
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO MP/PR Nº                                16193/2015
AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº  0001809-77.2013.8.16.0186
ORIGEM:                                                         JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE AMPÉRE
INDICIADO:                                                     (...)
OBJETO:                                                                ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

EMENTA:  CRIMES DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (ART. 307 DO
CTB).  SUSPENSÃO  DO  DIREITO  DE  DIRIGIR  DECORRENTE  DE  DECISÃO
ADMINISTRATIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO AGENTE PARA
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.  O objeto jurídico da tutela penal em relação ao art.
307 do CTB  é  o  prestígio  das  decisões  administrativas  e  judiciais,  de  modo que  a
caracterização  da  conduta  típica  pressupõe  a  violação  de uma  imposição,  seja
administrativa ou judicial. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de termo circunstanciado foram instaurados para

apurar a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 132 do Código Penal (perigo

para a vida ou saúde de outrem) e art.  307 do Código Nacional de Trânsito - CNT

(violação do direito de dirigir), supostamente ocorridos em 12.10.2013, por volta das

03:20hs, na Linha São Salvador, Zona Rural, em Ampére, PR. 
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Na oportunidade, o denunciado (...), expôs a vida e a saúde do Policial

Militar, (...),  a perigo direto e iminente, pois, ao ser abordado e constatado que sua

CNH estava suspensa, o policial militar se deslocou juntamente com o denunciado ao

destacamento  policial,  conduzindo  o  veículo,  quando,  durante  o  percurso,  o

denunciado retirou a chave da ignição com o veículo em movimento,  obrigando o

agente policial a sair do veículo diante da iminência de um acidente. 

Após ultimação da instrução policial, o Ministério Público, por meio do

Promotor de Justiça (...), às fls. 24/25, ofereceu denúncia pelo crime tipificado no art.

132  do  Código  Penal  (perigo  para  a  vida  ou  saúde  de  outrem)  e  promoveu  o

arquivamento do feito com relação ao delito previsto no art. 307 do Código Nacional

de Trânsito (violação do direito de dirigir), tendo em vista a atipicidade da conduta,

pois a suspensão da CNH “deve ser emanada por ordem judicial e não administrativa”.

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, o Juiz de Direito (...), às fls.

26-verso/12, discordando da promoção ministerial de arquivamento ao argumento de

que  a  norma  penal  incriminadora,  prevista  no  art.  307  CNT,  visa  prevenir  a

desobediência do condutor suspenso ou defeso em seu direito de obter a permissão

ou habilitação para dirigir sem fazer qualquer distinção quanto à natureza jurídica do

órgão  que  impôs  a  suspensão  do  direito  de  dirigir  ao  condutor.  Nestes  termos,

determinou o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça, aos

fins do disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial de fls. 24/25, que promoveu o arquivamento

dos autos por reconhecimento da atipicidade de conduta.
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Analisando  os  autos,  verifica-se  que  se  cuida  da  prática  de  delito

concernente à violação da proibição de dirigir, isto é, da transgressão da suspensão ou

proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. 

A conduta praticada pelo noticiado é típica como asseverado pelo douto

magistrado, pois a lei não faz qualquer distinção com relação à natureza jurídica do

órgão que impôs a suspensão do direito de dirigir, se judicial ou administrativo. 

O  art.  307  da  Lei  nº  9.503/97  (Código  de  Trânsito  Brasileiro)  assim

estabelece:

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão
ou  a  habilitação  para  dirigir  veículo  automotor  imposta  com
fundamento neste Código:

Penas  -  detenção,  de  seis  meses  a  um  ano  e  multa,  com  nova
imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa
de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão
para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

No sentido da tipicidade da conduta, registrem-se as seguintes decisões:

APELAÇÃO-CRIME. DELITO DE TRÂNSITO. ART.  307 DO CTB. FATO.

ATIPICIDADE.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  REFORMADA.  1.

Constitucionalidade da norma penal  prevista no art.  307 do CTB,

porquanto  é  lícito  ao  Estado  exigir  do  cidadão  a  abstenção  de

determinadas condutas, mormente quando se trata do maior bem

jurídico tutelado: a vida. 2. A conduta descrita no artigo 307 do CTB

é típica.  Os  crimes  de  perigo  abstrato  e  de  mera  conduta  estão

plenamente em vigor. 3.  O delito objeto da denúncia pressupõe a

violação de uma imposição,  administrativa ou  judicial, que proíbe

ou suspende o direito de dirigir veículos automotores, sendo, ainda,

obrigatória a ciência do agente quanto à proibição imposta. 4. No

examinado,  a  prova  indica  que o  acusado  era  habilitado  apenas
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para  a  categoria  B,  não  possuindo  habilitação  para  conduzir

motocicletas, de modo que sua conduta não se enquadra no tipo

penal do art. 307 do CTB, sendo, portanto, impositiva a absolvição.

