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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

da APELAÇÃO Nº 0008370-17.2015.8.26.0624, em que figura como apelante 

SERGIO LUIZ MARTINS MACHADO, vem à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

no art. 1.029 do Código de Processo Civil e no art. 255 do Regimento Interno 

do Superior Tribunal de Justiça, interpor RECURSO ESPECIAL, em face do 

v. acórdão de fls. 252/281, pelos seguintes motivos. 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS  

 

 O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu 

denúncia em face de SERGIO LUIZ MARTINS MACHADO, dando-o como 

incurso no artigo 309 e, por duas vezes, no artigo 306, na forma do § 1º, 
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incisos I e II, c.c. o artigo 298, incisos I e III, todos da Lei n. 9.503/97, tudo na 

forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 01/05). 

 Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de maio de 2015, 

por volta das 17h45, na Rua Manoel de Lara, Distrito do Porto, na Cidade de 

Capela do Alto, Comarca de Tatuí, o acusado dirigiu veículo automotor em 

via pública, sem permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de 

dano.  

 Narra, ainda, que no dia 17 de maio de 2015, por volta das 

17h45, na Rua Lourenço Alves Carriel, Distrito do Porto, Cidade de Capela 

do Alto, Comarca de Tatuí, o acusado conduziu o veículo automotor Ford 

Ranger STX, Placas CKH-1260/Capela do Alto (SP), com sua capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em concentração 

superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue.  

 Por fim, narra que no dia 17 de maio de 2015, após às 17h45, 

na Rua São Francisco, Distrito do Porto, Cidade de Capela do Alto, 

Comarca de Tatuí, o acusado conduziu o veículo automotor VW/FOX 1.6 

GII, Placas FTG-1485/Capela do Alto (SP), com sua capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em concentração 

superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue.  

 Ao final da instrução probatória, o acusado foi condenado, 

pelo crime do artigo 309 do CTB, a um ano de detenção, em regime inicial 

semiaberto, e um ano de proibição de dirigir, e pelos dois delitos do artigo 

306 da mesma lei, a quatro anos de detenção, também em regime inicial 

semiaberto, mais a proibição de dirigir por igual período, além do 

pagamento de 80 dias-multa (fls. 181/186). 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

4 

 

 Inconformado, o réu interpôs apelação e, após o seu 

processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu 

desprovimento (fls. 241/246). 

 Todavia, a Egrégia 12ª Câmara de Direito Criminal deu 

parcial provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator Des. 

Paulo Rossi (fls. 252/281), do qual transcrevo o seguinte trecho que importa 

na discussão que se segue: 

 

 “Inicialmente, no tocante ao delito previsto no artigo 309 

da Lei 9.503/97, a r. sentença merece reforma. 

  Conforme se observa o réu foi condenado por infração 

ao artigo 306, parágrafo 1º, combinado com o artigo 298, 

incisos I e III (por duas vezes), ambos da Lei nº 9.503/97, na 

forma do artigo 71, caput, do Código Penal e por infração 

ao artigo 309 da Lei nº 9.503/97. 

 Como se sabe, ambas as infrações tem a mesma 

objetividade jurídica, qual seja, a incolumidade pública e, 

condenar o apelante pela prática de ambos os delitos 

artigos 306 e 309 da Lei 9.503/97 -, implicaria em bis in idem, 

por isso, sendo o crime de falta de habilitação de menor 

gravidade, deverá ser absorvido pelo de maior gravidade, 

mas com o reconhecimento da causa de aumento de pena 

prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro que 

dispõe:“ São circunstâncias que sempre agravam as 

penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo 

cometido a infração: 
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I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com 

grande risco de grave dano patrimonial a terceiros; 

II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou 

adulteradas; 

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 

Habilitação; 

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de 

categoria diferente da do veículo; 

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados 

especiais com o transporte de passageiros ou de carga; 

VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados 

equipamentos ou características que afetem a sua 

segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites 

de velocidade prescritos nas especificações do fabricante; 

VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente 

destinada a pedestres”. 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto nos arts. 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 e no artigo 69 do 

Código Penal, autorizando a presente interposição, com base no art. 105, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, com a seguinte tese: 

 O crime de embriaguez ao volante não absorve o de 

direção sem permissão/habilitação, eis que se trata de 
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crimes autônomos, com objetividades jurídicas distintas e 

praticados em contextos diversos.  

