
ainda  na  Rua  Borges  de  Medeiros,  realizou  conversão  à  direita,  
adentrando na Rua Júlio de Castilhos, momento em que abalroou o  
automóvel de propriedade de Daniela Manfron, o qual encontrava-se  
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estacionado no lado esquerdo, da Rua Júlio de Castilhos, sentido em  
que  dirigia.  O  denunciado,  mesmo  vendo  que  tinha  colidido,  não  
parou e fugiu do local.  A guarnição da Brigada Militar, ouvindo o  
barulho da colisão, saiu ao encalço do denunciado, onde logrou êxito  
em abordá-lo entrando na garagem de sua residência. Posteriormente,  
a guarnição tomou as providências de estilo”.

3. O  juízo  da  Vara  da  Comarca  de  Flores  da  Cunha  julgou 
procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito do art. 
305 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de oito meses de detenção, 
substituindo-a por duas penas restritivas de direito.

4. A Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do 
Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação do réu para 
absolvê-lo  por  atipicidade  do  fato,  declarando  incidentalmente  a 
inconstitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro:

“APELAÇÃO-CRIME.  ARTIGO  305  DO  CTB.  FUGA DE  
LOCAL DE ACIDENTE. FATO ATÍPICO.

1.  Controle  difuso  de  constitucionalidade.  Reconhecimento  
autorizado  no  âmbito  da  Turma Recursal  Criminal,  sem afronta  à  
Súmula Vinculante n. 10 do STF. Solução que alcançou semelhante  
decisão do Órgão Especial do TJRS, assim como de outros tribunais  
pátrios,  declarando  a  inconstitucionalidade  do  dispositivo  em  
comento.

2. Como consequência, proclamando-se inexistência de infração  
penal, impõe-se a reforma da sentença para absolver o réu com base no  
artigo 386, III, do CPP.

INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA 
INCIDENTALMENTE”.

5. No recurso extraordinário, o Ministério Público alega ofensa ao 
inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que 
“os direitos à não autoincriminação e ao silêncio (…) não conferem ao indivíduo  
autorização para fugir do local do acidente”.
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Ressalta que “referidos direitos (…) impedem que o Estado exija que o  
indivíduo preste declarações, dando uma contribuição ativa para definição de sua  
culpa, mas não são obstáculos à implementação de medidas que dizem respeito à  
correta identificação daquele que se envolveu em acidente de trânsito, mesmo que  
se trate de fato passível de enquadramento criminal”.

Afirma que, “ausente do âmbito de proteção do direito fundamental à não  
autoincriminação  a  conduta  de  evasão  do  local  do  cometimento  do  delito  de  
trânsito, não há que se cogitar de inconstitucionalidade do artigo 305 da Lei nº  
9.503/1997”.

Argumenta que “a obrigação de permanecer no local do fato não se traduz  
numa coação a prestar declarações sobre o ocorrido, tampouco de admitir a culpa,  
mas sim de não utilizar subterfúgios indevidos para embaraçar a ação da polícia  
da justiça”.

Pede  o  provimento  do  recurso  extraordinário,  “com  a  reforma  do  
acórdão proferido pela Turma Recursal Criminal do Poder Judiciário do Estado  
do Rio Grande do Sul, para restabelecer a decisão de primeiro grau que condenou  
o réu à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, afastando-se a tese  
da inconstitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito”.

6. Em  contrarrazões  o  acusado  alega  a  ausência  de 
prequestionamento  da  matéria  constitucional  tratada  no  recurso 
extraordinário e a ausência de repercussão geral do tema.

7. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público de 
São Paulo foram admitidos como amici curiae.

8. A Procuradoria-Geral  da  República  opina  pela  procedência  do 
recurso, com declaração de constitucionalidade do art. 305 do Código de 
Trânsito Brasileiro:

“PENAL.  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  
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EXTRAORDINÁRIO.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  
305 DO CTB DECLARADA POR TURMA RECURSAL DO TJRS.  
RECURSO MANEJADO PELO MPRS.  EXISTÊNCIA DE ADC  
COM  MESMO  TEMA.  PEDIDO  DE  REUNIÃO  DE  FEITOS.  
PROCEDÊNCIA DO RE.

1. A norma prevista no art. 305 do CTB é resultado de obrigação  
de Direito Público Internacional assumida pela República Federativa  
do Brasil em assinatura de tratado já internalizado no ordenamento  
jurídico  pátrio,  e  não  implica  a  assunção  de  culpa  por  parte  do  
condutor.

2. Por tal razão, a garantia de não autoincriminação não torna  
inconstitucional a exigência de que o condutor permaneça no local do  
acidente, na forma do art. 305 do CTB.

3. Manifestação pelo julgamento conjunto do presente feito com  
a  ADC  nº  35  e,  no  mérito,  pela  procedência  do  recurso,  para  
declaração  de  constitucionalidade  do  delito  previsto  no art.  305 do  
CTB”.

9. No Código de Trânsito Brasileiro, criminalizou-se, no art. 305, a 
conduta de “afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à  
responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída”, a ela cominando a 
pena de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

O crime previsto no art.  305 do Código de Trânsito Brasileiro não 
guarda relação direta com a conduta de omissão de socorro na condução 
de  veículo,  com  tipificação  penal  específica  (art.  304  do  Código  de 
Trânsito Brasileiro1), além de ser também causa de aumento de pena em 
outros delitos (inc. III do § 1º do art. 3022 e § 1º do art. 303 do Código de 

1 “Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à  

vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade  

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

mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que  

a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com  

ferimentos leves.”

2 “Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de  
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Trânsito Brasileiro3). 

Ao contrário do crime de omissão de socorro, que tutela a vida e a 
integridade física das pessoas, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do 
art.  305  é  a  administração  da  justiça.  Assim,  por  exemplo,  preleciona 
Leonardo Schmitt de Bem:

“(…)  o  bem  jurídico  penalmente  tutelado  estaria  
diretamente relacionado à administração da justiça, destinando-
se  a  repreender  o  condutor  que  impede  ou  dificulta  a  sua  
identificação para fins criminais e busca, com isso, fugir de uma  
eventual  responsabilidade  civil  que  lhe  possa  ser  atribuída,  
prejudicando  interesse  da  vítima” (BEM, Leonardo Schmitt 
de.  Direito penal de trânsito.  3.  ed. ampl.,  atual.  e revista. 
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 290). 

A controvérsia posta neste recurso extraordinário está em saber se 
esse  dispositivo  legal  é  compatível  com  o  inc.  LXIII  do  art.  5º  da 
Constituição da República, que assegura ao preso o direito de permanecer 
em silêncio.

Inúmeros tribunais têm reconhecido a inconstitucionalidade do art. 
305  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  por  ofensa  ao  direito  à  não 
autoincriminação  previsto  no  inc.  LXIII  do  art.  5º  da  Constituição  da 
República:

“INCIDENTE  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  
RESERVA  DE  PLENÁRIO  -  ART.  305  DO  CÓDIGO  DE  

dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir  

veículo automotor. § 1o  No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é  

aumentada de  1/3 (um terço)  à  metade,  se o  agente:  (…) III  -  deixar  de  prestar  socorro,  quando  

possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;”

3 “Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: Penas - detenção,  

de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir  

veículo automotor. (…) § 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das  

hipóteses do § 1o do art. 302.”
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TRÂNSITO  BRASILEIRO  -  INCOMPATIBILIDADE  COM  O  
DIREITO  FUNDAMENTAL  AO  SILÊNCIO  -  
INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA”   (Tribunal  de 
Justiça de Minas Gerais, Arguição de Inconstitucionalidade n. 
1.0000.07.456021-0/000,  Relator  o  Desembargador  Sérgio 
Resende, Corte Superior, julgado em 11.6.2008).

“Incidente de inconstitucionalidade (CF, art. 97; CPC, arts. 480  
a  482).  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  art.  305  -  fuga  à  
responsabilidade penal e civil. Tipo penal que viola o princípio do art.  
5°, LXIII - garantia de não autoincriminação. Extensão da garantia a  
qualquer pessoa, e não exclusivamente ao preso ou acusado, segundo  
orientação  do  STF.  Imposição  do  tipo  penal  que  acarreta  a  
autoincriminação, prevendo sanção restritiva da liberdade, inclusive  
para  a  responsabilidade  civil.  Inconstitucionalidade  reconhecida.  
Incidente acolhido. 

É inconstitucional, por violar o art. 5°, LXIII, da Constituição  
Federal,  o  tipo  penal  previsto  no  art.  305  do  Código  de  Trânsito  
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“ARGUIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 305 DO CTB - FUGA DO LOCAL  
DO  ACIDENTE  PARA  ISENÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  
CIVIL OU PENAL - INCONSTITUCIONALIDADE - VIOLAÇÃO  
AOS DIREITOS DE SILÊNCIO E DE NÃO PRODUZIR PROVA  
CONTRA SI MESMO (CF/88, ART. 5º, LXIII) -  AFRONTA AO  
PRINCÍPIO  DA  IGUALDADE  -  TRATAMENTO  
DIFERENCIADO  SEM  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA  -  
PROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO.   

Não se pode conceber a premissa de que, pelo simples fato de  
estar na condução de um veículo, o motorista que se envolve em um  
acidente  de  trânsito  tenha  que  aguardar  a  chegada  da  autoridade  
competente  para  averiguação  de  eventual  responsabilidade  civil  ou  
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penal porquanto reconhecer tal norma como aplicável, seria impor ao  
condutor a obrigação de produzir prova contra si, hipótese vedada pela  
Constituição Federal por ofender o preceito da ampla defesa (CF/88,  
art. 5º, LV), além de incorrer em malferição ao direito ao silêncio (CF,  
art.  5º,  LXIII).  Ademais,  estar-se-ia  punindo  o  agente  por  uma  
conduta praticada por qualquer outro delinquente, qual seja, a evasão  
da cena do delito, sem que por tal conduta recebam sanção mais alta  
ou acarrete maior gravosidade em suas penas, estabelecendo-se forte  
contrariedade aos princípios da isonomia e da proporcionalidade.   

Desse  modo,  afigura-se  inviável  vislumbrar  outra  
responsabilidade penal a ser imputada ao motorista que se evade do  
local em que estivera envolvido em acidente de trânsito com vítima  
que não a omissão de socorro, situação com disposição específica no  
CTB  (art.  304).  Assim,  se  o  condutor  que  se  encontra  nessas  
circunstâncias, que resultaram apenas em danos materiais, pode ter  
sua liberdade cerceada, está-se criando nova modalidade de prisão por  
responsabilidade  civil,  matéria  que  encontra  limites  constitucionais  
inestendíveis pelo legislador ordinário, o qual sofre limitação pelo art.  
5º, LXVII da CF/88, que impede a prisão civil  por dívida,  afora as  
hipóteses nele excetuadas” (Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 
Arguição  de  Inconstitucionalidade  em  Apelação  Criminal  n. 
2009.026222-9,  Relatora  a  Desembargadora  Salete  Silva 
Sommariva, Órgão Especial, julgado em 1º.6.2011).

“CONSTITUCIONAL.  INCIDENTE  DE  ARGUIÇÃO  DE  
INCONSTITUCIONALIDADE.  CRIME  DE  FUGA DO  LOCAL  
DO ACIDENTE.  ARTIGO 305 DA LEI  9.503/97 (CÓDIGO DE  
TRÂNSITO BRASILEIRO). GARANTIAS DA AMPLA DEFESA,  
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E  
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  DIREITO  PENAL  COMO  
ULTIMA RATIO. BEM JURÍDICO PROTEGIDO. AUSÊNCIA DE  
SUPORTE CONSTITUCIONAL. ÔNUS DO ESTADO DE FAZER  
PROVA DA ACUSAÇÃO. 

1. O artigo 305 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)  
conflita com a ordem jurídica vigente ao impor sanção ao acusado pelo  
fato de afastar-se do local do acidente, tisnando os direitos que lhe são  
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constitucionalmente assegurados, consubstanciados nas garantias da  
ampla defesa, da presunção de inocência, da não autoincriminação e do  
devido processo legal para a apuração de atos contrários ao Direito.

2. Inolvidável é a natureza subsidiária do direito penal, que atua  
sempre como ultima ratio de bens jurídicos cuja lesão (ou perigo de) se  
mostre digna e necessitada de cominação de pena.

3. O tipo em comento (artigo 305 do CTB) carece de referência  
constitucional, na medida em que, buscando garantir o esclarecimento  
de fatos ocorridos em acidente de trânsito, a fim de evitar que o agente  
se  furte  à  responsabilidade  civil  e  criminal,  lançou  mão  de  tutela  
visivelmente  desproporcional,  porquanto  extremamente  gravosa  aos  
direitos e garantias fundamentais do indivíduo, especialmente quando  
em  cotejo  com  a  finalidade  visada  pela  norma  penal,  outorgando  
tratamento sobremaneira oneroso ao motorista implicado em acidente  
de trânsito. Sendo o Estado titular da pretensão punitiva, sobre ele  
pesa o ônus de fazer a prova da acusação, mediante a observância do  
devido  processo  legal,  revelando-se  incompatível  com  a  ordem  
constitucional vigente, na qual consagrada a presunção de inocência,  
a tipificação de figura delitiva a modo de facilitar o exercício do  jus 
puniendi estatal.

4.  Reconhecimento  da  inconstitucionalidade  do  dispositivo  
adversado”  (Tribunal  Regional  Federal  da  Quarta  Região, 
Arguição de Inconstitucionalidade n. 0004934-66.2011.4.04.0000, 
Corte  Especial,  Relator  o  Desembargador  Victor  Luiz  dos 
Santos Laus, julgado em 19.12.2012).

“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO  
DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO.  ARTIGO  305.  EVASÃO  DO  
LOCAL  DO  ACIDENTE.  CONDUTA  INEXIGÍVEL  DO  
CONDUTOR.  AUTOINCRIMINAÇÃO.  FLAGRANTE  
PREJUÍZO PROCESSUAL. 

A prática de um ato ilícito enseja a correlata responsabilidade,  
civil ou penal. No caso de responsabilidade civil, a apuração compete  
exclusivamente ao titular da pretensão indenizatória. Tratando-se de  
responsabilidade  penal,  a  persecução  é  dever  do Estado,  através  do  
órgão imbuído de tal competência, mas jamais exigindo do autor do  
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ilícito determinado proceder que possa, ao facilitar a administração da  
justiça, possibilitar sua incriminação, ao menos dentro da sistemática  
estabelecida pela Constituição Federal de 1988. 

Incidente  de  inconstitucionalidade  julgado  procedente.  Por  
maioria” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Incidente de 
Inconstitucionalidade n. 70047947478, Tribunal Pleno, Relator o 
Desembargador  Gaspar  Marques  Batista,  Redator  para  o 
acórdão o Desembargador Cláudio Baldino Maciel, Julgado em 
24.6.2013).

Em razão da controvérsia sobre a validade jurídico-constitucional do 
art.  305  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  a  Procuradoria-Geral  da 
República  ajuizou  a  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  n.  35, 
Relator o Ministro Marco Aurélio, ainda pendente de julgamento.

No parecer exarado quanto à repercussão geral do caso examinado, 
a Procuradoria-Geral da República acentuou que “a observância da norma  
legal em comento não implica, por parte dos condutores envolvidos em acidentes,  
a produzirem provas contra si. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros nas  
vias terrestres do Brasil e podem acontecer por casos fortuitos ou de força maior,  
por descuido de condutores não diretamente afetados ou por desatenção de outro  
motorista envolvido. Dessa maneira, os condutores, ao serem proibidos pelo art.  
305 do Código de Trânsito Brasileiro de fugir do local do acidente para facilitara  
apuração  do  acontecimento,  não  necessariamente  sofrerão  qualquer  
responsabilidade penal ou civil, podendo até mesmo, após a averiguação, receber  
reparação civil  ulterior  e  contribuir  com a produção de  provas  criminais  não  
contra si, mas contra outrem.

