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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 333 

CRIMES DE TRÂNSITO – FUGA À RESPONSABILIDADE – ARTIGO 305 

DA LEI Nº 9.503/97 – CONSTITUCIONALIDADE  

O crime de fuga à responsabilidade não ofende o inciso LXIII, do artigo 5º, 

da Constituição da República, eis que o suposto direito à fuga não pode 

prevalecer sobre o interesse do Estado na identificação dos envolvidos no 

evento de trânsito. 
(D.O.E., 04/05/2011, p.137) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do “Habeas Corpus” nº 0343549-75.2009.8.26.0000 - 

Comarca de Registro, em que figuram como impetrantes R.P., 

O.M.J.A. e M.G.G.R., e como paciente G. J., com fundamento no artigo 

105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, e artigo 26 da 

Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1.990, vem interpor RECURSO 
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ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o v. 

acórdão de fls. 237, nos seguintes termos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME 

 

 Os advogados R.P., O.M.J.A. e M.G.G.R. impetraram 

ordem de “habeas corrpus”, com pedido de liminar, em favor de G. J., 

contra ato do MM. Juízo de Direito da Comarca de Registro, alegando 

constrangimento ilegal resultante do recebimento da denúncia, para a 

apuração do crime previsto no artigo 305 da Lei nº 9.503/97. 

 

Para tanto, alegaram em síntese, que referido dispositivo 

legal viola o disposto no inciso LXIII do artigo 5º da Constituição da 

República (direito ao silêncio), assim como na alínea “g”, § 2º, do artigo 

8º da Convenção Americana de Direitos Humanos (garantia da não-

autoincriminação) – fls. 02/20.  

 

  Deferida a liminar (fls. 23/25), a autoridade apontada 

como coatora prestou informações as fls. 28/29. 
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    O parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela 

denegação da ordem (fls. 31/34). 

 

  A Oitava Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, por votação unânime, “...ENTENDERAM 

PERTINENTE A ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O 

ARTIGO 305 DA LEI N° 9.503/97 E O ARTIGO 5o, LXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E POR CONSIDERAREM QUE DA 

RESOLUÇÃO DESSA QUESTÃO DEPENDE A SOLUÇÃO DO 

PRESENTE "HABEAS CORPUS", EM TERMOS DE TRANCAMENTO 

DA AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA O PACIENTE, 

SUSCITARAM, DE OFÍCIO, A INSTAURAÇÃO DO COMPETENTE 

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, REMETENDO OS 

AUTOS, PARA TANTO, AO EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL, COM AS 

HOMENAGENS DE ESTILO, E AS CAUTELAS LEGAIS, MANTIDA A 

LIMINAR...”, de conformidade cem o voto do Relator (fls. 171). 

 

   Transcreve-se o voto do Relator Designado: 
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“VOTONº 15.646 - DESEMBARGADOR ROBERTO 

MORTARI 

Habeas Corpus n° 990.09.343549-7 - Registro 

Impetrantes : Dr. Roberto Podval 

Dr. Odel Mikael Jean Antun 

Dr. Marcelo Gaspar Gomes Raffaini 

Dr. Átila Pimenta Coelho Machado 

Paciente : G. J. 

 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G. 

J., que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal 

pelo MMº Juiz de Direito da Ia Vara da Comarca de 

Registro, em função da tramitação da Ação Penal n° 365/07 

(controle), na qual foi denunciado e está sendo processado 

por infração aos artigos 302, parágrafo único, III, e 305, 

ambos da Lei n° 9.503/97. 

Com esteio nas razões de fls. 2/20, postula-se a 

concessão da ordem, a fim de que seja decretado o 

trancamento da aludida ação penal, exclusivamente com 

relação ao delito capitulado no artigo 305 do Código de 
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Trânsito Brasileiro, que seria inconstitucional, por ofender a 

garantia da não autoincriminação (CF, art. 5o, LXIII). 

A liminar pleiteada foi deferida pelo eminente 

Desembargador Alberto Mariz de Oliveira, com a finalidade 

de suspender o curso da persecução até o final do 

julgamento do writ. 

Seguiu-se regular processamento, com a juntada das 

informações de estilo, anotando-se que após o parecer da 

ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da 

ordem, os autos foram redistribuídos para esta relatoria. 

Esse, no essencial, o relatório. 

A tese da inconstitucionalidade do artigo 305 do 

Código de Trânsito Brasileiro soa pertinente. 

Dispõe o aludido dispositivo legal, que constitui crime o 

ato de "Afastar-se o condutor do veículo do local do 

acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe 

possa ser atribuída ". 

A evidência, o legislador pretendeu facilitar a apuração 

da responsabilidade do motorista que se envolve em 
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acidente automobilístico, forçando-o a permanecer no local 

dos fatos. 

Ocorre que essa imposição implica, por via indireta, na 

obrigação de produzir prova contra si mesmo, a qual conflita 

com a garantia da não autoincriminação, insculpida no 

artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal. 

É inegável que o dispositivo em exame visa proteger 

as vítimas e incrementar a atuação estatal, revertendo-se 

em benefício da sociedade. Mas ao converter aquilo que 

seria um dever moral em uma imposição legal, não deixou 

alternativa ao agente, que se vê compelido a ceder a esse 

dever, sob pena de cometer um crime. Destarte, ou ele 

permanece no local do acidente, com a concreta 

possibilidade de produzir prova contra si mesmo, ou incorre 

em infração penal, comprometendo sua liberdade de 

locomoção. 

O sancionamento da infração ao dever moral em 

questão deveria se dar por outros meios - presunção de 

responsabilidade, imposição de penalidades 

administrativas, etc. -, mas sempre deixando ao agente a 
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opção de observá-lo ou não, sem comprometer garantia 

constitucional que diz com a própria liberdade. 

Não se desconhece a existência de vozes 

discrepantes, dignas de apreço e respeito. Mas é torrencial 

a doutrina, e cada vez mais pujante a jurisprudência, no 

sentido de que o tipo penal em questão realmente contraria 

o princípio constitucional segundo o qual ninguém é 

obrigado a produzir prova contra si mesmo. 

Apenas para exemplificar, transcrevo lições de: 

- Damásio de Jesus: 

"(...) a lei pode exigir que, no campo penal, o sujeito 

faça prova contra ele mesmo, permanecendo no local do 

acidente? Como diz Ariosvaldo de Campos Pires, 'a 

proposição incriminadora é constitucionalmente duvidosa* 

(Parecer sobre o Projeto de Lei 73/94, que instituiu o CTB, 

oferecido ao Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, Brasília, 23/07/1996). Cometido um homicídio 

doloso, o sujeito não tem a obrigação de permanecer no 

local. Como exigir essa conduta num crime de trânsito? De 

observar o artigo 8º, II, g, do Pacto de São José: ninguém 
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tem o dever de autoincriminar-se (...)" (in Crimes de 

Transito, São Paulo, Saraiva, 1998, p. 142/143). 

- Guilherme de Souza Nucci: 

"(...) 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 

conseqüências penais e civis do que provocou. Qualquer 

agente criminosos pode fugir à responsabilidade, exceto o 

autor de delito de trânsito. Logo, cremos inaplicável o artigo 

305 da Lei 9.503/97 (...) " (in Leis Penais e Processuais 

Penais Comentadas, editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 

848). 

- Sérgio Salomão Shecaira: 

"(...) no art. 305 pune-se o condutor por fugir à 

responsabilidade penal ou civil que lhe passa a ser 

atribuída. Não se descobriu ainda qual possa ser a 

responsabilidade penal que possa ser atribuída a alguém 
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que não seja uma omissão de socorro (prevista 

imediatamente antecedente). Se esta não existe, só resta a 

responsabilidade civil. Então, a partir de agora - pasmem - a 

nossa legislação passará a punir penalmente aquele que 

tentar fugir à responsabilidade civil!? O Direito Penal, de 

última instância de controle social que sempre foi, passou a 

ser instrumento para constituir-se em primeira forma de 

controle social. Ademais, o artigo é de flagrante 

inconstitucionalidade, pois fere o inc. LXVII do art. 5o da 

Constituição, que proíbe a prisão civil por dívida, salvo nos 

casos de obrigação alimentícia e do depositário infiel (...)" 

