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CRIMES DE TRÂNSITO – DIREÇÃO SEM 

PERMISÃO/HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 

CRIMES AUTÔNOMOS – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.  

Os crimes de direção sem permissão/habilitação e de embriaguez ao 

volante são autônomos, não configurando um meio necessário para 

execução do outro, restando inaplicável o princípio da consunção.  
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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 0001694-52.2017.8.26.0537, em que figura como apelante, 

tendo como apelado OTAVIO GARCIA HAERBE, vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, 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. 287/303, nos seguintes termos: 

1 – RESUMO DOS AUTOS  

 Otávio Garcia Haerbe foi processado como incurso nos 

artigos 155 do Código Penal, e artigos 306, 305 e 309 do CTB, em concurso 

material de delitos.  

 Narra a denúncia que o réu subtraiu, para si ou para outrem, 

o ônibus da marca VW/Induscar, de cor cinza, de placas EWJ 5207/SP, 

pertencente à empresa “Mobibrasil Transporte Diadema Ltda”. Narra, 

ademais, que o réu, em seguida, conduziu o citado ônibus subtraído com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência, tendo em vista 
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apresentar sinais indicativos de alteração de capacidade psicomotora, 

conforme exame clínico de fls. 56/58. 

 Narra, também, que o réu conduziu, pela via pública, o 

veículo automotor subtraído, ônibus de placas EWJ 5207, fazendo-o sem 

habilitação e gerando perigo de dano, chegando, inclusive, a colidir o 

ônibus contra veículo automotor que era regulamente conduzido pelo 

local, fugindo, em seguida, do local do acidente para evitar a 

responsabilidade civil e penal pelo evento. 

 A r. sentença de fls. 195/204 condenou o réu como incurso 

nos artigos 155 do Código Penal e 306 do CTB, em concurso material de 

crimes (artigo 69 do Código Penal). O Ministério Público recorreu da 

decisão, postulando o afastamento do princípio da consunção e a 

consequente condenação, também, pelo delito do artigo 309 do CTB, bem 

como o aumento da pena imposta em razão de maus antecedentes. 

 Todavia, ao julgar a apelação Ministerial, a C. 16ª Câmara 

Criminal, deferindo parcial provimento ao recurso, aumentou a pena 

imposta pelos maus antecedentes do acusado, porém não reconheceu a 

autonomia dos crimes dos artigos 306 e 309 do CTB, mantendo a aplicação 

do princípio da consunção ao caso. 

 Eis o teor da ementa respectiva: “ACORDAM, em sessão 

permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 

parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 

integra este acórdão.”. Eis o inteiro teor de referido acórdão (fls. 287/303, 

por imagem), cujo voto é da lavra do Eminente Desembargador NEWTON 

NEVES: 
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 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, bem como dissentiu 

de anterior julgado do C. STJ quanto à aplicação e interpretação de 

referidos dispositivos legais, autorizando a presente interposição, com base 

no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, com a 

seguinte tese: 

CRIMES DE TRÂNSITO – DIREÇÃO SEM 

PERMISSÃO/HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 

CRIMES AUTÔNOMOS – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 

Os crimes de direção sem permissão/habilitação e de embriaguez 

ao volante são autônomos, não configurando um meio necessário 
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para a execução do outro, restando inaplicável, ao caso, o princípio 

da consunção. 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL (artigos 306 e 309, ambos do Código 

de Trânsito Brasileiro) 

 

   Os artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 

9.503/97) estão assim redigidos: 

 

“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”. 
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    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... 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). 

 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou os artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, já que, 

mesmo reconhecendo expressamente a comprovação dos dois crimes, 

determinou a aplicação do princípio da consunção e a consequente 

condenação apenas pelo crime do artigo 306 do CTB, conforme se observa 

de fls. 222/223:  

“Ao dirigir embriagado, sem habilitação e 

causando perigo de dano o réu efetivamente 

ofendeu o objeto jurídico dos delitos do art. 

309 e do art. 306, ambos do CTB, que é a 

segurança viária ou a incolumidade pública. 

Este conflito aparente de normas deve ser 

solucionado pelo critério da consunção, eis que 
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a conduta perpetrada atingiu por uma única vez 

o bem jurídico protegido. 

Deste modo, o delito de direção de veículo 

automotor sem habilitação (de natureza menos 

grave) é absorvido pelo crime mais grave, qual 

seja, aquele previsto no art. 306 do CTB.  