Ademais, ao ser obrigado a permanecer no local do acidente, o motorista,  
mesmo sendo eventualmente o responsável pelo ocorrido, poderá tranquilamente,  
sem ser preso ou independentemente de qualquer sanção, calar-se ou se negar a  
assumir eventual responsabilidade civil ou penal que lhe possa vir a ser atribuída  
em todos os momentos seguintes, desde a apuração administrativa do fato pela  
autoridade de trânsito competente até o fim de eventuais ações civis ou penais  
contra ele ajuizados”. 
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Ao manifestar-se  pela  repercussão  geral  da  espécie  em  exame,  o 
Ministro  Relator  esclareceu  que “o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  
Grande do Sul  vem decidindo pela  inconstitucionalidade  do dispositivo  legal,  
aplicando  o  entendimento  sufragado  nos  autos  do  Incidente  de  
Inconstitucionalidade  n.  70047947478.  Da  mesma  forma,  declararam  a  
inconstitucionalidade do art. 305 do CTB: i) o Órgão Especial do Tribunal de  
Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  na  Arguição  de  Inconstitucionalidade  nº  
990.10.159020-4; ii) a Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas  
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Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004934-66.2011.404.0000/RS”.

10. Nos  julgamentos  de  tribunais  no  sentido  da 
inconstitucionalidade da norma, tem-se em seu fundamento a garantia do 
direito ao silêncio ou a garantia de não autoincriminação.

O direito ao silêncio remonta ao brocardo do nemo tenetur se detegere  
(ninguém  é  obrigado  a  se  descobrir),  originado  no  direito  canônico 
medieval, mas firmado durante o iluminismo para resguardar o direito 
do  acusado  de  se  manter  em  silêncio  durante  o  interrogatório,  em 
oposição  ao  emprego  da  tortura  para  a  obtenção  da  confissão.  Maria 
Elizabeth Queijo relata:

“Nessa época,  marcada  pela  construção  e  reconhecimento  das  
garantias penais e processuais penais, que nos dias de hoje parecem  
tão sedimentadas, o princípio do nemo tenetur se detegere revela-se  
como garantia relativa ao resguardo do acusado no interrogatório. Isso  
decorre  do  fato  de  o  acusado,  nesse  período,  já  não  ser  visto  
exclusivamente como objeto da prova.

Os luministas combateram o emprego da tortura e o juramento  
imposto  ao  acusado,  observando  que  qualquer  declaração  
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autoincriminativa era antinatural. Além disso, consideravam imoral  
os meios utilizados para fazer com que ele falasse, ou seja, confessasse,  
autoincriminando-se” (QUEIJO, Maria Elizabeth.  O direito de não  
produzir prova contra si mesmo: o princípio nemo tenetur se detegere  
e  suas  decorrências  no processo penal.  2.  ed.  São Paulo:  Saraiva, 
2012. p. 32).

O  princípio  deu  origem  ao  privilege  against  self-incrimination  do 
direito  anglo-americano,  positivado  na  Quinta  Emenda  à  Constituição 
norte-americana,  pela  qual  “nenhuma  pessoa  (…)  pode  ser  compelida  em  
processo criminal a ser uma testemunha contra si mesma, nem ser privada da  
vida, da liberdade ou da propriedade sem o devido processo legal (…)”. Marcelo 
Schirmer Albuquerque indica:

“(…) em seu nascedouro, a Quinta Emenda à Constituição dos  
Estados Unidos não se vinculava à ideia de direito ao silêncio, mas à  
importância de se vedar a extração forçada de informações. Pelo menos  
é o  que dizem fontes fidedignas mencionadas por Albert Alschuler.  
Segundo  esse  autor,  o  privilege  against  self  incrimination,  de  
início, restringia-se à proibição de interrogatórios sob juramento, de  
tortura  e  de  outras  formas  coercitivas  de  interrogatório,  inclusive  
aqueles levados a  cabo por meio de  ameças  de punições  futuras ou  
promessas de leniência” (ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer.  A 
garantia  de  não  auto-incriminação:  extensão  e  limites.  Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008. p. 28).

11. No Brasil, a legislação infraconstitucional anterior à Constituição 
de 1988, ao tratar do tema, garantia ao acusado o direito ao silêncio, mas 
advertia  que  esse  poderia  ser  interpretado  em prejuízo  da  defesa4.  O 
direito  do  acusado  ao  silêncio  só  obteve  tratamento  constitucional 
expresso a partir de 1988:

4 O Código de Processo Penal, por exemplo, dispunha: “Art. 186.  Antes de iniciar o 

interrogatório,  o  juiz  observará  ao  réu  que,  embora  não  esteja  obrigado  a  responder  às 

perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da 

própria defesa”.
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“Art. 5º (…)
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”.

Em 1992, foram promulgadas a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto 
n. 592/1992), os quais também contemplaram o direito ao silêncio:

“Convenção Americana sobre Direitos Humanos
Artigo 8
Garantias Judiciais (…)
2.  Toda  pessoa  acusada  tem  direito  a  que  se  presuma  sua  

inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o  
processo,  toda pessoa tem direito,  em plena igualdade,  às seguintes  
garantias mínimas: (…)

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a  
declarar-se culpada”.

“Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
Artigo 14 (…)
3.  Toda  pessoa  acusada  de  um  delito  terá  direito,  em  plena  

igualmente, a, pelo menos, as seguintes garantias: (…)
g)  De  não  ser  obrigada  a  depor  contra  si  mesma,  nem  a  

confessar-se culpada”.

12. Sob  a  égide  da  Constituição  de  1988,  a  jurisprudência  deste 
Supremo  Tribunal  conferiu  especial  amplitude  ao  direito  à  não 
autoincriminação,  extrapolando  o  direito  ao  silêncio  durante  o 
interrogatório.  Nas  palavras  do  Ministro  Ayres  Britto,  “esse  direito  
subjetivo de não se autoincriminar constitui uma das mais eminentes formas de  
densificação da garantia do devido processo penal e do direito à presunção de não  
culpabilidade  (inciso  LVII  do  art.  5º  da  CF)”  (HC  n.  101.909,  Relator  o 
Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, 19.6.2012).
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Conforme  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal,  inclui-se  no 
direito ao silêncio, “até mesmo por implicitude, a prerrogativa processual de o  
acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária,  
a  prática  da  infração  penal”  (HC n.  68.929,  Relator  o  Ministro  Celso  de 
Mello,  Primeira  Turma,  DJe  28.8.1992).  Nessa  linha,  este  Supremo 
Tribunal entende que “não configura o crime de falso testemunho, quando a  
pessoa, depondo como testemunha, ainda que compromissada, deixa de revelar  
fatos  que  possam incriminá-la”  (HC n.  73.035,  Relator  o  Ministro  Carlos 
Velloso, Tribunal Pleno, DJ 19.12.1996). Também nesse sentido:

“- ‘Habeas corpus’. Falsidade ideológica. 
- No caso, a hipótese não diz respeito, propriamente, à falsidade  

quanto à identidade do réu, mas, sim, ao fato de o então indiciado ter  
faltado com a verdade quando negou, em inquérito policial  em que  
figurava como indiciado,  que  tivesse  assinado termo de  declarações  
anteriores  que,  assim,  não  seriam  suas.  Ora,  tendo  o  indiciado  o  
direito de permanecer calado e até mesmo o de mentir para não auto-
incriminar-se com as declarações prestadas, não tinha ele o dever de  
dizer  a  verdade,  não  se  enquadrando,  pois,  sua  conduta  no  tipo  
previsto no artigo 299 do Código Penal.

‘Habeas corpus’ deferido, para anular a ação penal por falta de  
justa causa” (HC n.  75.257,  Relator o  Ministro Moreira Alves, 
Primeira Turma, DJ 29.8.1997).

“ACUSAÇÃO  -  AUTODEFESA  -  NEUTRALIDADE.  A 
autodefesa consubstancia, antes de mais nada, direito natural. O fato  
de o acusado não admitir a culpa, ou mesmo atribuí-la a terceiro, não  
prejudica a substituição da pena privativa do exercício da liberdade  
pela  restritiva  de  direitos,  descabendo  falar  de  ‘personalidade  
distorcida’”  (HC n.  80.616,  Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio, 
Segunda Turma, DJ 12.3.2004).

“I.  Habeas  corpus:  coação  atribuída  ao  STJ,  na  decisão  de  
recurso especial: competência do Supremo restrita aos fundamentos do  
REsp. 

13 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BDBA-A15C-CC75-66C6 e senha 0BFB-17F3-B295-23B7

Supremo Tribunal Federal

RE 971959 / RS 

Conforme  jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal,  inclui-se  no 
direito ao silêncio, “até mesmo por implicitude, a prerrogativa processual de o  
acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária,  
a  prática  da  infração  penal”  (HC n.  68.929,  Relator  o  Ministro  Celso  de 
Mello,  Primeira  Turma,  DJe  28.8.1992).  Nessa  linha,  este  Supremo 
Tribunal entende que “não configura o crime de falso testemunho, quando a  
pessoa, depondo como testemunha, ainda que compromissada, deixa de revelar  
fatos  que  possam incriminá-la”  (HC n.  73.035,  Relator  o  Ministro  Carlos 
Velloso, Tribunal Pleno, DJ 19.12.1996). Também nesse sentido:

“- ‘Habeas corpus’. Falsidade ideológica. 
- No caso, a hipótese não diz respeito, propriamente, à falsidade  

quanto à identidade do réu, mas, sim, ao fato de o então indiciado ter  
faltado com a verdade quando negou, em inquérito policial  em que  
figurava como indiciado,  que  tivesse  assinado termo de  declarações  
anteriores  que,  assim,  não  seriam  suas.  Ora,  tendo  o  indiciado  o  
direito de permanecer calado e até mesmo o de mentir para não auto-
incriminar-se com as declarações prestadas, não tinha ele o dever de  
dizer  a  verdade,  não  se  enquadrando,  pois,  sua  conduta  no  tipo  
previsto no artigo 299 do Código Penal.

‘Habeas corpus’ deferido, para anular a ação penal por falta de  
justa causa” (HC n.  75.257,  Relator o  Ministro Moreira Alves, 
Primeira Turma, DJ 29.8.1997).

“ACUSAÇÃO  -  AUTODEFESA  -  NEUTRALIDADE.  A 
autodefesa consubstancia, antes de mais nada, direito natural. O fato  
de o acusado não admitir a culpa, ou mesmo atribuí-la a terceiro, não  
prejudica a substituição da pena privativa do exercício da liberdade  
pela  restritiva  de  direitos,  descabendo  falar  de  ‘personalidade  
distorcida’”  (HC n.  80.616,  Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio, 
Segunda Turma, DJ 12.3.2004).

“I.  Habeas  corpus:  coação  atribuída  ao  STJ,  na  decisão  de  
recurso especial: competência do Supremo restrita aos fundamentos do  
REsp. 

13 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BDBA-A15C-CC75-66C6 e senha 0BFB-17F3-B295-23B7

Inteiro Teor do Acórdão - Página 133 de 185



Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

RE 971959 / RS 

II. Sentença condenatória: individualização da pena: motivação  
inidônea para acrescer circunstância judicial desfavorável ao paciente  
para aumentar a pena-base. Assente a jurisprudência do Tribunal em  
que  o  comportamento  do  réu  durante  o  processo,  na  tentativa  de  
defender-se, não se presta a agravar-lhe a pena (cf. HC 72.815, 5.9.95,  
Moreira Alves, DJ 6.10.95): é garantia que decorre da Constituição  
Federal, ao consagrar o princípio nemo tenetur se detegere (CF/88,  
art. 5º, LXIII).

III.  Redução  da  pena-base  e  conseqüente  reconhecimento,  de  
ofício,  da  prescrição  retroativa  da  pretensão  punitiva,  conforme  
entendimento assentado na Súmula 497 (‘Quando se tratar de crime  
continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não  
se  computando  o  acréscimo  decorrente  da  continuação’)”  (HC  n. 
83.960, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, 
DJ 1º.7.2005).

“Habeas  Corpus.  2.  Falso  testemunho  (CPM,  art.  346).  3.  
Negativa  em  responder  às  perguntas  formuladas.  Paciente  que,  
embora  rotulado  de  testemunha,  em  verdade  encontrava-se  na  
condição  de  investigado.  4.  Direito  constitucional  ao  silêncio.  
Atipicidade da conduta. 5. Ordem concedida para trancar a ação penal  
ante  patente  falta  de  justa  causa  para  prosseguimento”  (HC  n. 
106.876,  Relator  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  Segunda Turma, 
DJe 1º.7.2011).

13. Em outros  precedentes  este Supremo Tribunal  assentou que o 
direito à não autoincriminação impede que os acusados sejam compelidos 
a  participar  de  exames  para  fornecer  elementos  de  prova  em 
procedimentos de investigação e processos criminais. 

Ao conceder a ordem no Habeas Corpus n. 77.135 (Relator o Ministro 
Ilmar  Galvão,  Primeira  Turma,  DJ  6.11.1998),  a  Primeira  Turma  deste 
Supremo  Tribunal  assentou  que,  “diante  do  princípio  nemo  tenetur  se 
detegere, que informa o nosso direito de punir, é fora de dúvida que o dispositivo  
do inciso IV do art. 174 do Código de Processo Penal há de ser interpretado no  
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sentido de não poder ser o indiciado compelido a fornecer padrões gráficos do  
próprio punho, para os exames periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-
lo a seu alvedrio”.

Segui  essa  mesma orientação  no  julgamento  do  Habeas  Corpus  n. 
93.916 (de minha relatoria,  Primeira Turma,  DJe 27.6.2008),  referente a 
crimes de trânsito, quando anotei não ser possível “presumir que o paciente  
estaria alcoolizado pela recusa em se submeter ao exame de dosagem alcoólica: a  
Constituição da República impede que se extraia qualquer conclusão desfavorável  
àquele  que,  suspeito  ou  acusado  de  praticar  alguma infração  penal,  exerce  o  
direito de não produzir prova contra si mesmo”.

Também  nessa  linha  de  entendimento,  este  Supremo  Tribunal 
assentou  a  inviabilidade  de  se  compelir  o  acusado  a  fornecer  seus 
padrões vocais para perícia:

“HABEAS  CORPUS.  DENÚNCIA.  ART.  14  DA  LEI  Nº  
6.368/76.  REQUERIMENTO, PELA DEFESA,  DE PERÍCIA DE  
CONFRONTO  DE  VOZ  EM  GRAVAÇÃO  DE  ESCUTA 
TELEFÔNICA.  DEFERIMENTO  PELO  JUIZ.  FATO  
SUPERVENIENTE.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  PELA 
PRODUÇÃO DA PROVA INDEFERIDO. 

1.  O  privilégio  contra  a  autoincriminação,  garantia  
constitucional, permite ao paciente o exercício do direito de silêncio,  
não  estando,  por  essa  razão,  obrigado  a  fornecer  os  padrões  vocais  
necessários a subsidiar prova pericial que entende lhe ser desfavorável.  

2.  Ordem  deferida,  em  parte,  apenas  para,  confirmando  a  
medida  liminar,  assegurar  ao  paciente  o  exercício  do  direito  de  
silêncio, do qual deverá ser formalmente advertido e documentado pela  
autoridade  designada para a  realização da perícia” (HC n.  83.096, 
Relatora  a  Ministra  Ellen  Gracie,  Segunda  Turma,  DJ 
12.12.2003).

