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concurso de pessoas, tanto na forma de coautoria quanto de participação “e que 
nada impede que os pacientes respondam, como funcionários da instituição finan-
ceira responsáveis pela liberação da verba, na qualidade de partícipes do crime em 
questão, bastando, para tanto, que se avalie da intenção dos mesmos, já que o dolo 
é o elemento subjetivo do tipo”.
[HC 81.852, rel. min. Néri da Silveira, j. 23-4-2002, 2ª T, DJ de 14-6-2002.]
 � Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de ação penal por crime 

contra o sistema financeiro nacional, nos casos determinados em lei (art. 109, VI, 
da CF de 1988), como é o caso da obtenção de financiamento em instituição fi-
nanceira, mediante fraude (arts. 19 e 26 da Lei 7.492, de 16-6-1986. Precedente: 
RTJ 129/192, de 3-3-1989.
[HC 80.612, rel. min. Sydney Sanches, j. 13-2-2001, 1ª T, DJ de 4-5-2001.]

TRÂNSITO

 � O art. 309 do CTB, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o 
art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em 
vias terrestre.
[Súmula 720.]
 � A permissão ou entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, 

tipificada no art. 310 do CTB, classifica-se como crime de perigo abstrato, que 
prescinde do resultado naturalístico.
[HC 129.818, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2015, 2ª T, DJE de 21-10-2015.]
 � Condução de veículo automotor sob efeito de álcool. Art. 306 da Lei 9.503/1997. 

Advento da Lei 11.705/2008. (...) A taxatividade objetiva determinada pela nova 
redação do art. 306 do CTB, que fixou como indesejável a dosagem igual ou su-
perior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, deve ser atendida mediante a 
realização de um dos testes de alcoolemia previstos no Decreto 6.488/2008, que 
são: exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro).
[HC 110.905, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 5-6-2012, 2ª T, DJE de 25-6-2012.]
 � Delito de embriaguez ao volante. Art. 306 do CTB. (...) A objetividade jurídica 

do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolu-
midade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, 
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. Mos-
tra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, 
ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de 
crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. (...) No tipo penal 
sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na 
via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 
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decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado 
e, portanto, configurado o crime. Por opção legislativa, não se faz necessária a prova 
do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, 
inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal.
[HC 109.269, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-9-2011, 2ª T, DJE de 11-10-2011.]

 = RE 666.511, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 1º-6-2012, DJE de 11-6-2012
 = RHC 110.258, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-5-2012, 1ª T, DJE de 24-5-2012
 � O homicídio na forma culposa na direção de veículo automotor (art. 302, caput, 

do CTB) prevalece se a capitulação atribuída ao fato como homicídio doloso decorre 
de mera presunção ante a embriaguez alcoólica eventual. A embriaguez alcoólica que 
conduz à responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, comprovando-se 
que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo.
[HC 107.801, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 6-9-2011, 1ª T, DJE de 13-10-2011.]
 � Condenação por crime de trânsito. Art. 302 do CTB. (...) Sendo a suspensão 

de habilitação para dirigir, espécie de pena restritiva de direitos, aplica-se o mesmo 
prazo de prescrição previsto para as privativas de liberdade, nos termos do pará-
grafo único do art. 109 do CP. Nos termos do art. 118 do CP, penas mais leves 
prescrevem com as mais graves, desse modo, o cálculo da prescrição para a pena 
restritiva de direitos será aquele aplicado para a privativa de liberdade. O art. 302 
do CTB prevê a aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade com a restritiva 
de direitos, sendo certo que a prescrição para ambas se regula pela pena privativa de 
liberdade aplicada.
[HC 104.234, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 28-9-2010, 1ª T, DJE de 15-10-2010.]
 � Homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor. (...) O réu 

defende-se de imputação fática; não da capitulação jurídica do crime. No caso, o 
paciente dirigindo em alta velocidade, sob condições de visibilidade adversas, não 
efetuou manobra necessária para evitar o atropelamento das vítimas. Quem dirige 
nessas condições age, induvidosamente, com imprudência, imperícia e negligência. 
Daí a improcedência da alegação de que, tendo a denúncia relatado a ocorrência de 
imprudência e imperícia, o acórdão do TJ/RS não poderia considerar a negligência. 
Ausência de reformatio in pejus.
[RHC 97.669, rel. min. Eros Grau, j. 15-12-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010.]
 � (...) depreende-se da decisão de pronúncia, a existência de indícios suficientes 