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Dispõem os arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97: 

“Art. 306.  Conduzir veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência:                     

        Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor”. 

 

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a 

devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se 

cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: 

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

 

 Assim sendo, leciona DAMÁSIO DE JESUS: 
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 “ Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um 

fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal 

fase de preparação ou execução de outro crime... O comportamento 

descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na 

concretização da lesão ao bem jurídico” (Direito Penal, Parte Geral, 10ª., 

ed., Ed. Saraiva, pag. 99). 

 Não é o caso dos autos. Não há que se falar em 

continuidade delitiva entre os delitos em questão, uma vez que possuem 

condutas autônomas e natureza jurídica distintas (perigo abstrato e perigo 

de dano concreto), consumando-se em momentos diferentes. 

 Para a consumação do delito previsto no art. 306 do CTB, a 

norma exige apenas a constatação do estado de alcoolemia superior ao 

previsto em lei para a configuração de dano potencial à incolumidade 

física de número indeterminado de pessoas - quantidade de álcool igual ou 

superior a 0,6 gramas por litro de sangue ou 0,3 miligramas por litro de ar 

expelido dos pulmões. 

 Em relação ao crime de direção sem habilitação, 

estabelecido pelo art. 309 do CTB, há a exigência de perigo concreto para 

sua configuração, demandando prova de potencialidade lesiva real, 

apesar de não ser necessária a apresentação de vítima determinada, haja 

vista a segurança coletiva no trânsito representar o bem jurídico tutelado.  

 O legislador elencou os dispositivos penais de forma 

autônoma, com características próprias, sem que houvesse qualquer 

vinculação entre os artigos. 

 As condutas previstas nos artigos 306 e 309 do Código de 

Trânsito Brasileiro, além de constituírem delitos autônomos, mesmo quando 
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praticados num mesmo contexto fático, dariam causa a um “duplo perigo 

potencial à incolumidade pública”. 

 Por tal razão, deve ser afastada a aplicação do critério da 

consunção. 

 Nesse sentido decisão do Superior Tribunal de Justiça, em 

que foi afastada a aplicação do princípio da consunção, alegando-se que 

este só teria cabimento nas hipóteses em que necessariamente existam um 

crime-meio e um crime-fim: 

“(…) as duas condutas do réu, isoladamente, constituem 

delitos autônomos, podendo-se, inclusive, afirmar que 

ocorreu um duplo perigo potencial à incolumidade pública. 

Desta forma, entendo que, no caso em tela, não deve ser 

aplicado o princípio da consunção, que, apesar de abarcar 

várias situações estudadas pela doutrina, somente tem 

incidência naquelas hipóteses em que necessariamente 

existam um crime-meio e um crime-fim. Ora, tratando-se de 

embriaguez ao volante e direção de veículo sem 

habilitação, não há qualquer relação de meio e fim entre um 

e outro delito, nem se pode cogitar de que um seja 

necessário para a consecução do outro. Muito ao contrário. 

Obviamente, é possível que um motorista regularmente 

habilitado dirija em estado de ebriez, praticando o crime 

previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e que 

outro condutor, dirigindo seu automóvel absolutamente 

sóbrio, não possua habilitação ou permissão para dirigir, 

cometendo o crime do art. 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro” (STJ, Agravo em Recurso Especial nº 904.733 - MG 
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(2016/0121197-1) Rel.: Ministro Nefi Cordeiro, P. 29.08.2016).

  

 

 3 - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES 

  

 Dispõe o artigo 69, ‘caput’, do Código Penal:  

 

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de 

liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se 

primeiro aquela”. 

 

 Não é demais recordar que, nos termos da doutrina, o 

concurso de crimes se verifica quando o agente, por meio de uma ou mais 

ações, pratica dois ou mais delitos. Isso significa a presença de uma 

pluralidade delitiva. 