14.  Não  há,  contudo,  incompatibilidade  entre  a  garantia  da  não 
autoincriminação e o delito tipificado no art. 305 do Código de Trânsito 
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Brasileiro. O legislador limitou-se a exigir do condutor que se envolve em 
acidente a permanência no local do evento para se garantir a eficácia do 
bem jurídico tutelado, que é a administração da justiça.

Pelo dispositivo legal cuja constitucionalidade é questionada, não se 
criou para o motorista o dever de dar declarações à autoridade policial ou 
de  de  produzir  prova  contra  si  mesmo,  mas  tão  somente  o  dever  de 
permanecer  no  local.  Preservou-se,  portanto,  a  garantia  da  não 
autoincriminação.

Considerando-se o contexto fático no qual foi editada a norma do 
art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (apontou-se, no voto do Ministro 
Alexandre de Moraes,  a  ocorrência de quarenta  e  sete  mil  mortes  por 
acidente de trânsito por ano no Brasil), não considero ter havido afronta 
ao princípio da proporcionalidade ou excesso na atuação do legislador.

15. Pelo  exposto,  dou provimento ao recurso extraordinário,  nos 
termos do voto do Ministro Relator.
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14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente,  eu  costumo  preparar  meu  voto  com  antecedência;  mas, 
seguindo o conselho do eminente Ministro Marco Aurélio no sentido de 
que  é  preciso  antes  acompanhar  os  debates  para  chegarmos  a  uma 
conclusão,  eu peço vênia,  embora ainda exista uma divergência aberta 
claramente, no sentido de acompanhar o Relator.

 Eu  também  não  vejo,  data  venia,  nenhuma  inconstitucionalidade 
flagrante no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, por entender que é 
possível relativizar o princípio enunciado em latim segundo o qual nemo  
tenetur detegere, ou seja, o direito constitucional à não autoincriminação, 
tendo em conta, sobretudo, os valores em jogo, em especial a necessidade 
de socorro à vítima e à salvaguarda da administração da Justiça. 

No mais, como foi enfatizado da tribuna pelos distintos oradores, eu 
penso que as sanções da norma impugnada não se mostram irrazoáveis, 
nem mesmo desproporcionais.

Acredito que a presença do condutor no local do acidente, por si só, 
não significa qualquer autoincriminação, podendo até constituir um meio 
de  autodefesa,  na  medida  em  que  constitui  uma  oportunidade  para 
esclarecer  as  circunstâncias  do  acidente  que,  eventualmente,  podem 
militar em seu favor, ou seja, em favor do condutor.

No entanto, penso que o eventual risco de agressões, que o condutor 
pode  sofrer  por  parte  dos  circunstantes,  ou até  mesmo uma eventual 
lesão corporal sofrida pelo condutor, que exijam um eventual abandono 
do acidente, pode ser legitimado, mediante alegação de uma excludente 
de ilicitude, tal como a legítima defesa ou o estado de necessidade.

É muito  comum, àqueles  que vivem em São Paulo,  como eu,  me 
desloco, em geral, do bairro onde moro, atravessando toda a 23 de Maio, 
ver  acidentes  com  motoqueiros.  O  motoqueiro  acidentado,  às  vezes, 
abalroado  levemente,  cai  ao  chão,  imediatamente,  dez,  vinte,  trinta, 
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quarenta, cinquenta motoqueiros se reúnem em torno do motorista e este, 
evidentemente, pode, inclusive, sofrer o risco até de uma lesão corporal 
ou de uma agressão mais grave. Então, parece-me legítimo até que ele se 
evada do local, enfim, para preservar a sua incolumidade física. E, por 
vezes,  o  condutor  fica  lesionado  também  no  acidente.  Então,  é 
perfeitamente  possível,  e  o  Direito  o  acode  nesse  sentido,  que  ele  vá 
procurar o socorro onde quer que entenda razoável e necessário.

Portanto,  com  a  devida  vênia  dos  que  eventualmente  venham  a 
discordar - num primeiro momento, inclusive, inclinava-me no sentido de 
sopesar, porque o Ministro Gilmar Mendes ainda não se pronunciou, com 
bastante  consideração  os  argumentos  enunciados  por  Sua  Excelência, 
tendia a não acompanhar o voto do Relator -, mas, em função de uma 
meditação que fiz agora no intervalo do almoço e pelos argumentos que 
enunciei, acompanho integralmente o Relator deste caso.
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14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

ADITAMENTO AO VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR)  -  Senhor 
Presidente, o Ministro Lewandowski tocou num ponto muito importante, 
que ocorre na prática. 

Quando ocorre um atropelamento, um delito de circulação em geral, 
acode ali uma população curiosa, às vezes raivosa, querendo linchar o 
motorista. Então, vou colocar em  obter dictum,  no voto, que o juiz, nos 
casos concretos em que há perigo de vida do causador do evento que ficar 
no local, se houver perigo de vida de ele ficar no local, o juiz poderá aferir 
a exclusão de antijuridicidade. Não na tese, em obter dictum.

O  SENHOR  MINISTRO  ALEXANDRE  DE  MORAES  -  Em 
complementação  ao  que  disseram  o  Ministro  RICARDO 
LEWANDOWSKI e  o Ministro  LUIZ FUX, aqui  -  e  há casos  concretos 
nesse sentido -,  em verdade, é uma etapa até anterior à excludente de 
ilicitude, porque o fato seria atípico. O art. 305 diz: "afastar-se o condutor 
do veículo para fugir à responsabilidade..."

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) -  É exclusão de 
antijuridicidade.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - É, mas aqui é 
de atipicidade mesmo, porque diz: "...para fugir à responsabilidade penal 
ou civil". Em casos - o Ministro LEWANDOWSKI lembrou - que ocorrem 
diariamente, porque 1,5 motoboys são acidentados por dia na 23 de Maio. 
E se, eventualmente, o condutor precisa se evadir, ele não se evadiu para 
fugir da responsabilidade penal ou civil. Então, aqui, não houve esse dolo 
de fugir da responsabilidade penal. 

Os  termos  circunstanciados  acabam  sendo  arquivados  pelo 
Ministério Público exatamente pelo fato ser atípico: ele se evadiu porque 
ia  ser  agredido,  nem ingressa  na  questão  da  legítima  defesa,  porque, 
anteriormente, já é fato atípico.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E nem é evasão, não 
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de fugir da responsabilidade penal. 

Os  termos  circunstanciados  acabam  sendo  arquivados  pelo 
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ia  ser  agredido,  nem ingressa  na  questão  da  legítima  defesa,  porque, 
anteriormente, já é fato atípico.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E nem é evasão, não 
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é, Ministro?  É um afastamento legítimo.
O  SENHOR  MINISTRO  ALEXANDRE  DE  MORAES  -  É  um 

afastamento legítimo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA  -  Como também, se 

ele tiver, de alguma forma, machucado, ele tem que se afastar. Mas aí é 
que,  como  diria  Carlos  Maximiliano,  o  Direito  interpreta-se 
inteligentemente, o juiz haverá de levar em consideração.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  O 
importante  é  que nós  interpretemos isso  cum grano  salis,  porque ou o 
condutor pode estar ameaçado de morte,  ou de lesão corporal,  ou ele 
mesmo pode ter sofrido danos em sua incolumidade física e precisa de 
socorro.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) -  É,  mas vamos 
colocar em obiter dictum. Em tese, todo mundo vai se sentir em perigo.
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14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: 

1.  QUESTÃO:  Diante  da  declaração  de 
inconstitucionalidade por diversos tribunais brasileiros (por ex. 
TJSP, TJSC, TJRS, TRF4, TJMG) do tipo penal previsto no art. 
305  do  CTB  (fuga  do  local  do  acidente),  questiona-se  a  sua 
compatibilidade com o direito à não autoincriminação.

2.  AMPLITUDE  DO  DIREITO:  O  direito  à  não 
autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF) não se limita ao direito ao 
silêncio – o qual somente veda obrigações declaratórias –, mas, 
conforme  assentado  por  este  Supremo  Tribunal,  também 
abrange outros deveres de colaboração do imputado, como as 
imposições  de  fornecimento  de  padrões  grafotécnicos  (HC 
77.135-8/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1998), de participação em 
reconstituição  de  crime  (HC 69.026-2/DF,  Rel.  Min.  Celso  de 
Mello, 1991), de submissão a exame de alcoolemia (HC 93.916, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.6.2008) e de ser conduzido para 
prestar  esclarecimentos  (ADPF  395,  de  minha  relatoria,  j. 
14.6.2018).

3.  VIOLAÇÃO: Embora o condutor possa manter-se em 
silêncio  posteriormente,  a  obrigação  de  colaborar  com  sua 
“responsabilização penal ou civil”, permanecendo no local do 
acidente,  contribui  para  a  sua  identificação  e  para  a 
comprovação do seu envolvimento com os fatos ocorridos,  o 
que viola o seu direito à não autoincriminação.

4. SUFICIÊNCIA DA TUTELA PENAL: Os bens jurídicos 
vida e integridade física são tutelados por outros tipos penais, 
como homicídio, lesão corporal e omissão de socorro, de modo 
que não há que se falar em violação à proporcionalidade como 
proibição de tutela deficiente. Além disso, há outros meios de 
tutela do interesse resguardado pelo art. 305 do CTB, a partir de 
distintas searas do Direito, em respeito ao princípio da  ultima  
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ratio do Direito Penal.
5.  CONCLUSÃO  E  TESE:  Diante  do  exposto, 

respeitosamente, divirjo do eminente relator, para desprover o 
Recurso  Extraordinário,  e  fixo  a  seguinte  tese:  “O  tipo  penal  
previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) é  
inconstitucional,  uma  vez  que,  ao  impor  ao  agente  conduta  que  
acarreta na colaboração com sua responsabilização penal ou civil, viola  
o  direito  à  não  autoincriminação  (art.  5º,  LXIII,  CF),  bem como a  
proporcionalidade  como proibição  de  excesso,  ao  passo  que  existem  
outros  tipos  penais  e  meios  de  persecução para resguardar  os  bens  
jurídicos tutelados”.

1. Resumo do caso e questão constitucional debatida

Trata-se  de  recurso  extraordinário  em  que  se  discute  a 
constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual 
tipifica penalmente o fato de o condutor do veículo afastar-se do local do 
acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 
atribuída, em face do direito de não autoincriminação, previsto no art. 5º, 
LXIII, da Constituição Federal.

TIPO PENAL: Art. 305, CTB. “Afastar-se o condutor do veículo do 
local do acidente,  para fugir à responsabilidade penal ou civil  que lhe 
possa ser atribuída”: Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

NORMA CONSTITUCIONAL:  CF,  art.  5º,  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;”

QUESTÃO: A criminalização da conduta descrita no art. 305 do CTB 
(“afastar-se o condutor do veículo do local do acidente”) – que obriga o 
agente  a  permanecer  no  aludido  local  com  o  fim  de  viabilizar  sua 
identificação pelas autoridades de trânsito – implica ofensa ao direito de 
não produzir prova contra si mesmo?
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Diante  de  tal  problemática,  diversos  tribunais  brasileiros,  em 
controle  difuso  de  constitucionalidade,  declararam  a 
inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 305 do CTB. Cito o 
Tribunal de Justiça de São Paulo (AI 990.10.159020-4), Tribunal de Justiça 
de  Santa  Catarina (AI  2009.026222-9/0001.00),  Tribunal  de  Justiça  de 
Minas  Gerais (AI  1.0000.07.456021-0/000),  Tribunal  de  Justiça  do  Rio 
Grande do Sul (II 70047947478) e Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(AI 0004934-66.2011.404.0000/RS).

Transcrevo, exemplificativamente, as ementas dos julgados no TJSC 
e no TJSP:

“Arguição  de  inconstitucionalidade.  Apelação  criminal. 
Art.  305 do CTB. Fuga do local  do acidente para isenção de 
responsabilidade civil ou penal. Inconstitucionalidade. Violação 
aos  direitos  de  silêncio  e  de  não  produzir  prova  contra  si 
mesmo (art. 5º, LXIII, CF). Afronta ao princípio da igualdade. 
Tratamento diferenciado sem motivação idônea. Procedência da 
arguição. Não se pode conceber a premissa de que, pelo simples 
fato de estar na condução de um veículo, o motorista que se 
envolve em um acidente de trânsito deva aguardar a chegada 
da  autoridade  competente  para  averiguação  de  eventual 
responsabilidade  civil  ou  penal,  porquanto,  reconhecer  tal 
norma como aplicável, seria impor ao condutor a obrigação de 
produzir  prova  contra  si, hipótese  vedada  pela  Constituição 
Federal por ofender o princípio da ampla defesa (art. 5º, LV), 
além de incorrer em malferição ao direito ao silêncio (art.  5º, 
LXIII).  Ademais,  estar-se-ia  punindo  o  agente  por  uma 
conduta praticada por qualquer outro delinquente, qual seja, 
a evasão da cena do delito, sem que por tal conduta receba 
sanção  mais  alta  ou  acarrete  maior  gravosidade  em  suas 
penas,  estabelecendo-se  contrariedade  aos  princípios  da 
isonomia e proporcionalidade. Desse modo, afigura-se inviável 
vislumbrar outra responsabilidade penal  a ser  imputada ao 
motorista que se evade do local em que estivera envolvido em 
acidente de trânsito com vítima que não a omissão de socorro, 
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situação com disposição específica no CTB (art. 304). Assim, se 
o  condutor  que  se  encontra  nessas  circunstâncias,  que 
resultaram apenas em danos materiais, pode ter sua liberdade 
cerceada,  está-se  criando  nova  modalidade  de  prisão  por 
responsabilidade  civil,  matéria  que  encontra  limites 
constitucionais  inestendíveis  pelo legislador ordinário,  o qual 
sofre limitação pelo art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, que 
impede  a  prisão  civil  por  dívida  afora  as  hipóteses  nela 
executadas”.  (TJSC,  Tribunal  Pleno,  Arguição  de 
Inconstitucionalidade  2009.026222-9/0001.00,  Rel.  Des.  Salete 
Sommariva, j. 1º.6.2011).

“Incidente  de  inconstitucionalidade (art.  97  da  CF;  arts. 
480 a 482 do CPC). Código de Trânsito Brasileiro, art. 305 – fuga 
à  responsabilidade  penal  e  civil.  Tipo  penal  que  viola  o 
princípio do art. 5º, LXIII – garantia de não autoincriminação. 
Extensão da garantia a qualquer pessoa, e não exclusivamente 
ao preso ou acusado, segundo orientação do STF. Imposição do 
tipo penal que acarreta a autoincriminação, prevendo sanção 
restritiva  da  liberdade,  inclusive  para  a  responsabilidade 
civil. Inconstitucionalidade reconhecida. Incidente acolhido. É 
inconstitucional,  por  violar  o  art.  5º,  LXIII,  da  Constituição 
Federal, o tipo penal previsto no art. 305 do Código de Trânsito 
Brasileiro”.  (TJSP,  Órgão  Especial,  Arguição  de 
Inconstitucionalidade 0159020-81.2010.8.26.0000, Rel. Des. Reis 
Kuntz, j. 14.7.2010).

Assentada a questão constitucional e o cenário da discussão jurídica 
nos Tribunais, passo a analisar os motivos da inconstitucionalidade.

2.  Amplitude do direito à não autoincriminação:  não restrição a 
manifestações orais e ativas do imputado

O direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do 
que o expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. 
Em verdade, ele é derivado da “união de diversos enunciados constitucionais,  
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dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido  
processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de  
inocência)”  (TROIS  NETO,  Paulo  Mário  C.  Direito  à  não 
autoincriminação e direito ao silêncio. Livraria do Advogado, 2011, p. 
104). Foi justamente nesse sentido que a jurisprudência se posicionou no 
período imediatamente  posterior  à  Constituição  (HC 68.929,  Rel.  Min. 
Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 22.10.1991).