de autoria em relação aos crimes dolosos de homicídio e lesão corporal, visto que 
diversas testemunhas afirmaram que o paciente dirigia seu veículo em alta velocidade 
e, após o atropelamento, aparentava estar alcoolizado. No caso em tela, de acordo 
com o que consta da denúncia, o paciente aceitou o risco de produzir o resultado 
típico no momento em que resolveu dirigir seu automóvel em velocidade excessiva, 
sob o efeito de bebida alcoólica e substância entorpecente.
[HC 97.252, rel. min. Ellen Gracie, j. 23-6-2009, 2ª T, DJE de 4-9-2009.]
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 � A questão central, objeto do recurso extraordinário interposto, cinge-se à consti-
tucionalidade (ou não) do disposto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/1997 
(CTB), eis que passou a ser dado tratamento mais rigoroso às hipóteses de homicídio 
culposo causado em acidente de veículo. É inegável a existência de maior risco ob-
jetivo em decorrência da condução de veículos nas vias públicas — conforme dados 
estatísticos que demonstram os alarmantes números de acidentes fatais ou graves 
nas vias públicas e rodovias públicas — impondo-se aos motoristas maior cuidado 
na atividade. O princípio da isonomia não impede o tratamento diversificado das 
situações quando houver elemento de discrímen razoável, o que efetivamente ocorre 
no tema em questão. A maior frequência de acidentes de trânsito, com vítimas fatais, 
ensejou a aprovação do projeto de lei, inclusive com o tratamento mais rigoroso 
contido no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/1997. A majoração das margens 
penais — comparativamente ao tratamento dado pelo art. 121, § 3º, do CP — 
demonstra o enfoque maior no desvalor do resultado, notadamente em razão da 
realidade brasileira envolvendo os homicídios culposos provocados por indivíduos 
na direção de veículo automotor.
[RE 428.864, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-10-2008, 2ª T, DJE de 14-11-2008.]

 = AI 831.778 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 15-2-2011, 1ª T, DJE de 4-3-2011
 = AI 797.370 AgR, rel. min. Ayres Britto, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 2-3-2011
 � O dolo eventual compreende a hipótese em que o sujeito não quer diretamente 

a realização do tipo penal, mas a aceita como possível ou provável (assume o risco 
da produção do resultado, na redação do art. 18, I, in fine, do CP). Das várias teorias 
que buscam justificar o dolo eventual, sobressai a teoria do consentimento (ou da 
assunção), consoante a qual o dolo exige que o agente consinta em causar o resultado, 
além de considerá-lo como possível. A questão central diz respeito à distinção entre 
dolo eventual e culpa consciente que, como se sabe, apresentam aspecto comum: a 
previsão do resultado ilícito. No caso concreto, a narração contida na denúncia dá 
conta de que o paciente e o corréu conduziam seus respectivos veículos, realizando 
aquilo que coloquialmente se denominou “pega” ou “racha”, em alta velocidade, em 
plena rodovia, atingindo um terceiro veículo (onde estavam as vítimas). Para confi-
guração do dolo eventual, não é necessário o consentimento explícito do agente nem 
sua consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento. Faz-se imprescindível 
que o dolo eventual se extraia das circunstâncias do evento, e não da mente do autor, 
eis que não se exige uma declaração expressa do agente. O dolo eventual não poderia 
ser descartado ou julgado inadmissível na fase do iudicium accusationis.
[HC 91.159, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-9-2008, 2ª T, DJE de 24-10-2008.]

 = HC 115.352, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 16-4-2013, 2ª T, DJE de 30-4-2013
 = HC 101.698, rel. min. Luiz Fux, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 30-11-2011
 � A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de 

desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver 
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sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o 
paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e 
do veículo, conduta prevista no CTB como infração gravíssima, punível com multa 
e apreensão do veículo (CTB, art. 238).
[HC 88.452, rel. min. Eros Grau, j. 2-5-2006, 2ª T, DJ de 19-5-2006.]
 � O ato de trafegar na contramão não está compreendido pela norma do art. 311 

da Lei 9.503/1997 — CTB.
[HC 86.538, rel. min. Marco Aurélio, j. 25-10-2005, 1ª T, DJ de 16-12-2005.]
 � Os juizados especiais não são competentes para julgar processos relativos aos 

crimes tipificados nos arts. 303, 306 e 308 do CTB, por não se enquadrarem no 
conceito de “menor potencial ofensivo”.
[HC 85.350, rel. min. Eros Grau, j. 28-6-2005, 1ª T, DJ de 2-9-2005.]

 = HC 89.858, rel. min. Cármen Lúcia, j. 6-3-2007, 1ª T, DJ de 23-3-2007
 = HC 85.019, rel. min. Ellen Gracie, j. 15-2-2005, 2ª T, DJ de 4-3-2005
 � Arts. 302 e 303 do CTB (Lei 9.503/1997). (...) Condenado o paciente, em 

concurso formal, pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesões corporais 
culposas no trânsito, inviável a aplicação da transação penal ao caso.
[HC 85.427, rel. min. Ellen Gracie, j. 29-3-2005, 2ª T, DJ de 15-4-2005.]
 � Infração de trânsito: direção de veículos automotores sem habilitação, nas vias 