(in Primeiras Perplexidades Sobre a Nova Lei de Trânsito, 

IBCCRJM n° 61, dez/1997, p. 3) 

- Luiz Flávio Gomes: 

"(...) Que todos temos a obrigação moral de ficar no 

local do acidente que provocamos não existe a menor 

dúvida. Mas a questão é a seguinte: pode uma obrigação 

moral converte-se em obrigação penal? De outro lado, 

sendo legítima a exigência de ficar no local, por que impor 

essa obrigação apenas em relação aos delitos de trânsito, 
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sabendo-se que o homicida doloso, o estuprador, entre 

outros, não contam com obrigação semelhante? Ninguém é 

obrigado a fazer prova contra si mesmo, a declarar contra si 

mesmo, ou seja, a autoincriminar-se. (Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, artigo 8). O dispositivo 

em questão resulta numa espécie de autoincriminação. De 

outra parte, ninguém está sujeito a prisão por obrigações 

civis (ressalvando-se as duas hipóteses constitucionais: 

alimentos e depositário infiel). No artigo 305 do CTB está 

contemplada uma hipótese de prisão (em abstrato) por 

causa de uma responsabilidade civil. Pelas razões 

invocadas, em suma, há séria dúvida sobre a 

constitucionalidade do preceito legal em debate (...) " (in 

Estudos de Direito Penal e Processo Penal, Editora Revista 

dos Tribunais, Ia edição - 2a tiragem, 199, págs 46 e 47). 

E também, significativo precedente jurisprudencial, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

por seu Colendo Plenário: 

"(...) Incidente de Inconstitucionalidade - Reserva de 

Plenário - Ari. 305, do Código de Trânsito Brasileiro - 
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Incompatibilidade com o Direito Fundamental ao Silêncio - 

Inconstitucionalidade Declarada. (...)" (Incidente de 

Inconstitucionalidade n° 1.0000.07.456021-0/000 - Comarca 

De Lagoa Da Prata - Requerente: Quinta Câmara Criminal 

Do TJMG - Requerida: Corte Superior do TJMG - Relator 

Des. Sérgio Resende - Julgamento: 11/06/2008 - 

Publicação: 12/09/2008). 

Plausível, portanto, a invocação contida na 

impetração, que conduziria ao trancamento da ação penal 

enfocada na inicial do writ, relativamente ao crime do artigo 

305 da Lei n° 9.503/97. 

Deixo, porém, de proclamar, aqui e agora, a 

inconstitucionalidade do dispositivo legal em alusão, por 

força do disposto no artigo 97 da Constituição Federal, que 

instituiu a cláusula de reserva de plenário, e da Súmula 

Vinculante n° 10, do Excelso Pretório, segundo a qual "Viola 

a cláusula de reserva de plenário (CF. art. 97) a decisão de 

órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 
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normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo 

ou em parte ". 

A teor dos artigos 13, I, "d", 190 e 191, do Regimento 

Interno desta Corte, a questão deve ser submetida ao 

Colendo Órgão Especial deste Tribunal, cuja decisão terá 

efeito vinculante quando da futura conclusão do presente 

julgamento. 

Assim, por entender pertinente a alegação de 

incompatibilidade entre o artigo 305 da Lei n° 9.503/97 e o 

artigo 5º, LXII1, da Constituição Federal, e por considerar 

que da resolução dessa questão depende a solução do 

presente habeas corpus, em termos de trancamento da 

ação penal instaurada contra o paciente, mantenho a liminar 

inicialmente deferida, e proponho que este órgão fracionário 

suscite, de ofício, a instauração do competente incidente de 

inconstitucionalidade, remetendo os autos, para tanto, ao 

Egrégio Órgão Especial, com as homenagens de estilo, e as 

cautelas legais. E o meu voto. 
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ROBERTO MORTARI 

RELATOR” (FLS. 178/184). 

 

 

  Instaurado o incidente de Arguição de 

Inconstitucionalidade junto ao Egrégio Órgão Especial, colheu-se novo 

parecer da Douta Procuradoria de Justiça, pela constitucionalidade (fls. 

190/195). 

 

  O Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulo, por maioria de votos, julgou “...PROCEDENTE O 

INCIDENTE...”, em conformidade com o voto do Relator(fls. 206-A). 

 

  Eis o voto do Relator: 

 

 

 “Arguição de Inconstitucionalidade 990.10.159020-4 

Suscitante 8ª Câmara de Direito Criminal 

Objeto Art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro 
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VOTO 18.241 

 

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 

Brasileiro. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

1. Os advogados ROBERTO PODVAL (OAB/SP 

101.458), ODEL MIKAEL JEAN ANTUN (OAB/SP 172.515), 

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI (OAB/SP 222.933) 

e ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO (OAB/SP 270.981) 

impetraram ordem de habeas corpus em favor de G. J., 

devidamente qualificado às fls. 2, alegando que o mesmo 

está sofrendo constrangimento ilegal em virtude de ato da 

MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA 

COMARCA DE REGISTRO (SP) que, indevidamente, 

recebeu denúncia nos autos da Ação Penal 

495.01.2007.004516-4 como incurso nas penas dos arts. 

301, parágrafo único, III (homicídio culposo na direção de 

veículo automotor agravado por omissão de socorro) e 305 

(fuga à responsabilidade civil e penal), ambos da Lei n° 

9.503/97 - Código de Transito Brasileiro. 

Sustentou que o recebimento da denúncia pelo art. 

305 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê como tipo 

penal conduta garantida pelo texto constitucional, 

caracterizou constrangimento ilegal pois viola o direito de 
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qualquer pessoa a não se incriminar, pedindo a concessão 

da ordem para o trancamento da ação penal em relação a 

essa conduta. 

Distribuído à 8a Câmara Criminal, relator o Des. 

Alberto Mariz de Oliveira, foi concedida a liminar 

suspendendo o curso da ação penal (fls. 23/25), prestando 

a autoridade apontada as informações (fls. 28/29), opinando 

a Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem 

(fls. 31/34). 

Na sessão do dia 4 de março passado, os integrantes 

do órgão julgador "por votação unânime, entenderam 

pertinente a alegação de incompatibilidade entre o art. 305 

da Lei n° 9.503/97 e o artigo 5o, LXIII, da Constituição 

Federal, e por considerar que da resolução dessa questão 

depende a solução do presente 'habeas corpus', em termos 

de trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, 

propuseram que este órgão fracionário suscite, de ofício, a 

instauração do competente incidente de 

inconstitucionalidade, remetendo os autos, para tanto, ao 

egrégio Órgão Especial, com as homenagens de estilo, e as 
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cautelas legais, mantida a liminar" (fls. 177/184), 

subscrevendo o acórdão o Des. Roberto Mortari. 

O incidente foi distribuído ao Des. Reis Kuntz (fls. 

188), manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pela 

constitucionalidade, ostentando o parecer, da lavra do Dr. 

Sérgio Turra Sobrane, a seguinte ementa: 

 

Incidente de inconstitucionalidade suscitado 

pela 8a Câmara de Direito Criminal do TJSP do 

art. 305 da Lei n° 9.503/97 - Código de Trânsito 

Brasileiro. Confrontação com o art. 5o, LXIII, da 

Constituição federal (garantia contra a auto-

incriminação). Garantia essencialmente 

processual, que não inibe a possibilidade de se 

incriminar a fuga do local do acidente. Distinção 

entre o dever de colaborar com a justiça e o 

direito ao silêncio. Parecer pela 

constitucionalidade do dispositivo questionado. 
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Na sessão do dia 26 de maio, após a sustentação oral 

do primeiro impetrante, o relator proferiu voto julgando 

improcedente o incidente, seguindo meu pedido de vista 

(fls. 201). 