Na doutrina,  afirma-se  que “o  princípio  nemo tenetur  se  detegere 
passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a  
atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como  
medida de respeito à dignidade,  consolidando-se como direito fundamental no  
Estado de Direito”. (QUEIJO, Maria Elizabeth.  O direito de não produzir 
prova contra si mesmo. Saraiva, 2012. p. 478)

O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de 
direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito 
do  acusado  de  não  depor  contra  si  mesmo  (art.  14,  3,  “g”,  do  Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do 
Decreto 592/92, e art. 8.2,  “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, em 
execução por força do Decreto 678/92).

Assim, assentou-se que o  nemo tenetur se detegere  determina que “o  
sujeito  passivo  não  pode  sofrer  nenhum  prejuízo  jurídico  por  omitir-se  de  
colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de  
silêncio  quando  do  interrogatório”  (LOPES  JR.,  Aury.  Direito  processual 
penal. Saraiva, 2017. p. 104). 

Dessa  forma,  “o  nemo  tenetur é  gênero  que  sofre  um  processo  de  
clivagem para criar diversas regras, espécies, que visam evitar intervenções não  
autorizadas pela Constituição, não somente no interrogatório, mas nos diversos  
meios de prova que dependam de conduta do acusado”. (GUEDES, Gabriel P. O 
direito de não produzir prova contra si mesmo: aproximações entre os 
cases da  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  e  do  Supremo 
Tribunal Federal. Dissertação, PUCRS, 2014. p. 80)

Conforme  sustenta  o  recorrente  (MPRS),  os  direitos  à  não 
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autoincriminação e ao silêncio “impedem que o Estado exija que o indivíduo  
preste declarações,  dando uma contribuição ativa para definição de sua culpa,  
mas não são obstáculos à implementação de medidas que dizem respeito à correta  
identificação daquele que se envolveu em acidente de trânsito, mesmo que se trate  
de fato passível de enquadramento criminal".

Em sentido semelhante, o eminente relator assentou que “a garantia  
contra a não autoincriminação tem como corolário a preservação do direito do  
investigado  ou  réu  de  não  ser  compelido  a,  deliberadamente,  produzir  
manifestação oral que verse sobre o mérito da acusação”.

Contudo, não se pode afirmar que o direito à não autoincriminação 
somente impede que o Estado exija que o indivíduo preste declarações, 
dando uma contribuição ativa para definição de sua culpa. Assim, “não  
importa ser essa ‘cooperação’ ativa ou passiva, declaratória ou comportamental”. 
(GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. Atlas, 2014. p. 193)

O  Supremo  Tribunal  Federal  já  assentou  que  o  direito  de 
“permanecer calado”, previsto na Constituição, deve ser interpretado de 
modo amplo e não somente de modo literal com relação a declarações 
verbais.  Assim  também  se  posiciona  a  doutrina  (CARVALHO,  Luis 
Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. Saraiva, 2014. p. 210). 

Já se afirmou que viola tal direito a obrigação de fornecimento de 
padrões grafotécnicos (HC 77.135-8/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1998); a 
obrigação de participação em  reconstituição de crime (HC 69.026-2/DF, 
Rel. Min. Celso de Mello, 1991); e a de submissão a exame de alcoolemia 
(HC 93.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.6.2008). Além disso, consignou-
se que o imputado não pode ser punido por negar falsamente a acusação 
(HC 68.742-3/DF, Rel. Min. Octávio Gallotti, 1991).

O eminente relator cita a Rcl 2.040/DF (Rel. Min. Néri da Silveira, j. 
21.2.2002),  em  que  se  autorizou  a  realização  de  exame  de  DNA em 
material colhido de gestante mesmo sem o seu consentimento. Contudo, 
tal  precedente  apresenta  distinções  ao  objeto  discutido  neste  RE,  ao 
passo que a gestante não era investigada, mas vítima no caso concreto.

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F3F7-68BF-0521-E9BB e senha 3F48-3399-627A-B186

Supremo Tribunal Federal

RE 971959 / RS 

autoincriminação e ao silêncio “impedem que o Estado exija que o indivíduo  
preste declarações,  dando uma contribuição ativa para definição de sua culpa,  
mas não são obstáculos à implementação de medidas que dizem respeito à correta  
identificação daquele que se envolveu em acidente de trânsito, mesmo que se trate  
de fato passível de enquadramento criminal".

Em sentido semelhante, o eminente relator assentou que “a garantia  
contra a não autoincriminação tem como corolário a preservação do direito do  
investigado  ou  réu  de  não  ser  compelido  a,  deliberadamente,  produzir  
manifestação oral que verse sobre o mérito da acusação”.

Contudo, não se pode afirmar que o direito à não autoincriminação 
somente impede que o Estado exija que o indivíduo preste declarações, 
dando uma contribuição ativa para definição de sua culpa. Assim, “não  
importa ser essa ‘cooperação’ ativa ou passiva, declaratória ou comportamental”. 
(GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. Atlas, 2014. p. 193)

O  Supremo  Tribunal  Federal  já  assentou  que  o  direito  de 
“permanecer calado”, previsto na Constituição, deve ser interpretado de 
modo amplo e não somente de modo literal com relação a declarações 
verbais.  Assim  também  se  posiciona  a  doutrina  (CARVALHO,  Luis 
Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. Saraiva, 2014. p. 210). 

Já se afirmou que viola tal direito a obrigação de fornecimento de 
padrões grafotécnicos (HC 77.135-8/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1998); a 
obrigação de participação em  reconstituição de crime (HC 69.026-2/DF, 
Rel. Min. Celso de Mello, 1991); e a de submissão a exame de alcoolemia 
(HC 93.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.6.2008). Além disso, consignou-
se que o imputado não pode ser punido por negar falsamente a acusação 
(HC 68.742-3/DF, Rel. Min. Octávio Gallotti, 1991).

O eminente relator cita a Rcl 2.040/DF (Rel. Min. Néri da Silveira, j. 
21.2.2002),  em  que  se  autorizou  a  realização  de  exame  de  DNA em 
material colhido de gestante mesmo sem o seu consentimento. Contudo, 
tal  precedente  apresenta  distinções  ao  objeto  discutido  neste  RE,  ao 
passo que a gestante não era investigada, mas vítima no caso concreto.

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F3F7-68BF-0521-E9BB e senha 3F48-3399-627A-B186

Inteiro Teor do Acórdão - Página 146 de 185



Voto - MIN. GILMAR MENDES

RE 971959 / RS 

Já no RE 640.139 (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.9.2011), o Plenário deste 
Tribunal  assentou  que  o  princípio  constitucional  da  autodefesa  não 
alcança aquele que atribui  falsa identidade perante autoridade policial 
com  o  intuito  de  ocultar  maus  antecedentes,  o  que  torna  típica,  sem 
qualquer traço de ofensa ao disposto no art. 5º, LXIII, da CF, a conduta 
prevista no art. 307 do CP.

Contudo,  aqui  deve  ser  feita  distinção em  relação  à  presente 
discussão.  Primeiramente,  tal  precedente  não  menciona  em  qualquer 
momento o direito à não autoincriminação, restringindo-se a analisar a 
compatibilidade do delito de falsa identidade (art. 307, CP) com o direito 
de autodefesa de modo amplo. Além disso, em tal hipótese (“Atribuir-se  
ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio  
ou alheio, ou para causar dano a outrem”), há atuação ativa do imputado no 
sentido de alterar informação relevante e falsear elementos pertinentes à 
persecução penal. 

Isso  é  distinto  do  aqui  discutido,  pois  o  condutor  não  altera 
elementos  ou  apresenta  informações  falsas,  mas  somente  deixa  de 
colaborar com a persecução penal ou civil ao não permanecer no local ou 
se apresentar às autoridades.  Assim, tal  conduta deve ser resguardada 
pelo direito a não autoincriminação.

De  modo  semelhante,  não  se  pode  argumentar  que  tal  lógica 
também seria aplicável para sustentar a inconstitucionalidade de outros 
tipos  penais,  como  fraude  processual  (art.  347,  CP)  ou  ocultação  de 
cadáver (art. 211, CP). Em tais hipóteses, o imputado não é obrigado a 
produzir as provas e entregá-las às autoridades, mas não está autorizado 
a adotar postura ativa para destruir ou alterar tais elementos. Ou seja, 
nesses casos, não se impõe uma colaboração, porém veda-se uma atuação 
concreta que afeta outros bens jurídicos relevantes.

Assim, há que se diferenciar a obrigação imposta ao condutor para 
que colabore com a investigação, permanecendo no local do acidente de 
trânsito,  e  outras  condutas  que  constituam  crimes  independentes, 
pressupondo uma atuação do imputado que vai além da não produção de 
prova contra si mesmo.
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3.  Violação ao direito  de  não autoincriminação na  obrigação de 
colaboração imposta pelo art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro

Firmada  a  amplitude  do  direito  à  não  autoincriminação,  deve-se 
analisar  se a  imposição legal  da obrigação de permanecer  no local  do 
acidente para colaboração com a atribuição de responsabilização civil ou 
penal resulta, ou não, na sua violação.

Conforme assentado no  acórdão do  TJRS  impugnado,  “não  calha,  
aqui, o argumento de que permanecendo em silêncio não estaria a produzir prova  
contra  si,  já  que  a  simples  permanência  na  cena  do  crime  a  tal  já  poderia  
conduzir” (p. 5).

A comprovação da conduta criminosa pressupõe a configuração de 
autoria e materialidade. A permanência do imputado no local do crime, 
inquestionavelmente,  contribui  para  a  comprovação  da  autoria, 
assentando o seu envolvimento com o fato em análise,  potencialmente 
criminoso.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, na  ADPF 395 (de minha 
relatoria, j. 14.6.2018), consignou que a condução coercitiva do imputado 
para prestar declarações, ainda que possa permanecer em silêncio, viola o 
direito à não autoincriminação.

Portanto, partindo de idêntica lógica, o fato de o condutor do veículo 
poder permanecer posteriormente em silêncio não afasta a violação ao 
direito à não autoincriminação quando obrigado a permanecer no local 
do acidente.

Ademais,  nos  termos  do  voto  do  eminente  relator  neste  Recurso 
Extraordinário,  “a  fuga  do  local  do  acidente  é  criminalizada  porque  é  do  
interesse da Administração da Justiça que, conforme o caso, ou o particular ou  
Ministério  Público  disponham  dos  instrumentos  necessários  para  
promover  a responsabilização cível  e/ou penal de  quem,  eventualmente,  
provoca dolosa ou culposamente um acidente de trânsito”.

Resta claro que a proibição definida pelo tipo penal do art. 305 do 
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CTB, ao determinar que o condutor do veículo permaneça no local do 
fato,  impõe  uma  obrigação  de  colaboração  com  a  persecução  estatal, 
contribuindo  para  a  sua  vinculação  com  a  autoria  potencialmente 
criminosa.

4. Existência de tutela penal suficiente e violação ao princípio da 
proporcionalidade:  não configuração  de  hipótese  de  relativização  do 
direito  à  não  autoincriminação  e  o  necessário  controle  de 
constitucionalidade do tipo penal.

Definido o conteúdo do direito à não autoincriminação e a violação 
ocasionada pela obrigação imposta pelo tipo penal do art. 305 do CTB, 
deve-se verificar a possibilidade de relativização do referido direito e de 
controle de constitucionalidade em matéria penal.

Conforme  o  voto  do  eminente  relator,  “a  relativização  da  máxima  
nemo tenetur se detegere verificada in casu é admissível”, pois não feriria o 
núcleo essencial do referido direito, que seria “jamais obrigar o investigado  
ou réu a agir  ativamente  na produção de  prova contra  si  próprio”.  Tal  tese, 
contudo, já foi afastada no item anterior deste voto divergente.

Por  outro  lado,  o  eminente  relator  afirma  que  a  declaração  de 
inconstitucionalidade  afrontaria  o  princípio  da  proporcionalidade,  em 
sua vertente de vedação de proteção deficiente, na medida em que: a) “a  
fragilização  da  tutela  penal  do  Estado,  mediante  a  visualização  de  óbices  à  
responsabilização penal da conduta de fugir do local do acidente”; b) “deixa a  
descoberto o bem jurídico de tutela da Administração da Justiça a que o Estado  
deveria  salvaguardar  por  meio  da  norma  penal,  assim  como,  indiretamente,  
direitos fundamentais, principalmente a vida, a que se busca proteger por meio da  
promoção de maior segurança no trânsito”.

Com relação ao primeiro argumento (“a”), não se pode sustentar que 
a proteção efetiva de direitos fundamentais em seu núcleo fundamental 
ocasione “fragilização da tutela penal do Estado” e “óbices à responsabilização  
penal”.  Além  de  existirem  outros  tipos  penais  para  tutela  dos  bens 
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jurídicos, há inúmeros meios para investigação dos eventuais condutores 
de  veículos  que  pratiquem condutas  ilegais,  especialmente  no  cenário 
atual de tecnologias para registro, como câmeras, GPS etc. Nesse sentido, 
afirma-se que “que não há ofensa ao bem jurídico,  pois há outros modos de  
averiguar a infração mesmo ausente o suposto responsável pelo acidente”. (DE 
BEM, Leonardo S. Direito Penal de Trânsito. Saraiva, 2015. p. 300)

No que diz respeito ao segundo argumento (“b”), não há deficiência 
na tutela dos bens jurídicos relevantes. Conforme assentado na doutrina, 
o bem jurídico resguardado pelo crime previsto no art. 305 do CTB é a 
administração  da  justiça.  (DE  BEM,  Leonardo  S.  Direito  Penal  de 
Trânsito. Saraiva, 2015. p. 290)

Ou seja, outros bens jurídicos, como a vida e a integridade física, são 
tutelados por tipos penais distintos, como o homicídio, a lesão corporal e 
a  omissão  do  socorro.  Portanto,  não  se  pode  falar  em  proteção 
insuficiente que viole o princípio da proporcionalidade, em sua vertente 
de proibição de tutela penal deficiente.

Em  resumo,  a  obrigação  de  permanecer  no  local  do  crime  se 
equipara a um suposto dever genérico de apresentação às autoridades, 
sob pena de cometimento de nova infração penal. É certo que o indivíduo 
pode escolher essa via, inclusive para aproveitar eventuais reduções de 
pena por arrependimento eficaz, confissão etc. 

Não obstante, a criminalização da opção do réu de não se apresentar 
às  autoridades  viola  o  núcleo  duro  do  direito  fundamental  à  não 
autoincriminação.  Ademais,  trata-se  de  medida  que  afronta  ainda  a 
proporcionalidade pela proibição de excesso, tendo em vista a existência 
de  outros  meios  e  instrumentos  colocados  à  disposição da  persecução 
estatal.

O controle de constitucionalidade de leis penais tem sido objeto de 
amplo debate doutrinário, ressaltando-se a importância da questão (por 
ex. SCALCON, Raquel L. Controle constitucional de leis penais. Lumen 
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Juris,  2018;  RUIVO,  Marcelo  A.  Legislação  penal  e  ciências  criminais. 
RBCCRIM, v. 147, 2018).

Nos termos do voto que proferi  como relator do  RE 635.659,  que 
trata da descriminalização do uso de entorpecentes, “a tipificação penal de  
determinadas  condutas  pode  conter-se  no  âmbito  daquilo  que  se  costuma  
denominar de discrição legislativa. Cabe ressaltar, todavia, que, nesse espaço de  
atuação, a  liberdade do legislador estará sempre limitada pelo princípio  
da proporcionalidade, configurando a sua não observância inadmissível  
excesso de poder legislativo”. 