 Acerca do tema, leciona Rogério Greco que:  

“O concurso material surge quando o agente, mediante 

mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes 

que tenham entre si uma relação de contexto, ou em que 

ocorra a conexão ou a continência, cujos fatos criminosos 
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poderão ser analisados em um mesmo processo, quando, ao 

final, se comprovados, farão com que o agente seja 

condenado pelos diversos delitos que cometeu, ocasião na 

qual (…) o juiz cumulará materialmente as penas de cada 

infração penal por ele levada a efeito”( GRECO, Rogério. 

Curso de Direito Penal: Parte Geral. Vol I. 17ª ed. Rio de 

Janeiro: Impetus, 2015. p. 663-664.) 

 

 As hipóteses principais de concurso de crimes, bem se sabe, 

dizem respeito ao concurso material (ou real), concurso formal (ou ideal) e 

delito continuado. Enquanto o primeiro ocorre com a prática de dois ou 

mais crimes, mediante mais de uma conduta; o segundo se dá quando dois 

ou mais crimes são praticados mediante uma só conduta. A terceira 

modalidade, verdadeira ficção legal, se concretiza quando o agente, 

mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da 

mesma espécie e, em razão de determinadas circunstâncias devam os 

delitos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.   

 O que se tem é que a aplicação do instituto que prevê o 

concurso material ocorre em razão da identificação da ocorrência de 

comportamentos distintos, exatamente como ocorreu no caso dos autos:  

1º) 16/05/2015, por volta de 17h45, na Rua Manoel de Lara (Falta 

de Habilitação); 

2º) 17/05/2015 por volta de 17h45, na Rua Lourenço Alves Carriel 

(Embriaguez ao volante); e 
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3º) 17/05/2015, após as 17h45, na Rua São Francisco 

(Embriaguez ao volante). 

 

Como se vê, os crimes de embriaguez ao volante foram 

cometidos no dia seguinte ao de falta de habilitação, ou seja, sequer no 

mesmo contexto fático. 

 O Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, ignorou os 

contextos fáticos distintos das infrações e entendeu que incidia o princípio 

da consunção, devendo haver “a manutenção da condenação do 

apelante no delito previsto no artigo 306, c.c. 298, incisos I e III (por duas 

vezes), ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 71, caput, do Código 

Penal”.  

 Esse entendimento adotado no v. acórdão, contudo, não 

merece prevalecer.  

 A douta Câmara julgadora aplicou equivocadamente o 

princípio da consunção no caso dos autos e, por conseguinte, afastou, 

também de forma equivocada, o concurso material. 

  

 As condutas e os desígnios eram autônomos, além de as 

condutas terem ocorrido em momentos completamente distintos. 

 Trago à colação a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

em situações análogas, nas quais a consunção do delito de embriaguez ao 

volante (de perigo) pelo de direção sem habilitação (de dano) foi 

rejeitada, em razão de sua autonomia e da tutela de bens jurídicos distintos: 
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PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. 

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

NÃO CABIMENTO. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no 

sentido de que os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do 

CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, 

motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. 

Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem 

habilitação não se afigura como meio necessário nem como 

fase de preparação ou de execução do crime de 

embriaguez ao volante. 

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.745.604 - MG, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018) 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. 

CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL 

RECONHECIDO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO  

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, com fulcro no art. 105, 

inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra v. 
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acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná. Consta dos autos que o recorrente ofereceu 

denúncia contra Jeferson Antunes da Silva pela prática das 

condutas tipificadas nos arts. 306 e 309, ambos da Lei n. 

9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob efeito de 

álcool e sem habilitação). Em primeira instância o acusado 

foi condenado a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, 

ocasião em que restou afastada a incidência do crime 

previsto no art. 309 do CTB e aplicada a agravante genérica 

do art. 298, inc. III, da mesma Lei (fls. 284-296). Em segunda 

instância, interposta apelação pelo Parquet, esta foi 

desprovida, nos termos do v. acórdão com a seguinte 

ementa (fl. 352): "APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 306 

COMBINADO COM O ARTIGO 298, III, DO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO) - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 