2. Destacando a importância que ostentam os direitos 

e garantias fundamentais, a Constituição da República, 

promulgada em 5 de outubro de 1988, fixou-os logo no 

início do seu texto (art. 5o), vedando ao constituinte 

derivado qualquer emenda tendente a abolir aqueles que 

conferem aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes 

direitos e garantias individuais (art. 60, § 4o). Lembra 

SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA que, teleologicamente, tais 

direitos são anteriores à existência do governo, "no sentido 

de que é para assegurá-los que se cria o governo"1, 

destacando J. J. GOMES CANOTILHO: 

 

Designa-se por constitucionalização a 

incorporação de direitos subjetivos do homem em 

normas formalmente básicas, subtraindo-se o 

seu reconhecimento e garantia à disponibilidade 
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do legislador ordinário. Tem como conseqüência 

mais notória a proteção dos direitos fundamentais 

mediante o controle jurisdicional da 

constitucionalidade dos atos normativos 

reguladores destes direitos. Por isso e para isso 

devem ser compreendidos, interpretados e 

aplicados como normas jurídicas vinculativas e 

não como trechos ostentatórios ao jeito das 

grandes "declarações de direitos".2 

 

Daí a necessidade de se assegurar o absoluto respeito 

a esses direitos e garantias, que limitam a atuação do 

Estado Democrático de Direito. 

Dentre eles, o constituinte originário incluiu o privilégio 

contra a auto-incriminação - nemo tenetur se detegere, 

estabelecendo, no art. 5o, inc. LXIII, que "o preso será 

informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer 

calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de 

advogado", anotando UADI LAMMÊGO BULOS que o 

dispositivo é manifestação eloqüente da cláusula da ampla 
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defesa, do direito de permanecer calado e da presunção de 

inocência, destacando que o direito de permanecer calado 

"deve ser no sentido de que a garantia alcança 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".3 Não se restringe, assim, ao preso, mas a 

qualquer pessoa, inclusive às testemunhas, suspeitos, 

indiciados, acusados. 

A "Convenção Americana de Direitos Humanos" de 

1969, conhecida também como "Pacto de San José da 

Costa Rica", que passou a integrar o nosso ordenamento 

jurídico a nível constitucional, também assegura às 

pessoas, no seu art. 8o, n. 2, g, o "direito de não ser 

obrigada a depor contra si mesma, nem de confessar-se 

culpada", revelando, assim, a importância dessa garantia. 

3. O dispositivo, cuja constitucionalidade está sendo 

aferida, tem o seguinte teor: 
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Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo 

do local do acidente, para fugir à 

responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 

atribuída: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) 

ano, ou multa. 

 

Ao analisar esse dispositivo, FERNANDO CAPEZ e 

VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES reconhecem que 

"a conduta incriminada é o afastamento, a fuga do local do 

acidente, com a intenção de não ser identificado e, assim, 

não responder penal ou civilmente pelo ato"4. Em outras 

palavras, para não se autoincriminar. Reconhecem, no 

entanto, que não há qualquer colisão com o princípio 

constitucional aludido porque este "em verdade, somente 

tem cabimento após a formalização da acusação"5, 

negando, portanto, a extensão interpretativa que o próprio 

Supremo Tribunal Federal vem atribuindo6. No mesmo 

sentido e pelas mesmas razões, JOSÉ MARCOS 

MARRONE7. Já para CASSIO MATTOS HONORATO, a 
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inconstitucionalidade não ocorre pois "a norma visa 

preservar a incolumidade pública, a saúde dos usuários das 

vias públicas e o correto e eficiente funcionamento da 

função jurisdicional"8, ignorando a garantia que prevalece 

sobre os valores apontados. 

Parte da doutrina, no entanto, sustenta a 

inconstitucionalidade da norma, ou, pelo menos, suscita 

dúvidas a respeito. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ao 

analisar o núcleo do tipo, expõe: 

 

Trata-se de 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 (ver a nota 1 ao Livro I do nosso Código 

de Processo penal comentado). Inexiste razão 

plausível para obrigar alguém a se auto-acusar, 

permanecendo no local do crime, para sofrer as 

conseqüências penais e civis do que provocou. 
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Qualquer agente criminoso pode fugir à 

responsabilidade, exceto o autor de delito de 

trânsito. Logo, cremos inaplicável o art. 305 da 

Lei 9.503/97. Afastar-se (retirarse; ir embora) do 

local do acidente de trânsito, com o fim de não 

ser penal ou civilmente responsabilizado.9 

 

Na mesma linha, LUIZ FLÁVIO GOMES, ao levantar 

dúvidas sobre a constitucionalidade do dispositivo: 

 

Cuida-se de dispositivo incriminador 

extremamente contestável. Que todos temos a 

obrigação moral de ficar no local do acidente que 

provocamos não existe a menor dúvida. Mas a 

questão é a seguinte: pode uma obrigação moral 

converter-se em obrigação penal? De outro lado, 

sendo legítima a exigência de ficar no local, 

porque impor essa obrigação apenas em relação 

aos delitos de trânsito, sabendo-se que o 
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homicida doloso, o estuprador etc. não contam 

com obrigação semelhante? 

Ninguém é obrigado a fazer prova contra si 

mesmo, a declarar contra si mesmo, ou seja, 

autoincriminar- se (Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, art. 8o). O dispositivo em 

questão resulta numa espécie de auto-

incriminação. De outra parte, ninguém está 

sujeito à prisão por obrigações civis (ressalvando-

se as duas hipóteses constitucionais: alimentos e 

depositário infiel). No art. 305 está contemplada 

uma hipótese de prisão (em abstrato) por causa 

de uma responsabilidade civil. Pelas razões 

invocadas, em suma, há séria dúvida sobre a 

constitucionalidade do preceito legal em 

debate.10 

 

DAMÁSIO E. DE JESUS também acena com a 

inconstitucionalidade do dispositivo, salientando: 
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A lei pode exigir que, no campo penal, o 

sujeito faça prova contra ele mesmo, 

permanecendo no local do acidente? Como diz 

ARIOSVALDO DE CAMPOS PIRES, "a 

proposição incriminadora é constitucionalmente 

duvidosa" (Parecer sobre o Projeto de Lei n. 

73/94, que instituiu o CT, oferecido ao Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

Brasília, 23-7-1996). Cometido um homicídio 

doloso, o sujeito não tem a obrigação de 

permanecer no local. Como exigir essa conduta 

num crime de trânsito? De observar o art. 8o. II , 

g, do Pacto de São José: ninguém tem o dever 

de autoincriminar-se.11 

 

ARNALDO RIZZARDO também coloca dúvidas sobre 

a constitucionalidade, louvando-se na lição de GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI, já mencionada.12 

Neste Estado de São Paulo, ainda que com violação 

do princípio da reserva do plenário (CF, art. 97), já se 
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admitiu a inconstitucionalidade do dispositivo do Código de 

Trânsito Brasileiro. O extinto Tribunal de Alçada Criminal, no 

julgamento dos Embargos Infringentes 1.318.249.3.1, da 

Comarca de São Paulo, em 6 de outubro de 2003, relatora 

a hoje Des. Angélica de Almeida, vencido o relator sorteado, 

através de sua 6a Câmara absolveu réu que sofreu 

imputação do crime previsto no art. 305. Trecho significativo 

do acórdão aponta a uma das razões: 

 

A vedação a obrigação do agente a se 

autoincriminar é contemplada pela Constituição 

de 1988, em seu artigo 5°, inciso LXVIII. 

Assim, ao garantir o direito de permanecer 

calado ao suspeito, indiciado ou acusado sinaliza 

que ninguém tem o dever de auto-incriminar-se. 

Ora, admitir tipificado como delito a conduta 

delineada no artigo 305 do Código de Trânsito 

Brasileiro, eqüivale a obrigar o agente a se auto-

incriminar, em flagrante afronta à norma 
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constitucional, reafirmada pelo Pacto de São 

José da Costa Rica. 

Se é certo que ninguém pode ser obrigado a 

produzir prova para caracterizar sua própria culta, 

isto é, não pode ser obrigado a se submeter a 

exame para fazer prova de embriaguez, por 

exemplo, é de todo incongruente ter como típica 

a conduta de quem deixa o local dos fatos com a 

intenção de fugir à responsabilidade penal ou 

civil. 

Mesmo que se admita que a conduta possa 

ser objeto de reprovação moral, em última 

análise, a norma constitucional visa preservar a 

dignidade da pessoa. Basta dizer que, no antigo 

direito hebreu, a auto-acusação era vedada 

porque considerada suicídio jurídico. 