A doutrina  identifica  como  típicas  manifestações  de  excesso  no 
exercício  do  poder  legiferante  a  contraditoriedade,  a  incongruência,  a 
irrazoabilidade ou, em outras palavras, a inadequação entre meios e fins. 
A  utilização  do  princípio  da  proporcionalidade  ou  da  proibição  de 
excesso  no  direito  constitucional  envolve,  assim,  a  apreciação  da 
necessidade e a adequação da providência adotada. 

De um lado,  está  a  exigência  de que as  medidas interventivas  se 
mostrem adequadas ao cumprimento dos objetivos pretendidos; de outra 
parte, o pressuposto de que nenhum meio menos gravoso revelar-se-ia 
igualmente eficaz para a consecução dos objetivos almejados. Em outros 
termos,  o meio não será necessário se o objetivo pretendido puder ser 
alcançado  com  a  adoção  de  medida  que  se  revele,  a  um  só  tempo, 
adequada e menos onerosa. 

Com  isso,  abre-se  a  possibilidade  do  controle  da 
constitucionalidade  material  da  atividade  legislativa  também  em 
âmbito penal. Nesse campo, o Tribunal está incumbido de examinar se o 
legislador  utilizou  de  sua  margem  de  ação  de  forma  adequada  e 
necessária  à  proteção  dos  bens  jurídicos  fundamentais  que  objetivou 
tutelar. 

Segundo  assentei  no  voto  que  proferi  na  ADI  3.112  (Rel.  Min. 
Ricardo Lewandowski, j. 2.5.2007), que tratou da constitucionalidade de 
dispositivos  do  Estatuto  do  Desarmamento,  na  dogmática  alemã,  é 
conhecida a diferenciação entre o princípio da proporcionalidade como 
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proibição de excesso (Ubermassverbot) e como  proibição de proteção deficiente 
(Untermassverbot). 

No primeiro caso, o princípio da proporcionalidade funciona como 
parâmetro  de  aferição  da  constitucionalidade  das  intervenções  nos 
direitos  fundamentais  como  proibições  de  intervenção.  No  segundo,  a 
consideração  dos  direitos  fundamentais  como  imperativos  de  tutela 
(CANARIS,  Claus-Wilhelm.  Direitos  Fundamentais  e  Direito  Privado. 
Almedina,  2003)  imprime  ao  princípio  da  proporcionalidade  uma 
estrutura  diferenciada.  O  ato  não  será  adequado quando  não  proteja  o 
direito fundamental de maneira ótima; não será necessário na hipótese de 
existirem medidas alternativas que favoreçam ainda mais a realização do 
direito  fundamental;  e  violará  o  subprincípio  da  proporcionalidade  em 
sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo for inferior ao grau 
em que não se realiza o direito fundamental de proteção.

Assim, em realidade, pode-se afirmar que há ofensa ao princípio da 
proporcionalidade como proibição de excesso, especialmente a partir da 
ultima ratio  do Direito Penal. A fuga do local do acidente eventualmente 
pode  ser  objeto  de  tutela  jurídica  por  outros  âmbitos  do  Direito, 
suficientes  para  resguardar  os  interesses  em  questão,  afastando  a 
necessidade de tutela penal, a qual deve invariavelmente pautar-se pela 
subsidiariedade.

Ademais, pode-se afirmar que há desproporcionalidade por excesso 
ao  se  considerar  a  disparidade  de  tratamento  em  relação  às  demais 
condutas  tipificadas  no  ordenamento.  Conforme  afirmado  pela 
Subprocuradora-Geral  da  República  Deborah  Duprat  em  parecer  nos 
autos  do  RE  829.967,  “em  outros  delitos  mais  graves  –  e.g.  homicídio  ou  
estupro – o legislador não criminalizou a conduta daquele que, ao perpetrá-los,  
venha a evadir-se do local, não sendo razoável penalizar o agente somente por se  
tratar de um acidente de trânsito”.

Por fim, com relação à parte do tipo penal do art. 305 CTB que se 
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direciona a criminalizar o condutor que foge à responsabilização civil, 
pode-se indicar a inconstitucionalidade por previsão indireta de prisão 
civil  em  desconformidade  constitucional  e  convencional. Assim 
também  manifestou-se  a  Subprocuradora-Geral  da  República  Deborah 
Duprat: “cria-se uma possibilidade de prisão por obrigação civil fora dos casos  
que a Constituição autoriza (art. 5º, LXVII)”.

5. Conclusão e tese sustentada

Diante do exposto,  respeitosamente,  divirjo  do eminente relator  a 
fim de desprover o Recurso Extraordinário, fixando a seguinte tese: 

“O  tipo  penal  previsto  no  art.  305  do  Código  de  Trânsito  
Brasileiro (Lei 9.503/97) é inconstitucional, uma vez que, ao impor ao  
agente conduta que acarreta na colaboração com sua responsabilização  
penal ou civil, viola o direito à não autoincriminação (art. 5º, LXIII,  
CF),  bem como  a  proporcionalidade  como  proibição  de  excesso,  ao  
passo  que  existem outros  tipos  penais  e  meios  de  persecução  para  
resguardar os bens jurídicos tutelados”.
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O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  E  2019  ainda  não 
chegou!

Presidente, considero o Código de Trânsito Brasileiro, mas, acima de 
tudo, levo em consideração a Lei das leis, ou seja, a Constituição Federal.

Falou-se muito em acidentes, em estatísticas envolvendo acidentes, 
mas indago: diminuíram os acidentes, tendo em vista o versado no artigo 
305 do Código de Trânsito Brasileiro? A resposta é desenganadamente 
negativa.

O Código deve ser interpretado de forma sistemática, levando-se em 
conta  os  diversos  dispositivos  nele  contidos.  E  é  dado  verificar  que 
consubstancia  infração  administrativa,  por  sinal  gravíssima  – 
simplesmente administrativa –, deixar o condutor envolvido em acidente 
com vítima – mesmo assim condiciona à existência de vítima –, de prestar 
ou providenciar socorro, podendo fazê-lo. 

Mas há mais, Presidente, tem-se no artigo 305 um tipo penal com 
núcleo  que  não  se  enquadra  em  noção  mínima  de  razoabilidade, 
considerado o critério proporcionalidade.

O que dispõe esse preceito?  Afastar-se, simplesmente, "afastar-se o 
condutor do veículo" – pouco importa a razão do afastamento – “do local 
do acidente" – e aponta-se – "para fugir" – pressupondo-se, no caso, o ato 
de fuga – "à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: 
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa. “

Simplesmente é colocado no banco dos réus alguém que, por isso ou 
por aquilo,  deixou o local em que ocorrido o sinistro de trânsito. E se 
coloca  –  e,  por  via  indireta,  chega-se  à  prisão  por  dívida  civil  –,  sem 
cogitar-se de culpa do condutor do veículo.

Há um tipo específico, prevendo ato omissivo quanto à prestação de 
socorro à vítima. Esse preceito é imediatamente anterior ao 305. Está no 
artigo 304:

"Art.  304.  Deixar  o  condutor  do  veículo,  na  ocasião  do 
acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo 
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fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio 
da autoridade pública:"

Indaga-se:  é  harmônico  com a  Constituição  Federal  o  artigo  305, 
observado o princípio da razoabilidade, no que lança no banco dos réus 
alguém  que,  sendo  condutor  do  veículo  acidentado,  deixa  o  local  do 
acidente? No meu entendimento, não, Presidente.

O passo do legislador ordinário foi demasiadamente largo, no que 
previsto esse tipo penal, partindo – repito – do simples pressuposto de 
que deveria o condutor ficar no local do acidente. Não tem previsão com 
essa  largueza  sequer  quanto  àqueles  que  hajam,  realmente,  praticado 
crime.

Prevê o Código de Processo Penal que, citado o réu, já então réu, 
presente  imputação  reveladora  da  prática  criminosa,  por  edital,  não 
constituindo defesa técnica, passa a responder por outro crime, que seria 
o  de  evadir-se  do  local  do  distrito  da  culpa?  Não.  Tem-se  apenas  a 
suspensão do processo e do prazo prescricional,  devendo, de qualquer 
forma,  a  prisão  cautelar  fazer-se  baseada no  artigo  312  do  Código  de 
Processo Penal – artigo 366.

Não  compreendo  como  razoável  disposição,  levando  em  conta 
núcleo penal,  que implique colocar o cidadão no banco dos réus para 
articular, por exemplo, excludente de ilicitude,  em contexto no qual se 
poderia  até  mesmo  presumir  a  violência  por  parte  da  turba,  ante  o 
acidente verificado.

Acompanho o ministro Gilmar Mendes no voto proferido, inclusive 
quanto ao fato de passar-se a ter, na via indireta – vamos imaginar que 
não haja vítima – a possibilidade de prisão por dívida simplesmente civil.

É como voto.
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Voto - MIN. CELSO DE MELLO

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

V O T O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O Supremo Tribunal 
Federal,  Senhor  Presidente,  defronta-se,  neste  processo,  com  questão 
impregnada de  extrema importância  e de  altíssimo relevo,  pois envolve a 
definição sobre a extensão dos poderes do Estado em face dos direitos e 
garantias  que  a  Constituição  da  República  outorgou às  pessoas 
eventualmente sujeitas, por suposta prática delituosa, a atos de investigação 
criminal ou de persecução penal em juízo.

O dever de proteção das liberdades fundamentais asseguradas no 
texto da Constituição da República representa encargo constitucional de 
que  este  Supremo  Tribunal  Federal não pode demitir-se,  sob pena de 
frustração de conquistas históricas que culminaram, após séculos de lutas e 
reivindicações do próprio povo, na consagração de que o processo penal 
traduz instrumento  garantidor  de  que  a  reação  do  Estado  à  prática 
criminosa  jamais poderá constituir reação instintiva,  arbitrária,  injusta ou 
irracional.

Na  realidade,  a resposta do poder público ao fenômeno criminoso, 
resposta essa que não pode manifestar-se de modo cego e instintivo,  há 
de  ser  uma reação pautada  por  regras  que  viabilizem a  instauração, 
perante juízes imparciais e independentes, de um processo que assegure 
o exercício, pelo réu, das liberdades fundamentais de que é titular.

O processo  penal  –  não constitui demasia relembrar –  figura como 
exigência constitucional (“nulla poena sine judicio”) destinada a limitar e a 
impor contenção à vontade do Estado, cuja atuação  sofre,  necessariamente, 
os condicionamentos que o ordenamento jurídico impõe aos organismos 
policiais, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
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Daí a observação de  LUIGI  FERRAJOLI  (“Direito  e  Razão”, 
traduzido por Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz 
Flávio Gomes, p. 91,  4ª  ed.,  2014,  RT),  cuja precisa lição –  ao discutir a 
questão pertinente aos princípios e modelos estruturantes das garantias penais e 
processuais penais, notadamente os postulados “da consequencialidade da  
pena  em  relação  ao  delito”,  “da  legalidade”,  “da  necessidade”,  “da 
lesividade  ou da  ofensividade  do  evento  delituoso”,  “da materialidade  da  
ação”,  “da  culpabilidade  ou  da  responsabilidade  pessoal”,  “da 
jurisdicionalidade”,  “da  separação entre  juiz  e  acusação  (princípio  
acusatório)”, “do ônus da prova” e “do contraditório ou da defesa” – põe em 
destaque,  a partir de tais diretrizes essenciais,  dez axiomas que resumem a 
fórmula doutrinária do garantismo penal:

“– Nulla poena sine crimine
– Nullum crimen sine lege
– Nulla lex (poenalis) sine necessitate
– Nulla necessitas sine injuria
– Nulla injuria sine actione
– Nulla actio sine culpa
– Nulla culpa sine judicio
– Nullum judicium sine accusatione
– Nulla accusatio sine probatione
– Nulla probatio sine defensione” (grifei)

O processo penal e os Tribunais, nesse contexto, são, por excelência, 
espaços institucionalizados de  defesa  e proteção  dos  réus  contra 
eventuais  excessos  da  maioria,  ao  menos enquanto este  Supremo 
Tribunal Federal, sempre fiel e atento aos postulados que regem a ordem 
democrática,  puder  julgar,  de modo independente e imune a indevidas 
pressões externas, as causas submetidas ao seu exame e decisão.

É por isso que o tema da preservação e do reconhecimento dos direitos 
fundamentais daqueles que sofrem persecução penal por parte do Estado 
deve compor, por tratar-se de questão  impregnada do mais alto relevo, 
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a agenda permanente desta  Corte  Suprema,  incumbida,  por  efeito de  sua  
destinação  institucional,  de velar pela supremacia da  Constituição  e de 
zelar pelo respeito aos direitos que encontram fundamento legitimador 
no próprio estatuto constitucional e nas leis da República.

Com efeito,  a necessidade de outorgar-se,  em nosso sistema jurídico, 
proteção judicial efetiva à cláusula do “due process of law” qualifica-se,  na  
verdade,  como fundamento imprescindível à plena legitimação material do 
Estado Democrático de Direito.

De  outro  lado,  mostra-se relevante ter sempre presente a antiga 
advertência,  que ainda guarda permanente atualidade,  de JOÃO MENDES 
DE ALMEIDA JÚNIOR,  ilustre Professor  das  Arcadas e eminente Juiz 
deste  Supremo  Tribunal  Federal  (“O  Processo  Criminal  Brasileiro”, 
vol. I/10-14  e  212-222, 4ª ed., 1959, Freitas Bastos),  no sentido de que a 
persecução  penal,  que se rege por estritos padrões normativos,  traduz 
atividade necessariamente subordinada a limitações de ordem jurídica, tanto 
de natureza legal quanto de ordem constitucional, que restringem o poder do 
Estado,  a significar,  desse  modo,  tal como enfatiza aquele  Mestre  da 
Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que o processo penal só 
pode  ser  concebido  –  e assim deve ser visto –  como instrumento de 
salvaguarda da liberdade jurídica do réu.

É por essa razão que o processo penal condenatório  não constitui 
nem pode  converter-se  em  instrumento  de  arbítrio  do  Estado.  Ao 
contrário,  ele representa poderoso  meio de contenção  e de delimitação dos 
poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Não 
exagero ao ressaltar a decisiva importância do processo penal  no contexto 
das liberdades públicas, pois – insista-se – o Estado, ao delinear um círculo 
de proteção em torno da pessoa do réu,  faz do processo penal um instrumento 
destinado a inibir a opressão judicial  e a neutralizar o abuso de poder 
perpetrado por agentes e autoridades estatais.
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Daí a corretíssima observação do  eminente  e  saudoso  Professor 
ROGÉRIO  LAURIA  TUCCI  (“Direitos  e  Garantias  Individuais  no 
Processo  Penal  Brasileiro”,  p.  33/35,  item  n.  1.4,  2ª  ed.,  2004,  RT), 
no sentido de que o processo penal há de ser analisado em sua precípua 
condição  de  “instrumento de preservação da liberdade jurídica do acusado 
em geral”,  tal como entende,  também em autorizado magistério, o saudoso 
Professor  HÉLIO  TORNAGHI  (“Instituições  de  Processo  Penal”, 
vol. 1/75, 2ª ed., 1977, Saraiva),  cuja lição bem destaca a função tutelar do 
processo penal:

“A lei processual protege os que são acusados da prática 
de infrações penais, impondo normas que devem ser seguidas nos  
processos  contra  eles  instaurados  e impedindo que  eles  sejam 
entregues ao arbítrio das autoridades processantes.” (grifei)

Essa mesma percepção a propósito da  vocação protetiva do processo 
penal,  considerado o regime constitucional das liberdades fundamentais, 
é também perfilhada por  autorizadíssimo  (e contemporâneo)  magistério 
doutrinário, que ressalta a significativa importância do processo judicial 
como “garantia dos acusados”  (VICENTE  GRECO  FILHO,  “Manual  de 
Processo Penal”, p. 61/63, item n. 8.3, 11ª ed., 2015, Saraiva; GUSTAVO 
HENRIQUE  BADARÓ,  “Processo  Penal”,  p.  37/94,  4ª  ed.,  2016,  RT; 
JAQUES DE CAMARGO PENTEADO, “Duplo Grau de Jurisdição no 
Processo  Penal  –  Garantismo  e  efetividade”,  p.  17/21,  2006,  RT; 
ROGERIO  SCHIETTI  MACHADO CRUZ,  “Garantias  Processuais  nos 
Recursos Criminais”, 2ª ed., 2013, Atlas; GERALDO PRADO, “Sistema 
Acusatório  –  A  Conformidade  Constitucional  das  Leis  Processuais 
Penais”, p. 41/51 e 241/243, 3ª ed., 2005, Lumen Juris; ANDRÉ NICOLITT, 
“Manual de Processo Penal”, p. 111/173, 6ª ed., 2016, RT; AURY LOPES 
JR.,  “Direito  Processual  Penal  e  sua  Conformidade  Constitucional”, 
p. 171/255, 9ª ed., 2012, Saraiva, v.g.).