DENÚNCIA.RECURSO MINISTERIAL - PLEITO PELA 

CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 306 

E 309, DO CTB, EM CONCURSO MATERIAL - IMPROCEDÊNCIA - 

DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB É ABSORVIDO PELO 

DELITO TIPIFICADO NO ART. 306 DO MESMO CÓDIGO - 

APLICA-SE, NESSE CASO, A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 

298, III, DO CTB - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ocasião em 

que o agente pratica o delito previsto no art. 306 do CTB sem 

possuir habilitação para conduzir veículo automotor, é 

produzida apenas uma situação de risco, não sendo criados 

perigos diversos ao bem jurídico, de modo a ocorrer a 

consunção, absorvendo-se o delito previsto no art. 309 pelo 

delito do art. 306, ambos do CTB, e agravando-se a pena 
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com fulcro no art. 298, III, do mesmo diploma legal." Opostos 

embargos de declaração, foram eles rejeitados (fls. 398-437). 

Nas razões do recurso especial, o recorrente alega negativa 

de vigência aos arts. 309 e 306, ambos do CTB, sob o 

fundamento de que a conduta do acusado não se 

enquadra nas hipóteses de relação de consunção, uma vez 

que "dirigir sem habilitação não é parte necessária de dirigir 

embriagado. Não há entre as disposições do art. 306 e 309 

qualquer relação de dependência como se um fosse 

necessário para o outro. Quando incidem, somam duas 

situações potenciais de risco em relação ao bem jurídico. O 

bem jurídico é acossado duplamente" (fl. 426). Requer, ao 

final, o conhecimento e provimento do recurso especial para 

que seja o recorrido condenado por infração aos arts. 306 e 

309, ambos do CTB, em concurso formal. Apresentadas as 

contrarrazões (fls. 462-470), o recurso foi admitido na origem 

e os autos encaminhados a esta Corte Superior. O Ministério 

Público Federal, às fls. 501-503, manifestou-se pelo 

provimento do recurso especial. Parecer não ementado. É o 

relatório. 

Decido. Depreende-se dos autos que o recorrido foi 

condenado como incurso nas sanções do art. 306 c/c art. 

298, inciso III, ambos do CTB, a uma pena de 1 (um) ano e 6 

(seis) meses de detenção. Em segunda instância, o eg. 

Tribunal a quo manteve incólume a sentença primeva, 

conforme se verifica pelo seguinte trecho do v. acórdão: "In 

casu, em que pese entender como comprovadas a  autoria 

e materialidade, o magistrado a quo concluiu pela 
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impossibilidade de aplicar os delitos de forma concomitante 

(artigos 306 e 309 do CTB), considerando que o fato de dirigir 

sem permissão ou habilitação agrava a penalidade do crime 

de embriaguez ao volante, nos moldes do art. 298, III, do CTB. 

E, com razão, eis que em havendo o concurso entre os delitos 

de embriaguez ao volante com o delito de direção de 

veículo automotor sem habilitação, deve este último ser 

absorvido pelo primeiro, tendo em vista tratar-se, o primeiro, 

de delito mais grave. A absorção decorre da relação 

consuntiva, a qual dispõe que a consunção ocorre quando 

um fato é, tanto meio necessário, como normal fase de 

preparação ou execução de crime diverso, assim como 

quando constitui conduta, inserida no mesmo contexto, que 

possui a mesma finalidade prática desse crime. Deste modo, 

o delito que dispõe acerca de meio necessário, normal fase 

de preparação ou de execução de outro crime, bem como 

a conduta contextualmente contemporânea, é absorvida 

pelo delito a ela relativo. Tendo em vista a relação 

consuntiva existente no presente caso, posto que na ocasião 

é produzida apenas uma situação de risco, não sendo 

criados perigos diversos ao bem jurídico, agravada pela 

ausência de habilitação, mostra-se correta a decisão do 

magistrado em primeiro grau que determinou a absorção do 

delito previsto no art. 309 do CTB, de menor gravidade, pelo 

previsto no art. 306 do mesmo diploma, este, mais gravoso,  

figurando-se a ausência de habilitação como circunstância 

agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB. 