 

O mesmo fundamento foi adotado pela 12a Câmara 

da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça, com ampla 

citação doutrinária, no julgamento da Apelação Criminal 
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00869062.3/0- 0000-000, da Comarca de Araçatuba, 

julgada à unanimidade em 13 de setembro de 2006, relator 

o Des. João Morenghi. 

No vizinho Estado de Minas Gerais foi suscitado 

incidente semelhante pela 5a Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça13. A Corte Superior daquele Tribunal acolheu a 

alegação, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 305 

do Código de Trânsito Brasileiro, posto que incompatível 

com o art. 5o, LXIII, da Constituição Federal. 

Também reconheço, face à extensão dada ao princípio 

da vedação de auto-incriminação, princípio, aliás, que não 

poderia ter interpretação restritiva reduzindo o seu alcance, 

que o delito de fuga do local de acidente, pelo condutor do 

veículo, previsto no art. 305 do Código de Trânsito 

Brasileiro, é flagrantemente inconstitucional. 

Obrigar o causador do acidente a permanecer no local 

para ser identificado e responsabilizado penal ou civilmente, 

é obrigá-lo a se auto-incriminar, comportamento inexigível 

para qualquer outro crime, ainda que mais grave, não 
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importando que, com isto, haja maior dificuldade na 

identificação de quem provocou o acidente. 

4. Daí porque, com a devida vênia do relator sorteado, 

meu voto acolhe o incidente para reconhecer a 

inconstitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 

 

BORIS KAUFFMANN 

Relator Designado (fls. 207/215) 

 

 

   Transcreve-se, outrossim, a Declaração de Voto Vencido 

do Relator Sorteado:   

 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

Apelação Cível n° 990.10.159.020-4 

- Registro - 
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Data vênia do entendimento da douta maioria, pelo 

meu voto a presente argüição deve ser julgada 

improcedente. 

Trata-se de determinação de remessa de habeas 

corpus ao Órgão Especial em obediência à Súmula 

Vinculante n° 10 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, 

emanada que foi de julgado (cf. acórdão de fls. 178/184) 

proferido pela Colenda Oitava Câmara de Direito Criminal, 

em decorrência de pedido de declaração incidental de 

inconstitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito 

Brasileiro, e sob a alegação de ofensa à garantia da não 

autoincriminação (CF, art.5°, LXIII). 

Opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo 

acolhimento da indigitada argüição. 

É o relatório. 

Como já explicitado, versa o caso dos autos sobre a 

inconstitucionalidade do referido artigo que considera crime 

"afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para 

fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 
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atribuída" e prevê a pena de detenção de seis meses a um 

ano, ou multa. 

Pleiteiam os impetrantes o trancamento da ação penal 

movida contra o paciente, esta fundada no delito previsto no 

dispositivo legal citado. 

Em que pese o entendimento dos ilustres 

doutrinadores apontados na exordial, bem como aquele 

esposado pela Colenda Câmara suscitante, não merece 

amparo o incidente. 

Isto porque não se afigura ofensa ao art. 5°, LXIII, da 

CF, o qual dispõe que "o preso será informado de seus 

direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado". 

Ao tipificar a conduta de afastar-se do local do 

acidente, não determinou o legislador que o motorista 

produziria qualquer prova contra si, mas sim, o fez para 

facilitar a apuração dos fatos, a responsabilidade dos 

envolvidos e, havendo vítima, numa louvável demonstração 

de solidariedade humana. 
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Efetivamente, o fato de tão-somente permanecer no 

local do sinistro já contribui em muito para a averiguação 

das circunstâncias do acontecimento, ainda que o condutor 

se negue a prestar qualquer informação, utilizando-se da 

prerrogativa constitucional de ficar calado, poderá identificar 

de antemão os envolvidos no acidente. 

Não se afastar do local do sinistro não significa 

produzir qualquer prova contra si. 

Interpretando a dicção do referido artigo da Carta 

Magna, Luís Flavio Gomes esclarece que "Direito ao 

silêncio significa o direito de ficar calado ou o direito de não 

declarar CF, art. 5o, inc. LXIII . O direito ao silêncio é a 

manifestação passiva da defesa (mais precisamente, da 

autodefesa). O réu pode se defender (isto é: se 

autodefender) de duas maneiras: ativamente (por meio do 

interrogatório, apresentando sua versão sobre os fatos) ou 

passivamente (pelo silêncio)." (cf. www.JusBrasil.com.br, in 

"Investigação Preliminar e Direito ao Silêncio", Extraído de: 

Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes - 28 de Janeiro de 

2010). 
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Mesmo assegurado o direito do acusado se manter 

silente, não está ele dispensado de comparecer a todos os 

atos do processo, seja ele administrativo ou judicial. 

Ainda há que se considerar também o objeto jurídico 

tutelado na indigitada norma, o bem maior que o legislador 

pretendeu proteger que, na hipótese, é a administração da 

justiça. 

Ensina Magalhães Noronha que, "alcançando-se como 

bem jurídico, a "administração da justiça" se tem por escopo 

proteger a atuação, o desenvolvimento normal da 

instituição, tutelando-a contra fatos atentatórios à sua 

atividade, autoridade e à própria existência, isto é, contra 

fatos que a negam e postergam." (in "Direito Penal". Vol. 4. 

São Paulo: Editora Saraiva, 17a edição, 1985). 

Luiz Regis Prado, afirma que "o pensamento jurídico 

moderno reconhece o escopo imediato e primordial do 

Direito Penal, que reside na proteção de bens jurídicos. Tais 

bens são essenciais ao indivíduo e à comunidade", (cf. 

"Curso de Direito Penal Brasileiro." São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, v. 1, P- 82). 
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Ademais: "O conceito material de bem jurídico reside 

na realidade ou experiência social, sobre a qual incidem 

juízos de valor, primeiro do constituinte, depois do legislador 

ordinário. Trata-se de um conceito necessariamente 

valorado e relativo, isto é, válido para um determinado 

sistema social e em um dado momento histórico cultural." 

(ob. cit. p. 83). 

Nessa esteira, o julgado proferido pela Turma Recursal 

Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relª. 

Cristina Pereira Gonzáles: 

"E nem se fale em inconstitucionalidade do art. 305 do 

Código de Trânsito, como suscitado pelo douto Promotor de 

Justiça desta instância recursal. Isto porque o objeto jurídico 

do delito é a administração da justiça. O fato de o condutor 

do veículo envolvido em acidente permanecer no local do 

acidente não implica em fazer prova contra si mesmo, pois 

não significa culpa pelo acidente. Não se obriga o condutor 

a se auto-acusar, mas sim a colaborar com a administração 

da justiça (...)"(Recursos Crime n°s 71001763697, j. 
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29.9.2008 e 71002166163, j . 20.7.2009 e 71002114403, j . 

em 8.6.2009, este rela Laís Ethel Corrêa Pias). 

E, como bem concluiu o Douto Procurador Geral de 

Justiça: "o dispositivo questionado, contudo, segue 'a trilha 

da maioria das legislações, definindo o 'crime de fuga', 

forçando o motorista a permanecer no local do acidente de 

trânsito, com isso não dificultando a apuração da 

responsabilidade penal e civil' (Damásio E. de Jesus, 

Crimes de Trânsito, 7a ed., ver. E atual., São Paulo, 

Saraiva, p.147)." 

"Atento a essa realidade, pensamos que o tipo penal 

não conflita com o parâmetro constitucional invocado, que 

não tem o alcance que lhe empresta o Órgão fracionário." 

"Com efeito, o art.5°, LXIII, CF consagra o direito de 

permanecer calado, inovação da Carta de 1988, segundo o 

qual 'ninguém pode ser obrigado a dar qualquer 

possibilidade de se lhe arrancar, pela habilidade técnica, 

palavras que possam ser utilizadas contra sua defesa e, 

pois, em favor de sua condenação; e, por outra, ninguém 

pode ser obrigado a exprimir-se, a falar, quando não quer 
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ou não lhe convenha. E seu silêncio não pode ser tido como 

consentimento. Aliás, em matéria jurídica em hipótese 

alguma vale a parêmia 'quem cala, consente'. Uma 

interpretação desse jaez, agora, está constitucionalmente 

afastada. A norma é de permanência, o que dá direito ao 

preso de ficar sempre calado, inclusive diante do juiz" (José 

Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição, 4a 

ed., São Paulo, Malheiros, 2007, p.159). 