Essa é a razão básica que me permite insistir na afirmação de que  a 
persecução penal –  cuja  instauração  é justificada pela  prática  de  ato 
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supostamente  criminoso  –  não se projeta nem se exterioriza como  
manifestação de absolutismo estatal. De exercício indeclinável, a “persecutio  
criminis”  sofre os  condicionamentos  que lhe impõe o  ordenamento 
jurídico.  A tutela da liberdade,  nesse  contexto,  representa insuperável 
limitação  constitucional  ao  poder  persecutório  do  Estado,  mesmo 
porque –  ninguém o ignora –  o  processo  penal  qualifica-se como 
instrumento  de  salvaguarda  dos  direitos  e  garantias  fundamentais  daquele 
que  é  submetido,  por  iniciativa  do  Estado,  a  atos  de  persecução  penal 
cuja  prática  somente  se  legitima  dentro de um círculo intransponível e 
predeterminado pelas  restrições fixadas  pela  própria Constituição  da 
República,  tal como tem entendido a jurisprudência do  Supremo 
Tribunal Federal:

“O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE 
SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS

–  A submissão de  uma pessoa à  jurisdição penal  do Estado  
coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se  
estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à  
intangibilidade do ‘jus libertatis’ titularizado pelo réu.

A persecução penal rege-se,  enquanto atividade estatal 
juridicamente vinculada,  por  padrões  normativos  que,  
consagrados pela  Constituição  e pelas  leis,  traduzem limitações 
significativas ao poder do Estado.  Por isso mesmo,  o processo  
penal  só pode ser concebido –  e assim deve ser visto –  como 
instrumento de salvaguarda da liberdade do réu.

O processo penal condenatório  não é um instrumento de 
arbítrio do Estado.  Ele  representa,  antes,  um poderoso meio  
de contenção  e de delimitação dos poderes de que dispõem os  
órgãos  incumbidos  da  persecução  penal.  Ao delinear um 
círculo de proteção em torno da pessoa do réu –  que jamais se 
presume culpado,  até  que  sobrevenha  irrecorrível sentença 
condenatória  –,  o  processo  penal revela-se  instrumento  que 
inibe a  opressão  judicial  e  que,  condicionado por parâmetros 
ético-jurídicos,  impõe  ao  órgão  acusador  o ônus integral 
da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais 
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necessita demonstrar a sua inocência,  o direito de defender-se  
e de  questionar,  criticamente,  sob a égide do  contraditório,  
todos os elementos probatórios produzidos  pelo  Ministério  
Público.

A própria exigência de  processo  judicial  representa 
poderoso fator  de  inibição do arbítrio  estatal  e de  restrição  
ao poder de coerção do Estado.  A cláusula ‘nulla poena sine 
judicio’  exprime,  no  plano  do  processo  penal  condenatório,  
a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.”

(HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nesse contexto,  Senhor Presidente,  é de registrar-se –  e acentuar-se – 
o  decisivo  papel  que  desempenha,  no  âmbito  do  processo  penal 
condenatório, a garantia constitucional do  devido processo legal,  cuja fiel 
observância condiciona a legitimidade jurídica dos  atos  e  resoluções 
emanados  do  Estado  e,  em  particular,  das  decisões de  seu  Poder 
Judiciário.

Com efeito, o exame da declaração constitucional de direitos permite 
reconhecer que aquele que se acha sob persecução penal (em juízo  ou 
fora dele) possui direitos e titulariza garantias plenamente oponíveis ao 
Estado e aos seus agentes, nesse ponto residindo a própria razão de ser do 
sistema de liberdades públicas que se destina,  em sua vocação protetiva,  a 
amparar o cidadão contra eventuais excessos, abusos  ou arbitrariedades 
emanados do aparelho estatal.

Cabe relembrar,  por  necessário,  a jurisprudência firmada  pelo 
Supremo  Tribunal  Federal  em torno da  matéria  pertinente à posição 
jurídica que o indiciado – e, com maior razão, o próprio réu – ostenta em 
nosso  sistema  normativo,  e que lhe reconhece direitos e garantias 
inteiramente oponíveis ao poder do Estado por parte daquele  que sofre  a 
persecução penal:

“INQUÉRITO POLICIAL –  UNILATERALIDADE – 
A SITUAÇÃO JURÍDICA DO INDICIADO
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–  O  inquérito  policial,  que  constitui  instrumento  de  
investigação penal,  qualifica-se como procedimento administrativo  
destinado a subsidiar a atuação persecutória do Ministério Público,  
que  é –  enquanto  ‘dominus  litis’  –  o  verdadeiro  destinatário  das  
diligências executadas pela Polícia Judiciária.

A unilateralidade das  investigações  preparatórias  da  ação  
penal não autoriza a Polícia Judiciária a desrespeitar as garantias  
jurídicas  que assistem ao  indiciado,  que não mais pode ser 
considerado mero objeto de investigações.

O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias,  
legais  e  constitucionais,  cuja inobservância,  pelos  agentes  do  
Estado,  além de  eventualmente  induzir-lhes  a  responsabilidade  
penal por abuso de poder,  pode gerar a absoluta desvalia das provas  
ilicitamente obtidas no curso da investigação policial.”

(RTJ 168/896-897, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Para além da  própria  jurisprudência  constitucional  do  Supremo 
Tribunal Federal,  no sentido de que o indiciado ou réu qualifica-se,  em 
face dos poderes persecutórios do Estado,  como  sujeito de  direitos,  cabe 
destacar que  o  legislador,  ao editar a  Lei  nº  13.245,  de  12/01/2016, 
introduziu no  art.  7º  do  Estatuto  da  Advocacia (Lei nº  8.906/94)  o 
inciso XXI,  cujo  texto  reconhece  ao  Advogado  uma inafastável 
prerrogativa de ordem profissional:

“Art. 7º (...).
…...................................................................................................
XXI –  assistir os  seus  clientes  investigados  durante a  

apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo  
interrogatório  ou depoimento  e,  subsequentemente,  de todos os 
elementos investigatórios e probatórios dele  decorrentes  ou  
derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da  
respectiva apuração:

a) apresentar razões e quesitos (…).” (grifei)

Não custa advertir,  como  já  tive  o  ensejo  de  acentuar em  decisão 
proferida  no  âmbito desta  Suprema  Corte  (MS 23.576/DF,  Rel.  Min. 
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CELSO DE MELLO),  que o respeito aos valores  e  princípios sobre os 
quais  se  estrutura,  constitucionalmente,  a  organização  do  Estado 
Democrático  de  Direito,  longe de comprometer a  eficácia  das 
investigações  e persecuções  penais,  configura fator de irrecusável 
legitimação de todas as ações lícitas desenvolvidas pela Polícia Judiciária, 
pelo Ministério Público ou pelo próprio Poder Judiciário.

A pessoa contra quem se instaurou persecução penal –  não importa se 
em juízo  ou fora  dele  –  não se despoja,  mesmo que se cuide de simples 
indiciado,  de sua condição de sujeito de determinados direitos e senhor de 
garantias indisponíveis, cujo desrespeito só põe em evidência a censurável 
(e  inaceitável)  face  arbitrária do  Estado,  a quem não se revela lícito 
desconhecer que  os  poderes  de  que  dispõe  devem conformar-se, 
necessariamente,  ao  que  prescreve  o  ordenamento  positivo  da 
República.

O exame da cláusula do “due process of law” permite nela identificar 
alguns elementos essenciais à sua própria configuração,  destacando-se, 
entre  eles,  por  sua  inquestionável  importância,  o privilégio contra a 
autoincriminação,  direito  público  subjetivo,  de  estatura  constitucional, 
assegurado a qualquer pessoa pelo art.  5º,  inciso LXIII,  da nossa Carta 
Política  (RTJ 172/929-930,  Rel.  Min.  SEPÚLVEDA  PERTENCE  – 
RDA 196/197,  Rel. Min. CELSO DE MELLO –  HC 78.814/PR,  Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, v.g.).

A prerrogativa contra  a  autoincriminação,  tal como tem sido 
compreendida pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal 
(ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 99.289/RS, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, v.g.), reveste-se de conteúdo abrangente, por envolver, 
em  seu  âmbito  de  proteção,  sempre em favor daquele  que sofre a 
persecução  penal,  entre outras faculdades jurídicas,  o direito (a)  de 
permanecer em silêncio, (b) de não ser tratado, pelos agentes do Estado, como 
se culpado fosse,  antes do trânsito em julgado  de eventual  sentença penal 
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condenatória  (RTJ 176/805-806,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  v.g.), 
(c)  de recusar-se a participar,  ativa  ou passivamente,  de  procedimentos 
probatórios  que lhe possam afetar  a esfera  jurídica  (RTJ 141/512),  tais 
como a reprodução simulada do evento delituoso e o fornecimento de padrões  
gráficos ou de padrões vocais, para efeito de perícia criminal (HC 69.026/DF, 
Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO  –  HC 77.135/SP,  Rel.  Min.  ILMAR 
GALVÃO –  HC 83.096/RJ,  Rel.  Min.  ELLEN GRACIE –  HC 94.016/SP, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO – RHC 64.354/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.) e (d) de não 
ser obrigado a cooperar na investigação penal dos fatos (HC 83.943/MG, Rel. 
Min.  MARCO AURÉLIO –  HC 89.503/RS,  Rel. Min. CEZAR PELUSO – 
HC 99.289/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

Na realidade, ninguém pode ser constrangido a confessar a prática de 
um ilícito penal (HC 80.530-MC/PA,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO). 
Trata-se de prerrogativa,  que,  no autorizado magistério de  ANTÔNIO 
MAGALHÃES GOMES FILHO (“Direito à  Prova no Processo Penal”, 
p. 111, item n. 7, 1997, RT), “constitui uma decorrência natural do próprio  
modelo processual paritário,  no qual seria inconcebível que uma das partes  
pudesse  compelir o adversário a apresentar  provas decisivas em seu próprio  
prejuízo (...)” (grifei).

A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal  tem 
reafirmado,  de  modo  consistente,  os direitos  e garantias que assistem  a 
qualquer pessoa sob investigação estatal ou persecução penal.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  bem  por  isso,  ao assegurar, 
jurisdicionalmente,  o direito fundamental à  não  autoincriminação,  tem 
advertido,  reiteradas vezes, que as acusações penais  jamais se presumem 
provadas,  eis  que o  ônus  da  prova  incumbe, exclusivamente,  a  quem 
acusa  (“nulla accusatio sine probatione”):

“(...) É sempre importante reiterar – na linha do magistério  
jurisprudencial  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  consagrou na  
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matéria – que nenhuma acusação penal se presume provada.  Não 
compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao  
Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca,  para além de  
qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado.  Já não mais 
prevalece,  em nosso  sistema  de  direito  positivo,  a  regra,  que,  em 
dado momento histórico do  processo  político  brasileiro  (Estado 
Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os  
regimes  autoritários,  a  obrigação  de  o acusado provar  a  sua  
própria  inocência  (Decreto-lei nº 88,  de  20/12/37,  art.  20,  n.  5).  
Precedentes.” 

(HC 83.947/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Assiste a  qualquer pessoa  regularmente convocada  para  depor 
perante autoridade pública (seja esta policial,  judiciária,  administrativa 
ou legislativa)  o direito de manter-se em silêncio,  sem se expor –  em 
virtude do exercício legítimo dessa faculdade – a  qualquer restrição em sua 
esfera  jurídica,  desde que as  suas  respostas  às  indagações  que  lhe 
venham a ser feitas  possam acarretar-lhe  grave dano (“nemo tenetur se  
detegere”).

Convém assinalar, neste ponto, que, “Embora aludindo ao preso, a  
interpretação  da  regra  constitucional  deve ser no  sentido  de  que  a  garantia  
abrange  toda e qualquer pessoa,  pois,  diante  da  presunção de inocência,  
que  também  constitui  garantia  fundamental  do  cidadão  (...),  a  prova  da  
culpabilidade  incumbe exclusivamente  à  acusação”  (ANTÔNIO 
MAGALHÃES GOMES FILHO,  “Direito  à  Prova no Processo Penal”, 
p. 113, item n. 7, 1997, RT – grifei).

É por essa razão que o Plenário do  Supremo  Tribunal  Federal 
reconheceu esse direito  também em favor de quem presta depoimento 
na condição de testemunha, advertindo, então, que “Não configura o crime de  
falso testemunho,  quando a pessoa,  depondo como testemunha,  ainda que  
compromissada,  deixa  de  revelar  fatos  que  possam  incriminá-la” 
(RTJ 163/626, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei).
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Esse direito,  na  realidade,  é plenamente oponível ao  Estado, 
a qualquer de  seus  Poderes  e aos  seus  respectivos  agentes  e órgãos. 
Atua,  nesse  sentido,  como poderoso fator de limitação das  próprias 
atividades  de  investigação  e de  persecução  desenvolvidas  pelo  Poder 
Público  (Polícia  Judiciária,  Ministério  Público,  Juízes,  Tribunais  e 
Comissões Parlamentares de Inquérito, p. ex.).

Cabe registrar que a cláusula legitimadora do direito ao silêncio, ao 
explicitar, agora em sede constitucional, o postulado segundo o qual “Nemo 
tenetur se detegere”,  nada mais fez senão consagrar, desta vez no âmbito 
do  sistema  normativo  instaurado  pela  Constituição  de  1988,  diretriz 
fundamental proclamada, desde 1791, pela Quinta Emenda que compõe 
o “Bill of Rights” norte-americano.

O direito de o indiciado/acusado (ou  testemunha)  permanecer em 
silêncio – consoante proclamou a Suprema Corte dos Estados Unidos da 
América  em  Escobedo v.  Illinois (1964)  e,  de maneira mais incisiva,  em 
Miranda v. Arizona (1966) –  insere-se no alcance concreto da cláusula 
constitucional do devido processo legal.