APELO PROVIDO. (Recurso Crime Nº 71005407705, Turma Recursal

Criminal,  Turmas  Recursais,  Relator:  Edson Jorge  Cechet,  Julgado

em 24/08/2015)

Ementa:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLAÇÃO DA  SUSPENSÃO  DO

DIREITO  DE  DIRIGIR.  ART.  307 DO  CTB.  NECESSIDADE  DE

COMPROVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL QUE DEU

ENSEJO À SUSPENSÃO DA CNH. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA

PROVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1- Impossível se

afigura a condenação quando ausente queda prova inequívoca da

existência  do  ato  administrativo  ou  judicial  que  acarretou  a

suspensão do direito de dirigir, exigindo-se que reste demonstrada

não apenas  a  sua imposição como decorrência  do procedimento

cabível, mas, igualmente, o período da sanção imposta. 2- Hipótese

em que os documentos carreados aos autos não permitem concluir,

com  absoluta  segurança,  tenha  o  ato  se  verificado  enquanto  se

encontrava suspenso o direito de dirigir. 3- Ônus da prova que, a

teor do que preceitua o art. 156 do CPP, é da acusação, o qual, por

desatendido,  conduz  à  absolvição.  RECURSO  PROVIDO.  (Recurso

Crime Nº 71005361803, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais,

Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 24/08/2015)

APELAÇÃO  CRIME.  CRIMES  DE  TRÂNSITO.  ART.  307 DO  CTB.

TIPICIDADE  DA  CONDUTA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA

COMPROVADAS.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  MANTIDA.  PENA

READEQUADA, DE OFÍCIO. 1. O objeto jurídico da tutela penal em

relação ao art. 307 do CTB é o prestígio das decisões administrativas

e  judiciais,  de  modo  que  a  caracterização  da  conduta  típica

pressupõe  a  violação de  uma  imposição,  seja  administrativa ou

judicial. Fato ocorrido quando o réu se encontrava com o direito de
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dirigir suspenso, do que tinha plena ciência, o que permite concluir

pela tipicidade da conduta. 2. Prova que se revela suficiente para

amparar o decreto condenatório, pois demonstrada a condução do

veículo  automotor  pelo  réu  e  que  este,  na  data  do  fato,  se

encontrava  com o  direito  de  dirigir  suspenso.  3.  Pena  de  multa

readequada a fim de que guarde proporção em relação aos critérios

adotados  em  relação  à  pena  detentiva.  RECURSO  IMPROVIDO.

PENA READEQUADA, DE OFÍCIO. (Recurso Crime Nº 71005320825,

Turma Recursal  Criminal,  Turmas  Recursais,  Relator:  Luiz  Antônio

Alves Capra, Julgado em 24/08/2015)

APELAÇÃO CRIME. DELITO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO

DO  DIREITO  DE  DIRIGIR.  ART.  307 DO  CTB.  TIPICIDADE  DA

CONDUTA.  O tipo  penal  tutela  a  administração  da justiça,  sob o

enfoque  do  prestígio  das  decisões  administrativas  e  judiciais

relacionadas à suspensão ou à proibição de se obter a permissão ou

a habilitação para dirigir veículo automotor, afastando a alegação

de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.  O tipo penal

também não faz distinção entre as esferas judicial e   administrativa  ,

valendo  para  caracterizar  o  delito  as  suspensões  impostas  em

quaisquer dessas instâncias. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A prova dos

autos  demonstra  que  o  réu  estava  com  o  seu  direito  de  dirigir

suspenso e que possuía plena ciência da imposição da penalidade.

Condenação que vai mantida por seus fundamentos. SUBSTITUIÇÃO

DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.

POSSIBILIDADE. A reincidência, sendo apenas genérica, não impede

a substituição da pena detentiva por restritiva de direitos, porque

socialmente  recomendável  a  medida,  mormente  no  âmbito  dos

Juizados  Especiais,  em  que  deve  ser  priorizada,  sempre  que

possível, a aplicação de pena não privativa de liberdade. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Crime Nº 71005361845, Turma

Recursal  Criminal,  Turmas  Recursais,  Relator:  Lourdes  Helena
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Pacheco da Silva, Julgado em 24/08/2015)

Assim, considerando que o objeto jurídico da tutela penal em relação

ao  art.  307  do  CTB  é  o  prestígio  das  decisões  administrativas  e  judiciais,  a

caracterização  da  conduta  típica  pressupõe  a  violação  de uma  imposição,  seja

administrativa ou judicial. 

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em respeito à independência funcional do Promotor

de Justiça,  (...),  às  fls.  24/25,  que promoveu o arquivamento do feito,  sugere-se a

designação de outro Promotor de Justiça para aditar a denúncia nos autos de termo

circunstanciado nº 0001809-77.2013.8.16.0186, em trâmite perante o Juizado Especial

Criminal  de  Ampére,  PR,  com  relação  ao  noticiado  (...) em  decorrência  do  crime

tipificado no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro (violação do direito de dirigir),

acompanhando a demanda nos seus ulteriores termos.

Curitiba, 09 de setembro de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
                                               Procurador de Justiça
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