"Cuida-se, à evidência, de garantia essencialmente 

processual, que não inibe a possibilidade de se incriminar a 

fuga do local do acidente, conduta altamente reprovável e 

que, pelas suas conseqüências, pode, por opção do 

legislador, ensejar a resposta penal." 

... 

"Quando o art.305 do Código de Trânsito Brasileiro 

impõe ao condutor o dever de permanecer no local do 

acidente, não o obriga a fazer prova contra si. Na verdade, 

o dever de não se afastar do local do acidente existe para 

os condutores envolvidos, independente da culpa que 

possam ter pelo fato. 
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Em conseqüência, a atitude do condutor - de 

permanecer no local ou fugir - não induz presunção alguma 

de sua responsabilidade, civil ou criminal, realçando a idéia 

de que a colaboração com a justiça e a auto-incriminação 

não são faces da mesma moeda." 

"O STF tem afirmado que o exercício do direito de 

permanecer em silêncio é prerrogativa fundamental e a 

compreende com o seguinte contorno:" 

"o direito ao silêncio - enquanto poder jurídico 

reconhecido a qualquer pessoa relativamente nas perguntas 

cujas respostas possam incriminá-la (nemo teneturse 

detegere) - impede, quando concretamente exercido, que 

aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser 

preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas 

autoridades do Estado (HC n°79.812-SP, Rei.Min.Celso de 

Mello, DJ 16.02.2001)." 

"Não passa despercebido à Corte, porém, que essa 

garantia 'tem sido objeto de críticas da sociedade e dos 

meios de comunicação, no sentido de se conferir um Bill of 

indemnity', advertindo-nos sobre o equívoco de se 'atribuir 
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aos direitos individuais eficácia superior à das normas 

meramente programáticas ' (HC 92.225 - DF, Decisão 

monocrática, j . 14/08/2007). No campo dos direitos 

fundamentais, cabe ao interprete identificar precisamente os 

contornos e limites de cada direito." 

"Com essas premissas, o STF concedeu, nos autos do 

HC já referido, salvo-conduto a investigado por CPIs para 

garantir ao paciente 'o tratamento próprio à condição de 

acusado ou investigado, assegurando-se-lhe o direito de: i) 

não assinar termo de compromisso na qualidade de 

testemunha; e ii) sobre os assuntos que não haja o dever 

legal de sigilo, permanecer calado, em seu depoimento 

perante a CPI, sem que, por esse motivo específico, seja 

preso ou ameaçado de prisão." Essa decisão, contudo, 

trouxe expressa ressalva, que, para nós, constitui a chave 

para o deslinde da questão: ' com relação aos fatos que não 

impliquem auto-incriminação, persiste a obrigação de o 

depoente prestar informações." 

"É lícito que o dever de permanecer no local do 

acidente corresponde ao dever de comparecer perante uma 
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CPI, à Polícia ou em Juízo. Honra-se, com isso, a dignidade 

e a administração da justiça, sem tisnar a garantia 

constitucional do direito ao silêncio, cujos contornos são 

mais restritos" (cf.fls. 190/195). 

Do mesmo entendimento comungam os Des. Almeida 

Melo e José Antonino Baia Borges, em decisões proferidas 

no Incidente de Inconstitucionalidade n° 1.0000.07.456021-

0/000(1), do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

nas respectivas declarações de votos vencidos: 

"O fato de o condutor do veículo ser obrigado a 

permanecer no local do acidente não eqüivale à confissão 

de autoria de crime e nem mesmo à admissão da existência 

de crime." 

"Acidentes ocorrem por fatos fortuitos e por motivo de 

força maior, não se podendo generalizar que sempre 

constituam crime. A imputação do crime de fuga ocorrerá na 

dependência de ulterior comprovação de existência de 

crime." 

"Eventual inconstitucionalidade da exigência de 

permanecer no local do acidente somente poderá ser vista, 
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concretamente, diante do fato, caso venha a significar, por 

hipótese, de acordo com os fatos, caso de auto-

incriminação. Este controle não se faz, no controle direto, à 

tese da lei."  

"A permanência no local do acidente permite a 

composição do conflito, reduz o embaraço que é, 

normalmente, imposto à autoridade policial e diminui a falta 

de responsabilidade que tem configurado, ultimamente, a 

atitude dos condutores, os quais não têm respondido por 

seus atos, tornam-se fugitivos impunes e praticam 

desmandos covardes." 

"A dignidade do ser humano, posta como princípio 

fundamental da Constituição (art. 1o, III) exige que as 

pessoas sejam livres, mas que exerçam sua liberdade com 

responsabilidade." 

"Considero que é ir longe demais, data venia, aceitar 

que a permanência no local do acidente se configure em 

caso de prisão ou a este equiparado. Trata-se apenas de 

limitação sadia da liberdade, como garantia da 

responsabilidade social. 
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Não há o intuito da prisão-pena nem mesmo da prisão 

preventiva ou provisória, que têm finalidades próprias." 

"Ainda que ocorra a prisão, por flagrante delito, via de 

regra, o réu, em crime de trânsito, se livra solto, não 

ocorrendo qualquer limitação a sua liberdade, além da 

obrigação de comparecimento perante a autoridade policial 

para a lavratura do auto de prisão." 

"Não encontro norma da Constituição que, confrontada 

pelo art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, possa ser 

dita como ofendida." 

"Rejeito o incidente de inconstitucionalidade, data 

venia." 

Na mesma esteira, a corroborar tal entendimento, o 

voto dissidente do Des. José Antonino Baia Borges: "Está 

em questionamento a constitucionalidade do art. 305 do 

Código de Trânsito Brasileiro, que prevê como crime a 

conduta do condutor de veículo automotor que se afasta do 

local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou 

civil que lhe possa ser atribuída." 
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"Como fundamento da alegação de que esse 

dispositivo padece de inconstitucionalidade, está o 

argumento de que é ele incompatível com o princípio 

segundo o qual ninguém é obrigado a incriminar-se, 

traduzido pela norma do art. 5o, inciso LXIII, da Constituição 

Federal." 

"Trata-se, no caso, do princípio do 'nemo tenetur se 

detegere' - também conhecido como princípio da não 

autoincriminação -, segundo o qual a todos é assegurado o 

direito de não produzir provas contra si'." 

"É certo que o princípio do 'nemo tenetur se detegere' 

não se confunde com o direito ao silêncio, sendo este uma 

decorrência daquele'." 

"Da mesma forma, não se confunde com o direito de 

mentir, estando este direito relacionado à inexistência do 

dever de dizer a verdade, este decorrente também do 

princípio do 'nemo tenetur se detegere'." 

"Ora, o dispositivo legal em questão não impede o 

condutor de manter-se em silêncio tampouco de mentir, se 

instado a prestar depoimento." 
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"Apenas e tão-somente exige que, envolvido em um 

acidente de trânsito, não se afaste do local, com o fim de 

'fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 

atribuída'." 

"E o fato de o condutor permanecer no local dos fatos 

não constitui confissão de culpa pelo evento." 

"E se instaurado algum processo judicial, poderá o 

condutor, que se vir acusado como culpado pelo acidente, 

lançar mão de seu direito a não produzir prova contra si." 

"Tampouco se pode dizer que, da permanência do 

condutor no local do acidente, poderá decorrer sua prisão, 

mesmo porque, como bem lembrado pelo eminente Des. 

Almeida Melo, nos casos de crime de trânsito o 

acusado se livra solto." 