A importância de tal entendimento firmado em Miranda v. Arizona 
(1966)  assumiu tamanha  significação  na prática das  liberdades 
constitucionais  nos  Estados Unidos  da  América  que a Suprema Corte 
desse país, em julgamento  proferido no ano de 2000,  voltou a reafirmar 
essa  “landmark  decision”,  assinalando que  as  diretrizes  nela fixadas 
(“Miranda warnings”) – dentre as quais se encontra a prévia cientificação 
de que ninguém é  obrigado  a  confessar  ou a  responder  a  qualquer 
interrogatório  –  exprimem interpretação  do  próprio  “corpus” 
constitucional,  como advertiu o  então  “Chief  Justice”  William  H. 
Rehnquist, autor de tal decisão, proferida, por 07 (sete) votos a 02 (dois), 
no caso Dickerson v. United States (530 U.S. 428, 2000),  daí resultando, 
como necessária consequência,  a intangibilidade desse  precedente, 
insuscetível de  ser  derrogado por  legislação  meramente ordinária 
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emanada do  Congresso  americano  (“...  Congress  may not legislatively  
supersede our decisions interpreting and applying the Constitution ...”).

Cumpre rememorar, bem por isso, que o Pleno do Supremo Tribunal 
Federal,  ao julgar o HC 68.742/DF,  Red.  p/  o  acórdão  Min.  ILMAR 
GALVÃO (DJU  de 02/04/93),  também reconheceu que ninguém pode, 
em virtude do princípio constitucional que protege qualquer acusado ou 
indiciado contra  a autoincriminação,  ser constrangido  a produzir prova 
contra si próprio ou, então, sofrer, em função do legítimo exercício desse 
direito, restrições que afetem o seu “status libertatis”.

A Suprema Corte brasileira, fiel aos postulados constitucionais que 
expressivamente delimitam o círculo de atuação das instituições estatais, 
enfatizou que qualquer indivíduo “tem, entre as várias prerrogativas que  
lhe  são  constitucionalmente  asseguradas,  o  direito de  permanecer  calado.  
‘Nemo tenetur se detegere’. Ninguém pode ser constrangido a confessar a  
prática de um ilícito penal” (RTJ 141/512, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Em suma:  o direito ao silêncio –  e o de não produzir provas  contra 
si  próprio  –  constitui prerrogativa  individual  que não pode ser 
desconsiderada por qualquer dos Poderes da República.

Cabe enfatizar,  ainda –  e como natural decorrência dessa 
insuprimível  prerrogativa  constitucional  –,  que nenhuma conclusão 
desfavorável  ou qualquer  restrição de  ordem  jurídica  à  situação 
individual da pessoa  que invoca essa cláusula de tutela pode ser extraída 
de sua válida e legítima opção pelo silêncio.  Daí a grave –  e corretíssima – 
advertência de  ROGÉRIO  LAURIA  TUCCI  (“Direitos  e  Garantias 
Individuais no Processo Penal Brasileiro”, p. 370, item n. 16.3, 2ª ed., 
2004, RT), para quem o direito de permanecer calado “não pode importar  
em desfavorecimento  do  imputado,  até  porque  consistiria  inominado  absurdo  
entender-se  que  o  exercício  de  um  direito,  expresso  na  Lei  das  Leis  como  
fundamental do indivíduo, possa acarretar-lhe qualquer desvantagem”.
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Esse mesmo entendimento, por sua vez, é perfilhado por ANTÔNIO 
MAGALHÃES GOMES FILHO (“Direito à  Prova no Processo Penal”, 
p.  113,  item  n.  7,  nota  de  rodapé  n.  67,  1997,  RT),  que repele,  por 
incompatíveis com o novo sistema constitucional, quaisquer disposições 
legais,  ou prescrições  regimentais,  ou,  ainda,  práticas  estatais  que 
autorizem  inferir  do  exercício  do  direito  ao  silêncio  inaceitáveis 
consequências prejudiciais à defesa, aos direitos e aos interesses do réu, 
do  indiciado  ou  da  pessoa  meramente  investigada,  tal como já o 
havia proclamado o  Supremo  Tribunal  Federal  antes da edição da 
Lei nº 10.792/2003, que,  entre outras modificações,  alterou o art. 186 do 
CPP (RTJ 180/1125, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).

É importante insistir,  portanto,  na  asserção de  que,  mesmo o 
indiciado,  quando  submetido  a  procedimento  inquisitivo,  de caráter 
unilateral (perante a Polícia Judiciária ou uma CPI, p. ex.), não se despoja 
de  sua  condição  de sujeito de  determinados  direitos  e de titular 
de garantias indisponíveis.

O que se revela importante registrar,  neste ponto,  é uma simples, 
porém necessária,  observação:  a  função  estatal  de  investigar  não pode 
resumir-se a uma sucessão de abusos nem deve reduzir-se a atos que importem  
em violação de direitos ou que impliquem desrespeito a garantias estabelecidas 
na Constituição  e  nas leis da República.  O procedimento estatal – seja 
ele  judicial,  policial,  parlamentar  ou  administrativo  –  não pode 
transformar-se em  instrumento  de  prepotência  nem converter-se em 
meio de transgressão ao regime da lei.

Os fins  não justificam os meios.  Há parâmetros ético-jurídicos que 
não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas 
instituições do Estado. Os órgãos do Poder Público, quando investigam, 
processam  ou  julgam,  não estão exonerados do  dever  de  respeitar  os 
estritos limites da lei  e da Constituição,  por mais graves que sejam os 
fatos cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal.
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Cabe advertir, no entanto, que a exigência de respeito aos princípios 
consagrados  em nosso sistema constitucional  não frustra  nem impede 
o  exercício  pleno,  por  qualquer órgão  do  Estado,  dos  poderes 
investigatórios e persecutórios de que se acha investido.

Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator de 
legitimação da atividade estatal.  Esse dever de obediência ao regime da lei 
impõe-se a todos – a magistrados, a administradores e a legisladores.

É,  portanto,  na Constituição  e nas leis –  e não na busca pragmática de 
resultados,  independentemente  da  adequação dos  meios  à  disciplina 
imposta pela  ordem jurídica –  que se  deverá promover a solução do 
justo  equilíbrio entre as relações de tensão que  emergem do  estado  de 
permanente  conflito  entre o  princípio  da  autoridade  e o  valor  da 
liberdade.

O  que  simplesmente  se  revela  intolerável,  e não tem sentido, 
por divorciar-se dos  padrões  ordinários  de  submissão à  “rule  of  law”, 
é a sugestão –  que seria paradoxal,  contraditória e inaceitável –  de que o 
respeito pela autoridade da Constituição e das leis  possa traduzir fator 
ou elemento de frustração da eficácia da investigação estatal.

O respeito efetivo aos  direitos  individuais  e às  garantias 
fundamentais  outorgadas  pela  ordem  jurídica  aos  cidadãos  em  geral 
representa,  no  contexto  de  nossa  experiência  institucional,  o  sinal  mais 
expressivo e o indício mais veemente de que se  consolida,  em nosso 
País,  de  maneira  real,  o quadro  democrático delineado  pela  mais 
democrática de todas as Constituições que o Brasil já teve: a Constituição 
republicana de 1988.

Mostra-se extremamente precisa,  neste  ponto, quanto à 
inadmissibilidade de  o  Poder  Público  constranger o  indiciado  ou 
acusado a cooperar na investigação penal dos fatos  e a produzir provas 
contra si próprio, a lição ministrada pelo eminente Professor ANTONIO 
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MAGALHÃES GOMES FILHO (“O Princípio da Presunção de Inocência 
na  Constituição  de  1988  e  na  Convenção  Americana  Sobre  Direitos 
Humanos  –  Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica”,  “in”  Revista  do 
Advogado/AASP nº 42, p. 30/34, 31/32, 1994):

“Outra decorrência do  preceito  constitucional,  ainda no 
terreno da prova, diz respeito  à impossibilidade de se obrigar o 
acusado a colaborar na apuração dos fatos.  O direito ao 
silêncio,  também erigido  à  categoria  de  dogma constitucional  pela  
Constituição  de  1988  (artigo  5º,  LXIII),  representa exigência  
inafastável do  processo  penal  informado pela  presunção  de  
inocência,  pois admitir-se o contrário equivaleria a transformar o  
acusado  em  objeto  da  investigação,  quando  sua  participação  
só pode ser entendida na  perspectiva  da  defesa,  como  sujeito  
processual. Diante disso,  evidente que o seu silêncio  jamais pode  
ser interpretado desfavoravelmente (…).” (grifei)

Não constitui demasia assinalar,  de  outro  lado,  por  necessário, 
examinada a função defensiva sob perspectiva global, que o direito do réu 
à não autoincriminação e à presunção de inocência,  além de traduzir 
expressão  concreta  do  direito  de  defesa  (mais especificamente da 
prerrogativa de autodefesa),  também encontra suporte legitimador  em 
convenções internacionais que  proclamam  a essencialidade dessa 
franquia processual, que compõe o próprio estatuto constitucional do direito 
de defesa,  enquanto complexo de princípios  e de normas que amparam 
qualquer acusado em sede de persecução criminal,  mesmo que se trate de 
réu processado por suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a 
estes equiparados.

A justa preocupação da  comunidade  internacional  com a 
preservação da  integridade  das  garantias  processuais  básicas 
reconhecidas às  pessoas  meramente acusadas de práticas delituosas  tem 
representado, em tema de proteção aos direitos humanos,  um dos  tópicos 
mais sensíveis e delicados da agenda dos organismos internacionais, seja 
em âmbito regional,  como o Pacto de São José da Costa Rica (Artigo 8º, 
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§ 2º, “g”),  aplicável ao sistema interamericano,  seja em âmbito universal, 
como o  Pacto  Internacional  sobre Direitos  Civis  e Políticos  (Artigo 14, 
n.  2),  celebrado sob  a  égide  da  Organização  das  Nações  Unidas, 
instrumentos que reconhecem a qualquer réu,  entre outras prerrogativas 
eminentes,  o direito de não produzir provas contra  si  próprio  e o de não 
ser considerado culpado,  pelo  Estado,  antes do  trânsito  em  julgado  da 
condenação penal,  cabendo referir,  por relevante,  nesse sentido,  a Carta 
dos Direitos Fundamentais da  União  Europeia  (Artigo  48,  n.  1)  e a 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos (Artigo 6º, n. 2).

Vale registrar, ainda, expressivo fragmento extraído do “Livro Verde” 
apresentado pela  Comissão  das  Comunidades  Europeias  (Bruxelas, 
26.4.2006,  p.  5  e  6),  que analisa,  precisamente,  o tema concernente ao 
princípio da presunção de inocência no âmbito da União Europeia:

“A jurisprudência do  Tribunal  Europeu  dos  Direitos  do  
Homem  (‘TEDH’)  compreende orientações  respeitantes  aos  
elementos constitutivos da presunção de inocência. Apenas a 
pessoa ‘objecto  de  uma  acusação  penal’  dela pode  beneficiar.  Os 
arguidos devem ser tratados como inocentes até que o Estado,  
através das  autoridades  responsáveis  pela  acção  penal,  reúna 
elementos  de  prova  suficientes para  convencer  um  tribunal  
independente  e  imparcial  da  sua  culpabilidade.  A  presunção  de  
inocência ‘exige [...] que os membros de um tribunal não partam 
da idéia pré-concebida de que o arguido  cometeu a infracção que  
lhe  é  imputada’.  O  órgão  jurisdicional  não pode declarar  um 
arguido  culpado  antes de  estar  efectivamente  provada  a  sua  
culpabilidade.  (...)  O ónus da prova da  sua  culpabilidade  
incumbe ao Estado e todas as dúvidas devem ser interpretadas  
a favor do arguido.  Este deve ter a possibilidade  de se recusar 
a responder a quaisquer perguntas.  Normalmente o arguido  não 
deve contribuir para a sua própria incriminação. (...).” (grifei)

Cabe advertir,  portanto,  presentes  tais  razões,  que a ausência de 
colaboração do indiciado ou do réu com as autoridades públicas,  de um 
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lado,  e o exercício da  prerrogativa  constitucional contra  a 
autoincriminação,  de  outro, não podem erigir-se em  fatores 
subordinantes da decretação de prisão cautelar ou da adoção de medidas 
que restrinjam ou afetem a esfera de liberdade jurídica de de qualquer réu, 
como resulta claro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(…)  PRISÃO PREVENTIVA –  APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL –  POSTURA DO ACUSADO –  AUSÊNCIA DE 
COLABORAÇÃO. O direito natural afasta, por si só, a possibilidade  
de  exigir-se  que  o  acusado  colabore  nas  investigações.  A garantia 
constitucional do silêncio encerra que ninguém está compelido  
a auto-incriminar-se.  Não há como decretar a preventiva com 
base em postura do acusado reveladora de não estar disposto a 
colaborar com as investigações e com a instrução processual. (…).”

(HC 83.943/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)

“– A recusa em responder ao interrogatório policial e/ou judicial e a   
falta de cooperação do indiciado ou do réu com as autoridades que o  
investigam  ou que  o  processam  traduzem comportamentos  que são   
inteiramente legitimados pelo  princípio  constitucional  que protege   
qualquer  pessoa  contra a  autoincriminação,  especialmente quando  se  
tratar de pessoa exposta a atos de persecução penal.

O  Estado  –  que não tem o direito de  tratar  suspeitos,  
indiciados  ou réus,  como se culpados fossem,  antes  do  trânsito  em  
julgado de eventual sentença penal condenatória (RTJ 176/805-806) –  
também não pode constrangê-los  a  produzir  provas  contra si  
próprios  (RTJ 141/512),  em  face da  cláusula  que  lhes  garante,  
constitucionalmente, a prerrogativa contra a autoincriminação. (…).”

(HC 99.289/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Em suma,  e tal como advertiu o  eminente Ministro  GILMAR 
MENDES,  em  voto  proferido neste  julgamento,  “O  Supremo  Tribunal  
Federal  já  assentou  que  o  direito  de  ‘permanecer  calado’,  previsto  na  
Constituição, deve ser interpretado de modo amplo e não somente de modo literal  
com relação a declarações verbais”.
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Sendo assim, pelas razões expostas, peço vênia, Senhor Presidente, 
para acompanhar,  integralmente, o douto voto proferido pelo eminente 
Ministro  GILMAR  MENDES.  Em consequência,  nego provimento ao 
presente recurso extraordinário  e acolho a proposta de tese formulada 
por Sua Excelência no sentido de que “O tipo penal previsto no art. 305 do 
Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) é inconstitucional, uma vez que, ao 
impor ao agente conduta que acarreta na colaboração com sua responsabilização  
penal ou civil,  viola o direito à não autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF),  bem 
como a proporcionalidade como proibição de excesso, ao passo que existem outros  
tipos penais e meios de persecução para resguardar os bens jurídicos tutelados” 
(grifei).

É o meu voto.
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Observação

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

RECTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

RECDO.(A/S) :GILBERTO FONTANA 
ADV.(A/S) :ELENILSON BALLARDIN MORAES 
AM. CURIAE. :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
DP :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
AM. CURIAE. :MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  apenas 
duas observações. A primeira é que o preceito alcança a liberdade de ir e 
vir do cidadão. E alcança essa liberdade mediante ameaça de instauração 
da persecução criminal, de um processo-crime. Em segundo lugar, apenas 
para deixar claro, não se tem o prejuízo do processo objetivo que versa 
essa  mesma  matéria  e  está  sob  a  minha  relatoria.  Refiro-me  à  ação 
declaratória  de  constitucionalidade  ajuizada  pelo  Procurador-Geral  da 
República à época, Doutor Rodrigo Janot, presente o artigo 305 do Código 
Brasileiro Trânsito Brasileiro.