[...] 
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Nestas condições, nego provimento ao apelo, nos termos da 

fundamentação."  (fls. 356-359, grifei) Cinge-se a controvérsia 

trazida neste recurso quanto à possibilidade de aplicação do 

princípio da consunção ou absorção com relação aos 

delitos de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção 

sem carteira de habilitação (art. 309 do CTB). Insta salientar, 

primeiramente, que o princípio da consunção presume uma 

conexão entre os delitos, em que um deles seja meio ou fase 

normal de execução de outro, ou, ainda, conduta anterior 

ou posterior interligada ou inerente e dependente do crime-

fim, consistindo, na hipótese de fatos posteriores, mero 

exaurimento de conduta anterior. O princípio da consunção 

entre os crimes previstos nos arts.  06 e 309 do Código de 

Trânsito Brasileiro é inaplicável. Entre os delitos previstos nos 

arts. 306 e 309 do CTB ocorre o concurso formal de crimes. Os 

crimes em questão são autônomos, com objetividades 

jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da 

consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo 

automotor sem habilitação não se afigura como meio 

necessário, nem como fase de preparação ou de execução 

do crime de embriaguez ao volante, destacando a 

inviabilidade do reconhecimento da consunção entre tais 

delitos.  

Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

DELITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES 
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PENAIS AUTÔNOMAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. É inviável o reconhecimento da consunção do delito 

previsto no art. 309, do CTB, pelo seu art. 306, quando um não 

constitui meio para a execução do outro, mas sim infração 

penal autônoma. 

2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 

1619243/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe 

07/06/2017) 

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 

PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM 

HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PEDIDO DE 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO 

CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O 

Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento 

firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

não tem admitido a impetração de habeas corpus em 

substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema 

recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade 

do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.  A condenação do 

paciente, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 

309 do CTB alinha-se ao entendimento assente nesta Corte 

Superior sobre o assunto, no sentido de que os crimes em 
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questão são autônomos, com objetividades jurídicas 

distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da 

consunção, pois um delito não constituiu meio para a 

execução do outro. Precedentes. 

[...] 

- Habeas corpus não conhecido." (HC 380.695/MS, Quinta 

Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 

27/04/2017, grifei) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E 

DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. RECURSO 

PROVIDO. 

1. É inviável o reconhecimento da consunção do delito 

previsto no art. 309, do CTB, pelo seu art. 306, quando um não 

constitui meio para a execução do outro, mas sim infração 

penal autônoma (AgRg no REsp 1619243/SC, Rel. Ministro 

JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 

23/05/2017, DJe 07/06/2017). 

2. Agravo regimental provido para prover o recurso especial 

e determinar a devolução dos autos ao Tribunal local para 

prosseguimento do exame do recurso de apelação, 

afastando a aplicação do princípio da consunção." (AgRg 

no REsp 1661679/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 

02/05/2018)  

Dessa forma, estando o v. acórdão recorrido em 

desconformidade com a jurisprudência consolidada desta 
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Corte Superior de Justiça acerca do tema, deve ser dado 

provimento ao recurso especial, nos termos da Súmula n. 568 

deste Sodalício, que assim dispõe: "Súmula 568. O relator, 

monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá 

dar ou negar provimento ao recurso quando houver 

entendimento dominante acerca do tema." Ante o exposto, 

com fulcro no art. 255, §4º, inciso III, do Regimento Interno do 

STJ, dou provimento ao recurso especial para condenar o 

recorrido JEFERSON ANTUNES DA SILVA como incurso nas 

sanções do art. 309 do CTB. Determino o retorno dos autos ao 

juízo de primeira instância para proceda à dosimetria da 

pena. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.737 – PR - Relator: Ministro 

Felix Fischer, 22/08/2018) 

 

 Por todos os motivos expostos, o v. acórdão contrariou o 

disposto nos arts. 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 e no artigo 69, ‘caput’, 

do Código Penal. 

 

 

3 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Demonstrada a contrariedade à lei federal, aguarda esta 

Procuradoria-geral de Justiça o processamento do presente Recurso 

Especial por essa Egrégia Presidência, remetendo-se os autos para o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, 
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para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, especialmente 

no que diz respeito à não aplicação do princípio da consunção entre os 

crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação e a ocorrência 

de concurso material entre as condutas. 

 São Paulo, 31 de agosto de 2020. 

   

 

 

JORGE ASSAF MALULY 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 
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