"Da mesma forma, não me parece que o fato de que a 

obrigação de sujeitar-se ao processo, penal ou civil, seja 

uma obrigação moral, como sustenta Luiz FIávio Gomes – 

invocado pelo eminente Des. Alexandre Victor de Carvalho, 

em seu voto na Apelação em que suscitado o presente 

incidente -, seja razão para impedir que o legislador a 
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transforme em crime, mesmo porque, as mais das vezes, 

uma infração penal é prevista como tal por constituir uma 

afronta extremamente grave a um determinado padrão 

moral de uma sociedade (permito-me lembrar, aqui, o crime 

de atentado violento ao pudor)." 

"De outra parte, penso que, ao se examinar a 

inconstitucionalidade da norma em questão, há que se ater 

ao que ela objetivamente prevê." 

"Assim, não cabe pensar se, no caso concreto, em 

estando o condutor ameaçado de ser linchado, estará 

cometendo o crime se se afastar do local (o que não estaria, 

por óbvio, até mesmo por se achar, em tal caso, amparado 

pela excludente de antijuridicidade do art. 23, II, do Código 

Penal)." 

"Tampouco cabe pensar na hipótese de haver vítima 

(nesse caso, o afastamento do condutor do local configura 

outro crime, o de omissão de socorro, cuja 

constitucionalidade ninguém questiona)." 

"Por fim, como sustentado pelo eminente Des. Almeida 

Melo, 'a permanência no local do acidente permite a 
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composição do conflito, reduz o embaraço que é, 

normalmente, imposto à autoridade policial e diminui a falta 

de responsabilidade que tem configurado, ultimamente, a 

atitude dos condutores, os quais não têm respondido por 

seus atos, tornam-se fugitivos impunes e praticam 

desmandos covardes'." 

"De mais a mais, como também lembrado por Sua 

Excelência, 'que as pessoas sejam livres, mas que exerçam 

sua liberdade com responsabilidade'." 

"Por força dessas razões, com o mais respeitoso 

pedido de vênia ao eminente Relator, desacolho a argüição 

de inconstitucionalidade." 

Diante de todo o exposto, julga-se improcedente o 

presente incidente para declarar a constitucionalidade do 

art. 305 da Lei n° 9.503/97, prosseguindo a Câmara 

suscitante na apreciação do recurso interposto. 

 

REIS KUNTZ 

Relator” (fls. 216/230) 
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   Com a devida vênia, ao decidir pela inconstitucionalidade 

do artigo 305 a Lei nº 9.503/97, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, assim como sua Oitava Câmara 

Criminal, contrariaram flagrantemente referido dispositivo legal, que 

tipifica o crime de fuga à responsabilidade, autorizando, pois, a 

interposição deste recurso, com amparo na alínea “a” do permissivo 

constitucional.  

   

 

2 – NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL: ART. 305 DA LEI Nº 

9.503/97 – DIREITO À IDENTIFICAÇÃO X “DIREITO” À FUGA 

 

 

Segundo conhecida lição do saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em exame, "denega-se 

vigência de lei não só quando se diz que esta não está em vigor, 

mas também quando se decide em sentido diametralmente oposto 

ao que nela está expresso e claro" (RTJ 48/788). 
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Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:  

 

   “Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do 

local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou 

civil que lhe possa ser atribuída: 

   Pena – detenção, de 06 (seis) meses a 1 (um) 

ano, ou multa”  

 

  Na hipótese, evidente a contrariedade ao dispositivo de lei 

federal declinado, inquinado de inconstitucionalidade, eis que o direito 

estatal de identificar os envolvidos numa ocorrência de trânsito e, 

eventualmente, punir o seu autor em caso de crime, após o devido 

processo legal, não pode ser afastado por um pretenso “direito” à fuga 

do responsável pelo evento automobilístico.  

 

  Na verdade, a questão como inicialmente proposta, foi 

habilmente desfocada da sua real dimensão: não se trata de ferir o 

“direito ao silêncio” e muito menos de solapar o direito à não-

autoacusação, conquistas inafastáveis do Estado Democrático de 

Direito, mas de discutir se um eventual “direito” à fuga do responsável 
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pela infração penal deve prevalecer sobre o interesse público na 

identificação do envolvidos, de modo a ensejar a eventual apuração da 

infração.  

 

   Recorde-se, a propósito, que o “nomem juris” batizado 

pela doutrina, para o delito em discussão, é “fuga à responsabilidade” 

e, ademais, trata-se de crime contra a administração da Justiça. 

 

  Tanto isso é verdade que, a permanência do suposto 

responsável pelo delito de trânsito, no palco dos acontecimentos, não 

implicará, por si só, a sua admissão de culpa. Muito menos o dever de 

falar sobre os fatos, como parece crer os críticos da tipificação, de 

modo a ofender o direito de permanecer calado; com menor razão, 

ainda, acarretará o dever de autoincriminar-se, confessando sua culpa.  

 

   Apenas e tão-somente - e isso parece óbvio - possibilitará 

que o Estado, através de seus agentes, apure os evolvidos, suas 

versões preliminares - e aqui sim, o direito ao silêncio deve ser 

respeitado -, para eventualmente iniciar uma investigação, na qual, 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

mais uma vez, serão garantidos os direitos consagrados no texto da 

Lei Maior.   

 

  Em outras palavras: uma vez indagado sobre a dinâmica 

dos fatos, ainda no local do evento, o pretenso responsável poderá 

apresentar sua versão, ainda que inverídica ou, simplesmente, calar-

se.  

 

   Indaga-se, pois, diante desse quadro: há ofensa aos 

preceitos constitucionais questionados?  O suposto autor foi 

constrangido a confessar? Por acaso “produziu prova contra si 

mesmo”? É evidente que a resposta negativa impõe-se, sob pena de a 

discussão transbordar para a seara das divagações teóricas, 

desconectadas da realidade.  

 

  Nessa linha PAULO ROBERTO BINICHESKI:  

 

 

“Primeiro lugar, em acidente de trânsito, raras são 

as vezes em que condutor de veículo será preso, e 
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mesmo que venha a ser preso, o tipo incriminador do 

art. 305 do CTB não obriga que o condutor do veículo 

fale qualquer coisa que seja, ou se submeta a qualquer 

exame. Não é demais dizer que em sede de código de 

trânsito, será lavrado termo circunstanciado, fato que 

não conduz à prisão (É inconstitucional o art. 305 da Lei nº 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)? In: Revista dos 

Juizados – Doutrina e Jurisprudência, ano V, nº IV, jul./dez. 

2000, p. 57). 

 

 

  Acresce-se, a bem da verdade, que o fato de o motorista 

permanecer no local dos fatos, ao menos possibilitando a identificação 

dos envolvidos, refletirá positivamente na consideração de sua 

personalidade solidária com os valores do interesse público na 

apuração do evento, refletindo na consideração de uma eventual 

sanção penal. E, não há como negar que, nesta hipótese, certamente a 

defesa não deixaria de explorar tal fato, como sinônimo de 

solidariedade ao próximo e respeito aos comezinhos valores éticos-

morais que regem a sociedade.  
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  Desmistificada a questão, sem rodeios, com a devida 

consideração dos valores morais em jogo, resta saber se o verdadeiro 

“direito” em questão, qual seja, o de fuga, deve prevalecer. 

 

  E, nessa linha, é salutar esclarecer que, à vista dos 

valores acima referidos, nem a lei e muito menos a Constituição da 

República, consagram em prol de quem quer que seja, o direito à fuga. 

Não há nenhuma referência, ainda que indireta, no rol do artigo 5º da 

Carta Magna; idem no que se refere ao artigo 41 da Lei de Execução 

Penal, que arrola os direitos do preso. 

 

    Como é cediço, a fuga, por si só, não configura infração 

penal, mas entre tal realidade e a consagração de um direito - não o 

natural, mas o expresso na lei “lato sensu” -, há uma distância 

quilométrica. Nem mesmo os impetrantes atreveram-se a fazer tal 

assertiva, pois do contrário, teríamos que banir os institutos das prisões 

cautelares de nossa lei processual, o que, convenhamos, seria uma 

excentricidade.      
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  Ora, o Código de Processo Penal prevê que, ainda em 

fuga, o autor de um crime pode ser preso em flagrante (inciso III do art. 

302 do CPP). Mais ainda: “2. O Supremo Tribunal Federal tem 

orientação pacífica no sentido de que "a fuga do réu do distrito da 

culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva." (HC 

95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009)” (HC 

102021, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 

17/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 

EMENT VOL-02416-03 PP-00523). 