terrestres: crime (CTB, art. 309) ou infração administrativa (CTB, art. 162, I), 
conforme ocorra ou não perigo concreto de dano: derrogação do art. 32 da LCP 
(precedente: RHC 80.362, Plenário, 7-2-2001, Informativo 217/STF). Em tese, 
constituir o fato infração administrativa não afasta, por si só, que simultaneamente 
configure infração penal. No CTB, entretanto, conforme expressamente disposto 
no seu art. 161 — e, cuidando-se de um código, já decorreria do art. 2º, § 1º, in 
fine, LICC —, o ilícito administrativo só caracterizará infração penal se nele mesmo 
tipificado como crime, no Capítulo XIX do diploma. Cingindo-se o CTB, art. 309, a 
incriminar a direção sem habilitação, quando gerar “perigo de dano”, ficou derrogado, 
portanto, no âmbito normativo da lei nova — o trânsito nas vias terrestres — o 
art. 32 da LCP, que tipificava a conduta como contravenção penal de perigo abstrato 
ou presumido. A solução que restringe à órbita da infração administrativa a direção 
de veículo automotor sem habilitação, quando inexistente o perigo concreto de 
dano — já evidente pelas razões puramente dogmáticas anteriormente expostas —, 
é a que melhor corresponde ao histórico do processo legislativo do novo Código 
de Trânsito, assim como às inspirações da melhor doutrina penal contemporânea, 
decididamente avessa às infrações penais de perigo presumido ou abstrato.
[HC 84.377, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 29-6-2004, 1ª T, DJ de 27-8-2004.]
 � O crime previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é crime de perigo, 

cujo objeto jurídico tutelado é a incolumidade pública e o sujeito passivo, a coleti-
vidade. A ação penal pública condicionada à representação, referida no art. 88 da 
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Lei 9.099/1995, se mostra incompatível com crimes dessa natureza. A ação penal 
é a pública incondicionada.
[RHC 82.517, rel. min. Ellen Gracie, j. 10-12-2002, 1ª T, DJ de 21-2-2003.]
 � Embora o pudesse ter feito, o CTB não converteu em infrações penais de “menor 

potencial ofensivo”, para o fim de incluí-los na competência dos juizados especiais, 
os crimes tipificados nos seus arts. 303 (lesão corporal no trânsito), 306 (embria-
guez ao volante) e 308 (participação em competição não autorizada): no art. 291, 
caput, a aplicação da Lei dos Juizados Especiais foi limitada pela cláusula “no que 
couber”, bastante a excluí-la em relação aos delitos de trânsito cuja pena máxima 
cominada seja superior a um ano (Lei 9.099/1995, art. 61); no parágrafo único 
do mesmo artigo, cingiu-se o CTB a prescrever aos três crimes referidos — todos 
sujeitos a pena máxima superior a um ano — os arts. 74 (composição de danos 
civis no processo penal), 76 (transação penal) e 88 (exigência de representação para 
a persecução de lesões corporais).
[HC 81.510, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 11-12-2001, 1ª T, DJ de 12-4-2002.]
 � Por meio do disposto no art. 309 do CTB, pretendeu o legislador punir não ape-

nas o fato de dirigir sem habilitação, mas também a efetivação por parte do agente 
do perigo de dano, que, no caso, foi produzido pelo agente quando, ao conduzir 
veículo sem estar habilitado, causou lesão corporal culposa em terceiro (art. 303, 
parágrafo único, do CTB). Extinta a punibilidade em face da renúncia expressa 
da vítima ao direito de representar contra o paciente pelo crime de lesão corporal 
culposa na direção de veículo, qualificada pela falta de habilitação, configura-se 
constrangimento ilegal a continuidade da persecução criminal instaurada contra 
ele pelo crime menos grave de direção inabilitada, absorvido que fora por aquele, 
de maior gravidade. Entendimento assentado pela Primeira Turma no HC 80.041, 
rel. min. Octavio Gallotti.
[HC 80.422, rel. min. Ilmar Galvão, j. 28-11-2000, 1ª T, DJ de 2-3-2001.]

 = HC 128.921, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-8-2015, 2ª T, DJE de 11-9-2015
 � O crime mais grave de lesões corporais culposas, qualificado pela falta de habili-

tação para dirigir veículos, absorve o crime menos grave de dirigir sem habilitação 
(arts. 303, parágrafo único, e 309 do CTB). O crime de lesões corporais culposas 
é de ação pública condicionada à representação da vítima por expressa disposição 
legal (arts. 88 e 91 da Lei 9.099/1995). Na hipótese em que a vítima não exerce 
a faculdade de representar, ocorre a extinção da punibilidade do crime mais grave 
de lesões corporais culposas, qualificado pela falta de habilitação, não podendo o 
paciente ser processado pelo crime menos grave de dirigir sem habilitação, que 
restou absorvido.
[HC 80.298, rel. min. Maurício Corrêa, j. 10-10-2000, 2ª T, DJ de 1º-12-2000.]

 = HC 80.303, rel. min. Celso de Mello, j. 26-9-2000, 2ª T, DJ de 10-11-2000
 = HC 80.221, rel. min. Sydney Sanches, j. 8-8-2000, 1ª T, DJ de 24-11-2000