Ou seja, se for dada sequência a este julgamento – e evidentemente o 
pronunciamento do Tribunal no recurso extraordinário não tem eficácia 
erga omnes –, há encontro marcado com idêntica matéria.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A11F-603D-121C-99B4 e senha 36DB-58E2-BE16-418C

Supremo Tribunal Federal

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

RECTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

RECDO.(A/S) :GILBERTO FONTANA 
ADV.(A/S) :ELENILSON BALLARDIN MORAES 
AM. CURIAE. :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
DP :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 
AM. CURIAE. :MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  apenas 
duas observações. A primeira é que o preceito alcança a liberdade de ir e 
vir do cidadão. E alcança essa liberdade mediante ameaça de instauração 
da persecução criminal, de um processo-crime. Em segundo lugar, apenas 
para deixar claro, não se tem o prejuízo do processo objetivo que versa 
essa  mesma  matéria  e  está  sob  a  minha  relatoria.  Refiro-me  à  ação 
declaratória  de  constitucionalidade  ajuizada  pelo  Procurador-Geral  da 
República à época, Doutor Rodrigo Janot, presente o artigo 305 do Código 
Brasileiro Trânsito Brasileiro.

Ou seja, se for dada sequência a este julgamento – e evidentemente o 
pronunciamento do Tribunal no recurso extraordinário não tem eficácia 
erga omnes –, há encontro marcado com idêntica matéria.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A11F-603D-121C-99B4 e senha 36DB-58E2-BE16-418C

Inteiro Teor do Acórdão - Página 174 de 185



Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Eu cumprimento também o Promotor de Justiça do Estado do Rio 

Grande  do  Sul;  o  Defensor  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  que  se 
manifestaram da tribuna; o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo,  Gianpaolo  Smanio;  Dra.  Raquel  Dodge,  Procuradora-Geral  da 
República.  Todas  as  manifestações  foram  muito  bem  lançadas,  assim 
como os votos aqui proferidos tanto no sentido do provimento quanto do 
não provimento. 

Sou  o  último  a  votar.  Peço  vênia  ao  Relator  e  aos  que  o 
acompanharam para acompanhar a divergência, negando provimento ao 
recurso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7341-65DF-71DF-3A47 e senha D141-3198-05BD-7D99

Supremo Tribunal Federal

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Eu cumprimento também o Promotor de Justiça do Estado do Rio 

Grande  do  Sul;  o  Defensor  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  que  se 
manifestaram da tribuna; o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo,  Gianpaolo  Smanio;  Dra.  Raquel  Dodge,  Procuradora-Geral  da 
República.  Todas  as  manifestações  foram  muito  bem  lançadas,  assim 
como os votos aqui proferidos tanto no sentido do provimento quanto do 
não provimento. 

Sou  o  último  a  votar.  Peço  vênia  ao  Relator  e  aos  que  o 
acompanharam para acompanhar a divergência, negando provimento ao 
recurso.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7341-65DF-71DF-3A47 e senha D141-3198-05BD-7D99

Inteiro Teor do Acórdão - Página 175 de 185



Proposta

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

PROPOSTA
s/ tese em repercussão geral

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR) -  Senhor 
presidente, tendo em vista o tema que foi afetado à repercussão geral, 
muito  embora  tenhamos  um  encontro  marcado  novamente  para 
debatermos  a  mesma  coisa  com  a  mesma  composição,  eu  estou 
assentando  que  "a  regra  que  prescreve  o  crime  do  art.  305  do  Código  de  
Trânsito  Brasileiro  é  constitucional,  posto  não  infirmar  o  princípio  da  não  
incriminação, garantido o direito ao silêncio".
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DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente, pela ordem. De acordo com a minha manifestação, embora o 
Ministro Luiz Fux tenha dito que incluirá a minha manifestação como 
obiter  dictum no  corpo  de  seu  voto,  eu  ousaria  propor  um  pequeno 
adendo à proposta que o Ministro Luiz Fux nos fornece agora, no sentido 
de ressalvar aquelas situações de força maior, em que o próprio envolvido 
no acidente de trânsito corra risco de vida, seja por ameaça de terceiros,  
seja porque ele próprio está ferido.

Então, eu diria que é constitucional, posto não infirmar o princípio 
da não incriminação, ressalvado motivo de força maior, enfim. É preciso 
ressalvar  essa  possibilidade  de  afastamento  do  autor  de  um  suposto 
ilícito civil ou criminal do local do acidente, porque ele pode correr risco 
de vida, seja porque está ferido, seja porque está sendo ameaçado pelos 
circunstantes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, no meu 
modo de ver, não teria nenhum obstáculo.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vossa  Excelência 
também não afasta a incidência do preceito quando não há vítima, ou 
seja, considerada a responsabilidade civil.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Aí esse é 
um aspecto que o Ministro Gilmar Mendes bem ressaltou: a questão da 
responsabilidade civil também.

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR) -  Senhor 
Presidente,  nós  temos um tema afetado à repercussão geral.  Eu posso 
utilizar  que,  nos  casos  concretos,  o  juiz  vai  aferir  a  atipicidade,  as 
excludentes de antijuridicidade, isso aí é possível de se inserir num voto, 
mas não numa tese que tem várias e várias exceções,  pois  nós vamos 
acabar desnaturando a repercussão geral. 

 O  SENHOR  MINISTRO  ALEXANDRE  DE  MORAES  -  Ministro 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6636-D85E-91C7-E0E6 e senha BF65-FDD4-FA0A-38CE

Supremo Tribunal Federal

14/11/2018 PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

DEBATE

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente, pela ordem. De acordo com a minha manifestação, embora o 
Ministro Luiz Fux tenha dito que incluirá a minha manifestação como 
obiter  dictum no  corpo  de  seu  voto,  eu  ousaria  propor  um  pequeno 
adendo à proposta que o Ministro Luiz Fux nos fornece agora, no sentido 
de ressalvar aquelas situações de força maior, em que o próprio envolvido 
no acidente de trânsito corra risco de vida, seja por ameaça de terceiros,  
seja porque ele próprio está ferido.

Então, eu diria que é constitucional, posto não infirmar o princípio 
da não incriminação, ressalvado motivo de força maior, enfim. É preciso 
ressalvar  essa  possibilidade  de  afastamento  do  autor  de  um  suposto 
ilícito civil ou criminal do local do acidente, porque ele pode correr risco 
de vida, seja porque está ferido, seja porque está sendo ameaçado pelos 
circunstantes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, no meu 
modo de ver, não teria nenhum obstáculo.

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Vossa  Excelência 
também não afasta a incidência do preceito quando não há vítima, ou 
seja, considerada a responsabilidade civil.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Aí esse é 
um aspecto que o Ministro Gilmar Mendes bem ressaltou: a questão da 
responsabilidade civil também.

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR) -  Senhor 
Presidente,  nós  temos um tema afetado à repercussão geral.  Eu posso 
utilizar  que,  nos  casos  concretos,  o  juiz  vai  aferir  a  atipicidade,  as 
excludentes de antijuridicidade, isso aí é possível de se inserir num voto, 
mas não numa tese que tem várias e várias exceções,  pois  nós vamos 
acabar desnaturando a repercussão geral. 

 O  SENHOR  MINISTRO  ALEXANDRE  DE  MORAES  -  Ministro 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6636-D85E-91C7-E0E6 e senha BF65-FDD4-FA0A-38CE

Inteiro Teor do Acórdão - Página 177 de 185



Debate

RE 971959 / RS 

FUX,  eu  entendo  a  preocupação  -  e  concordo  -  do  Ministro  Ricardo 
LEWANDOWSKI, mas eu reitero o tipo penal do art. 305. Ele exige as 
elementares do tipo, exige o dolo de querer se ausentar para escapar de 
responsabilidade. Ora, se ele está machucado, ele não está se ausentando 
para fugir de responsabilidade, ele precisa de socorro médico. Se ele está 
sendo  ameaçado  de  agressão,  linchamento,  ele  também  não  está  se 
ausentando para fugir da responsabilidade. Então, obviamente, o fato é 
atípico.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) -  Eu  coloco  no 
voto, no corpo do voto, essas circunstâncias.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  É 
importante ressalvar essas hipóteses, a meu ver.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu também acho. 
Eu coloco na ementa.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - E essas são 
as hipóteses do cotidiano. Todos nós sabemos, é muito comum alguém 
que está envolvido no acidente também se ferir nesse acidente, portanto 
ele precisa de socorro médico. Então, são excludentes de criminalidade. E, 
hoje, nesse trânsito conturbado que nós vivemos, sobretudo nas grandes 
metrópoles,  o  risco  de  agressões,  sejam  por  parte  de  pessoas  que 
acompanham  as  vítimas,  ou  de  transeuntes  ou  de  terceiros,  é  muito 
grande.

Então,  realmente,  alguém  que  se  envolve  hoje  num  acidente  de 
trânsito,  seja  culposo  ou doloso  ou realmente  sem culpa  nenhuma no 
sentido lato da palavra, ele corre um enorme risco se ficar enfim no local 
do  acidente.  Todos  nós  sabemos  isso,  especialmente  nas  grandes 
metrópoles.

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR) -  Senhor 
Presidente, eu vou colocar de uma tal maneira no voto e na ementa que 
isso vai ficar destacado. Agora, a tese, se for fluida, representa verdadeiro 
bill de indenidade, ou seja, nós decidimos uma coisa e estamos definindo 
outra em tese.

A SENHORA MINISTRA CARMÉM LÚCIA - Presidente, eu acho 
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que a maioria, pelo menos do que eu entendi, foi no sentido de que há 
situações que, ainda que o Ministro Alexandre diga que são atípicas, até 
se  provar  que  esse  afastamento,  como  lembra  agora  o  Ministro 
Lewandowski,  não  foi  uma  fuga,  mas  um  afastamento  necessário  em 
razão  das  circunstâncias,  já  houve a  persecução,  a  atuação do  Estado. 
Então,  a  preocupação do Ministro Lewandowski é deixar claro.  Não é 
atribuir  fluidez  à  tese,  é  apenas  chamar  atenção  para  eventual 
circunstância a que precisa atentar o próprio magistrado, se for chamado 
o  Estado  investigador.  Então,  eu  acharia  de  bom  alvitre  que  fosse 
aproveitada exatamente a proposta do Ministro Lewandowski, com um 
adendo  -  ainda  que  não  fosse  nesses  termos  -,  de  alguma forma que 
ficasse claro. E eu não acho que seria um bill de indenidade.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu acho que 
não é necessário, mas também não discordo que se coloque.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Há discordância no 
que nós votamos.

O  SENHOR  MINISTRO  LUIZ  FUX  (RELATOR) -  Aqui  dá  para 
colocar  o  seguinte:  “A regra  que  prevê  o  crime  do  art.  305  do  Código  de  
Trânsito  Brasileiro  é  constitucional,  posto  não  infirmar  o  princípio  da  não  
incriminação,  garantido  o  direito  ao  silêncio  e  as  hipóteses  de  exclusão  de  
tipicidade e de antijuridicidade.”

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -  Eu acho 
que está bom.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Com esse acréscimo, 
eu ficaria de acordo.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -  Porque, 
realmente quem hoje vive nas grandes cidades - seja no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Brasília - o risco pessoal que alguém corre quando se envolve 
em  um  acidente  é  enorme,  de  ser  linchado,  antes  de  poder  sair  do 
automóvel, inclusive.

Eu estou de acordo com esse adendo.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959 RIO GRANDE DO SUL

VOTO S/ PROPOSTA

O  SENHOR  MINISTRO  GILMAR  MENDES  - 

Presidente, eu acho que, como temos ainda esse precedente da ADC, em 

que  esse  tema  vai  voltar,  considerando  as  consequências,  se  Vossa 

Excelência me permitir, vou pedir vênia para me abster de votar nessa 

matéria. 

Em relação à tese, ficarei vencido. 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente,  também 
não aprovo. O enquadramento de Vossa Excelência é o mais adequado. 
Não aprovo a tese, porque sustentei posição diametralmente oposta a ela.
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V O T O
(s/ proposta)

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Peço vênia, Senhor 
Presidente,  tal com já deixei ressaltado em meu voto sobre o fundo da 
controvérsia penal, para acompanhar a proposta de tese formulada, em seu  
douto voto, pelo eminente Ministro GILMAR MENDES.

É o meu voto.
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VOTO S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):
Vou  pedir  vênia  para  acompanhar  a  tese  proposta  pelo  Relator, 

embora vencido. 
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S) : GILBERTO FONTANA
ADV.(A/S) : ELENILSON BALLARDIN MORAES (44513/RS)
AM. CURIAE. : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DP : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (00000/DF)
AM. CURIAE. : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

Decisão: Após  os  votos  dos  Ministros  Luiz  Fux,  Relator, 
Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, 
que davam provimento ao recurso extraordinário, o julgamento foi 
suspenso.  Falaram:  pelo  recorrente,  o  Dr.  Alexandre  Sikinowski 
Saltz, Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; pelo 
amicus curiae Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, 
o  Dr.  Pedro  Paulo  Lourival  Carriello;  pelo  amicus  curiae 
Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Gianpaolo Poggio 
Smanio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo; e, 
pela Procuradoria-Geral da República, a Dra. Raquel Elias Ferreira 
Dodge, Procuradora-Geral da República. Ausente, justificadamente, 
o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 
Plenário, Sessão Extraordinária, 14.11.2018.

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 907 da 
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos 
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, 
Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e  Dias  Toffoli  (Presidente).  Em 
seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “A regra que prevê 
o  crime  do  art.  305  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (Lei  nº 
9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não 
incriminação,  garantido  o  direito  ao  silêncio  e  ressalvadas  as 
hipóteses  de  exclusão  da  tipicidade  e  da  antijuridicidade”, 
vencidos  os  Ministros  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio  e  Celso  de 
Mello,  que  votaram  contrariamente  à  tese.  Não  participou, 
justificadamente, da votação da tese, o Ministro Roberto Barroso. 
Ausente, justificadamente, a Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão 
Ordinária, 14.11.2018. 

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 971.959
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL
RECDO.(A/S) : GILBERTO FONTANA
ADV.(A/S) : ELENILSON BALLARDIN MORAES (44513/RS)
AM. CURIAE. : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DP : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (00000/DF)
AM. CURIAE. : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

Decisão: Após  os  votos  dos  Ministros  Luiz  Fux,  Relator, 
Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, 
que davam provimento ao recurso extraordinário, o julgamento foi 
suspenso.  Falaram:  pelo  recorrente,  o  Dr.  Alexandre  Sikinowski 
Saltz, Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; pelo 
amicus curiae Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, 
o  Dr.  Pedro  Paulo  Lourival  Carriello;  pelo  amicus  curiae 
Ministério Público do Estado de São Paulo, o Dr. Gianpaolo Poggio 
Smanio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo; e, 
pela Procuradoria-Geral da República, a Dra. Raquel Elias Ferreira 
Dodge, Procuradora-Geral da República. Ausente, justificadamente, 
o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 
Plenário, Sessão Extraordinária, 14.11.2018.

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 907 da 
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos 
termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, 
Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e  Dias  Toffoli  (Presidente).  Em 
seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “A regra que prevê 
o  crime  do  art.  305  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (Lei  nº 
9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não 
incriminação,  garantido  o  direito  ao  silêncio  e  ressalvadas  as 
hipóteses  de  exclusão  da  tipicidade  e  da  antijuridicidade”, 
vencidos  os  Ministros  Gilmar  Mendes,  Marco  Aurélio  e  Celso  de 
Mello,  que  votaram  contrariamente  à  tese.  Não  participou, 
justificadamente, da votação da tese, o Ministro Roberto Barroso. 
Ausente, justificadamente, a Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão 
Ordinária, 14.11.2018. 

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
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Mendes,  Ricardo  Lewandowski,  Cármen  Lúcia,  Luiz  Fux,  Roberto 
Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Rosa Weber. 

Procuradora-Geral  da  República,  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira 
Dodge.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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