 

  Em sede de execução da pena, a fuga do reeducando 

implica a prática de falta grave (inciso II do artigo 49 da Lei nº 

7.210/84) e consequente perda dos dias remidos (artigo 127 da Lei), 

além de regressão de regime ou reinício da contagem do prazo para 

fins de progressão (inciso I do artigo 118 da Lei). Nesta linha, 

novamente, o Excelso Pretório: “É firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que...” (...) “...Fuga determina 

o reinício do cômputo deste prazo a partir da recaptura do sentenciado 

(cf., por exemplo, HC 85.141, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 12.5.2006. 

Precedentes)” (HC 96060, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira 
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Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-113 DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 

19-06-2009 EMENT VOL-02365-02 PP-00340). 

 

   Na esfera penal, o legislador disciplinou o crime de 

favorecimento pessoal (Art. 348 do Código Penal), deixando claro que 

a fuga, embora seja um ímpeto natural, está longe de ser erigida como 

um direito. Assim, a propósito, o Colendo Supremo Tribunal Federal já 

decidiu que “...só substantiva o favorecimento pessoal a conduta que 

"ocasione a frustração da captura ou prisão do criminoso, seja a 

exeqüível em razão de flagrante, seja a decretada pela autoridade 

(judicial-penal ou administrativa)..." (Nélson Hungria)...” (HC 84283, 

Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado 

em 22/06/2004, DJ 03-09-2004 PP-00026 EMENT VOL-02162-01 PP-

00174 LEXSTF v. 27, n. 313, 2005, p. 488-504).  

 

  Por derradeiro, vale salientar a decisão do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, a respeito da fuga e suas conseqüências 

no processo penal: “4. Não merece censura o julgado local ao 

amparar-se, também, no fato objetivo da fuga, malgrado em recurso 

exclusivo da defesa, cabendo ponderar, diante da notoriedade dos 
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acontecimentos, que o Judiciário não pode e nem deve ficar alheio a 

eles, levando-os, pelo contrário, na devida linha de conta em suas 

decisões, deixando de ser, na linguagem do Ministro FRANCISCO 

CAMPOS, "um espectador inerte" (HC 14.270/SP, Rel. Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2000, 

DJ 19/03/2001, p. 142). 

 

  De outro lado, também não merece prosperar o 

argumento de que a tipificação em questão atentaria contra o princípio 

da proporcionalidade, amparado na falsa ideia de que quem pratica um 

crime mais grave “não tem obrigação de permanecer no local do 

crime”.  

 

   Isso porque são situações distintas que, por razões 

lógicas, exigem soluções diversas. De fato, não se afiguraria razoável 

exigir que o autor de um crime doloso permanecesse no local dos 

fatos, pois ele quis perpetrar o resultado lesivo ou assumiu o risco de 

produzi-lo. Logo, haveria uma contradição inevitável exigir que alguém 

que quer matar, seja obrigado a socorrer a vítima. Contudo, tal 

raciocínio não prevalece no tocante aos crimes culposos, ante a 
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ausência de intenção, afigurando-se razoável, pois, exigir a 

permanência do autor no local.  Ademais, é possível advir do evento de 

trânsito apenas lesão na esfera civil. 

 

   Nessa linha, a propósito, diversas são as legislações no 

direito estrangeiro que consagram a figura típica em comento, como 

esclarece MARCELLUS POLASTRI LIMA:  

 

 

“Quanto ao fato de que o agente estará fazendo 

prova contra si,   também não configura 

inconstitucionalidade, já que não se está atingindo o 

princípio constitucional da ampla defesa, pois esta é de 

ordem processual, dizendo respeito ao processo penal, 

e aqui se trata de uma conduta anterior à existência do 

processo. O que pode ser objetado é que se trata de 

uma incoerência do legislador, pois não se pune a fuga 

do agente de crime hediondo, enquanto o Código de 

Trânsito Brasileiro pune a fuga de mero causador de 

acidente. Porém, tal não redunda em 
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inconstitucionalidade, sendo apenas um tratamento 

diferenciado em lei especial. Também não se pode 

aduzir que se está decretando a prisão por dívida, pois 

na verdade o que se visa é a não obstrução da apuração 

da Justiça. Ademais, a legislação estrangeira tem igual 

tipo penal (v.g. Código Penal do Canadá, art. 252, e a 

legislação de trânsito da França), não tendo ninguém 

questionado a inconstitucionalidade ou mesmo a 

impropriedade da previsão” (Crimes de Trânsito, Aspectos 

Penais e Processuais. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2005, p. 189).  

 

 

   Desse entendimento não destoa PAULO ROBERTO 

BINICHESKI:  

 

 

“Não vislumbro nenhum absurdo em impor sanção 

àquele que se afastar do local do evento, pois o direito 

de ir e de vir está condicionado a Lei, onde no inciso II 
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do art. 5º, da CF, está disposto que ‘ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em 

virtude de Le’, e foi em decorrência de lei votada e 

aprovada pelo Legislador ordinário que foi criada a 

regra. Aos que a violarem, resta a imposição legal, 

como em tantos crimes previstos no Código Penal. 

O preceito não incrimina a negativa em assumir a 

autoria ou o direito ao silêncio. A única imposição é de 

que não deva se afastar do local, pois todos devem 

colaborar com a administração da Justiça. 

(...)  

Protege a norma jurídica, também, a boa 

administração da Justiça, que é um bem jurídico digno 

de tutela penal, ou seja, com assento constitucional. 

Assim é porque a justiça é inerente do Estado Social e 

Democrático de Direito e, sem este, não há como 

garantir-se a liberdade e aos demais bens jurídicos” (op. 

Cit, p. 58/61). 
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   Ainda quanto à constitucionalidade do dispositivo, JOSÉ 

EDUARDO DE SOUZA PIMENTEL:   

 

 

“Quando o art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro 

impõe ao condutor o dever de permanecer no local do 

acidente, não o obriga a fazer prova contra si. Na 

verdade, o dever de não se afastar do local do acidente 

existe para os condutores envolvidos, independente da 

culpa que possam ter pelo fato. Em consequência, a 

atitude do condutor – de permanecer no local ou fugir – 

não induz presunção alguma de sua responsabilidade, 

civil ou criminal, realçando a idéia de que a colaboração 

com a justiça e a auto-incriminação não são faces da 

mesma moeda. 

O STF tem afirmado que o exercício do direito de 

permanecer em silêncio é prerrogativa fundamental e a 

compreende com o seguinte contorno: 

“O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico 

reconhecido a qualquer pessoa relativamente a 
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perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo 

tenetur se detegere) - impede, quando concretamente 

exercido, que aquele que o invocou venha, por tal 

específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, 

pelos agentes ou pelas autoridades do Estado" (HC no 

79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.02.2001) 

Não passa despercebido à Corte, porém, que essa 

garantia “tem sido objeto de críticas da sociedade e dos 

meios de comunicação, no sentido de se conferir um 

bill of indemnity”, advertindo-nos sobre o equívoco de 

se “atribuir aos direitos individuais eficácia superior à 

das normas meramente programáticas” (HC 92.225 – 

DF, Decisão monocrática, j. 14/8/2007). No campo dos 

direitos fundamentais, compete ao interprete, antes de 

mais nada, identificar precisamente os contornos e 

limites de cada direito.  

Com essas premissas, o STF concedeu, nos autos 

do HC referido, salvo-conduto a investigado por CPI 

para garantir ao paciente “o tratamento próprio à 

condição de acusado ou investigado, assegurando-se-
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lhe o direito de: i) não assinar termo de compromisso 

na qualidade de testemunha; e ii) sobre os assuntos 

que não haja dever legal de sigilo, permanecer calado, 

em seu depoimento perante a CPI, sem que, por esse 

motivo específico, seja preso ou ameaçado de prisão”. 

Essa Decisão, contudo, trouxe expressa ressalva, que, 

para nós, constitui a chave para o deslinde da questão: 

“com relação aos fatos que não impliquem auto-

incriminação, persiste a obrigação de o depoente 

prestar informações”, ou seja, colaborar com o trabalho 

da comissão.  

É lícito entender que o dever de permanecer no 

local do acidente corresponde ao dever de comparecer 

perante uma CPI, à Polícia ou em Juízo. Honra-se, com 

isso, a dignidade e a administração da justiça, sem 

tisnar a garantia constitucional do direito ao silêncio, 

cujos contornos são mais restritos e intimamente 

relacionados àqueles fatos ilícitos que poderão, 

eventualmente, ser atribuídos ao investigado. 
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Por isso, não vemos incompatibilidade entre o 

crime de fuga do local do acidente e o art. 5º, LXIII, CF”. 

(http://jedupimentel.blogspot.com/2010/07/decisao-do-tj-sp 

levanta-polemica-sobre.html). 

 

 

   Vale ressaltar, também, a Declaração de Voto do 

DESEMBARGADOR REIS KUNTZ:  

 

 

“Ao tipificar a conduta de afastar-se do local do 

acidente, não determinou o legislador que o motorista 

produziria qualquer prova contra si, mas sim, o fez para 

facilitar a apuração dos fatos, a responsabilidade dos 

envolvidos e, havendo vítima, numa louvável 

demonstração de solidariedade humana. 

Efetivamente, o fato de tão-somente permanecer 

no local do sinistro já contribui em muito para a 

averiguação das circunstâncias do acontecimento, 

ainda que o condutor se negue a prestar qualquer 
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informação, utilizando-se da prerrogativa constitucional 

de ficar calado, poderá identificar de antemão os 

envolvidos no acidente. 

Não se afastar do local do sinistro não significa 

produzir qualquer prova contra si” (p. 217).  

 

 

  Na mesma linha o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul:  

 

 

“2. DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 

305 DA LEI N. 9.503/97 

  

Outro ponto suscitado neste writ, a fim de que seja 

concedido o trancamento da ação penal, está na 

inconstitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito, 

sob o argumento de que ninguém é obrigado a produzir 

prova contra si. 

Sem razão. 
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O fato do paciente, condutor do veículo, ter se 

afastado do local do acidente de trânsito, não significa, 

evidentemente, estar corroborando para a 

caracterização de sua culpa, haja vista que tal instituto 

somente será analisado na fase judicial e em 

observância aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório.  

Vale reproduzir as palavras do Desembargador 

Solon d'Eça Neves no julgamento da apelação criminal 

n. 2005.025725-8, in verbis:  

 "Uma coisa é se furtar da responsabilidade, e 

outra é a produção de prova contra si. Não se pode crer 

que ao evadir-se do local do crime o acusado estaria 

buscando não produzir provas eu seu desfavor, pois ao 

acatarmos tal tese, estaríamos podados a incentivar, 

sobremaneira, que todos têm direito e devem fugir do 

local, após o cometimento, diga-se de quaisquer 

crimes". 

É a ementado julgado supracitado:  
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APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - NULIDADE DA 

SENTENÇA ANTE A OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO 

DE DEFESA EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DA FASE 

PROCESSUAL PRECONIZADA NO ART. 499 DO CPP - 

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 

DO CTB – TESES AFSTADAS. 

(...) 

        Ninguém tem a obrigação de fazer prova contra si, 

mas a espécie delitiva atacada tutela a administração da 

justiça no sentido de evitar-se que o causador do 

evento danoso tente eximir-se de sua responsabilidade 

criminal e civil. (AC n. 2005.025728-8, da Capital, rel. 

Des. Solon d'Eça Neves, j. 22/11/05). 

 

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul:  

 

RECURSO CRIME. DELITO DE TRÂNSITO. ARTIGO 305 

DA LEI Nº 9.503/97. TIPICIDADE E SUFICIÊNCIA 
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PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 

1 - Réu que, após colidir em veículo estacionado, foge 

do local, sendo identificado somente em razão de ter a 

vítima anotado a placa de seu carro. 2- Evidenciada a 

intenção do réu de eximir-se de eventual 

responsabilidade civil ou penal, impositiva a 

condenação. 3- O objeto jurídico do delito é a 

administração da justiça, logo, não há falar em 

inconstitucionalidade do dispositivo legal. Outrossim, a 

eficácia da fuga não é elementar do tipo penal. Recurso 

Desprovido. (RCr 71001779842; São Luiz Gonzaga; 

Turma Recursal Criminal; Relª Desª Cristina Pereira 

Gonzales; j. 29/09/08) (sem grifo no original). 

 Denota-se, pois, que o art. 305 da Lei n. 9.503/97, 

não tem por objeto incriminar a pessoa envolvida no 

evento danoso, mas sim garantir que aquela não se 

exima de suas responsabilidades, as quais serão 

averiguadas nas esferas judiciais complementares.  

Desta forma, arredada a alegada 

inconstitucionalidade, não havendo qualquer 
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irregularidade na peça acusatória quanto ao delito 

previsto no art. 305 da Lei n. 9.503/97, assim como 

elementos que revelem, de plano, a insubsistência dos 

fatos narrados na denúncia enquanto ilícito penal, não 

há como se obstar o curso da ação penal proposta 

contra o paciente. 

Destarte, deve ser mantido o curso normal do 

processo-crime instaurado” (HC nº 2009.021970-9, 

Relatora Desembargadora Marli Mosimann Vargas, j. em 26 

de maio de 2009). 

 

 

Ainda na mesma linha: 
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APELAÇÃO CRIME. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO (ART. 

309, CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 

DO CTB). PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE 

AFASTADA. Não é inconstitucional o art. 305 do Código 

de Trânsito, pois o objeto jurídico do delito é a 

administração da justiça, não se tratando de 

autoacusação, tampouco de reconhecimento da culpa 

pelo acidente o fato de permanecer no local. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA MANTIDA. Autoria e materialidade 

comprovadas. Manutenção da sentença condenatória. 

Comprovado que o réu estava dirigindo sem habilitação, 

gerando perigo de dano, pois inclusive se envolveu em 

acidente, é de ser mantida a condenação. Tendo sido 

demonstrado o afastamento do réu do local do acidente 

para fugir à responsabilidade penal ou civil, impositiva a 

manutenção da condenação. Comprovado o dolo 

específico do tipo. RECURSO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA.  

(Recurso Crime Nº 71002715019, Turma Recursal Criminal, 

Turmas Recursais, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Julgado 

em 30/08/2010) 

 

AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE A FIM DE FUGIR 

À RESPONSABILIDADE (ART. 305, DO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO). PRELIMINAR DE 

INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. Não é 

inconstitucional o art. 305 do Código de Trânsito, pois o 

objeto jurídico do delito é a administração da justiça, 

não se tratando de autoacusação, tampouco de 

reconhecimento da culpa pelo acidente o fato de 

permanecer no local. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 

MANTIDA. Não implementado o tipo penal denunciado 

na medida em que não configurado o dolo do réu, que 
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Em suma, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 

305 da Lei nº 9.503/97, por entendê-lo incompatível com os direitos ao 

silêncio e da não-autoincriminação, o Tribunal Paulista negou-lhe 

vigência, eis que tais direitos não sequer foram vulnerados quando da 

prática da conduta típica, que apenas tutela o direito do Estado de 

apurar a ocorrência de trânsito, sem que isso implique o dever do 

envolvido de confessar a prática de um eventual crime ou fornecer 

informações neste sentido.    

 
 

3 - DO PEDIDO 
 

 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

  Diante do exposto, demonstrada de forma 

fundamentada, a ocorrência de violação aos dispositivos 

legais declinados, aguarda o Ministério Público do 

Estado de São Paulo que o presente recurso especial 

tenha o seu processamento admitido por essa Egrégia 

Presidência, conhecido e provido pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, para que sejam cassados o v. 

acórdão recorrido e aquele proferido pelo Órgão 

Especial, ante a constitucionalidade do artigo 305 da Lei 

nº 9.503/97, retomando-se, em consequência, o regular 

curso processual contra o paciente.   

  

São Paulo, aos 1º de fevereiro de 2011. 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 
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EDUARDO ARAUJO DA SILVA 

Promotor de Justiça 
 

 

 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