Portanto, a previsão deste dispositivo, agravada 

pela circunstância prevista no art. 298, III, do 

CTB, é a hipótese legal prevista que 

perfeitamente tutela o desvalor da ação causado 

pelo réu. 

Como consequência da adoção deste critério, a 

falta de habilitação é considerada como 

circunstância agravante genérica, nos termos do 

art. 298, inciso III, do CTB, disposto pelo 

legislador por referido comando que “são 

circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos 

crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido 

a infração (...) sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação”.  

Respeitada a combatividade do Ministério 

Público, considerado o concurso aparente de 

normas deve prevalecer um único tipo 

incriminador, com punição mais severa, consoante 

o preceito secundário do tipo, em detrimento do 

outro, punido com menor rigor.” (destaquei) 
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 O v. acórdão, contudo, não está de acordo com a atual 

jurisprudência do C. STJ acerca da matéria. 

 

 Como o próprio acórdão reconheceu a fls. 222, o réu 

incorreu na prática de dois crimes (“Ao dirigir embriagado, sem habilitação 

e causando perigo de dano o réu efetivamente ofendeu o objeto jurídico 

dos delitos do art. 309 e do art. 306, ambos do CTB, que é a segurança viária 

ou a incolumidade pública”). Assim, deveria ser condenado pelos dois 

delitos, já que são crimes autônomos.  

 

 Ao contrário do que equivocadamente concluiu o v. 

acórdão, não há qualquer conflito aparente de normas a permitir a 

aplicação do princípio da consunção no caso em análise.  

 

 Quanto à aplicação do princípio da consunção, assim 

leciona DAMÁSIO DE JESUS: “ 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).  
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 Não há, entre os crimes do artigo 306 e 309 do CTB qualquer 

relação de dependência, não se tratando de crime-meio e crime-fim, não 

restando, portanto, o crime menos grave absorvido pelo mais grave.  

  

 Não há qualquer exigência de que, para a execução do 

crime de embriaguez no volante (artigo 306 CTB) tenha o agente que dirigir 

sem habilitação gerando perigo de dano concreto. Da mesma forma, não 

há qualquer exigência que, para a configuração do crime de direção sem 

habilitação (art. 309 CTB) esteja o réu, também, embriagado. Um crime 

pode existir sem que haja necessariamente a execução do outro.  

 

 Os delitos em tela são autônomos, não constituindo um meio 

necessário de execução para o outro. O legislador elencou os dispositivos 

penais com características próprias, sem que houvesse qualquer 

vinculação entre os artigos, não havendo, portanto, que se falar em 

absorção ou consunção no caso. 

 

 Além disso, enquanto o artigo 306 do CTB prevê um crime de 

perigo abstrato, e de mera conduta, o artigo 309 do CTB estabelece um 

crime de perigo concreto. 

 

 Assim, no exato momento em que o agente dirige, em via 

pública, veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em 

razão de álcool ou outra substância psicoativa que determine 
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dependência, consuma o crime do artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro, delito de perigo abstrato que tutela a incolumidade pública e 

segurança viária, ainda que não chegue a causar lesão ou a gerar risco 

concreto de dano.  

  

 O crime do artigo 309 do CTB, por sua vez, somente restará 

consumado no momento em que, dirigindo o veículo automotor sem possuir 

a permissão/habilitação, venha o agente a causar perigo de dano 

concreto à objetividade jurídica tutelada. No caso dos autos, conforme 

reconhecido pelo v. acórdão, dirigindo sem ser habilitado, o agente colidiu 

um ônibus com veículo de terceiro, fugindo em seguida.  

  

 Tratando da matéria, assim decidiu o C. STJ quando do 

julgamento do REsp 1.770.961-MS: 

 

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.770.961 - MS (2018/0261370-1) 

(...) Na presente hipótese, cinge-se a controvérsia quanto à 

possibilidade de aplicação do princípio da subsidiariedade 

com relação aos delitos de embriaguez ao volante (art. 306 

do CTB) e direção sem carteira de habilitação (art. 309 do 

CTB).  

A eg. Corte de origem entendeu pela configuração da 

subsidiariedade tácita, ao fundamento de que o delito 

previsto no art. 309 do CTB "quando praticado em concurso 
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com outro delito de trânsito, não é crime autônomo, e sim 

uma circunstância agravante" (fl. 229). A respeito do princípio 

da subsidiariedade ensina a doutrina:  

"Há relação de primariedade e subsidiariedade entre normas 

quando descrevem graus de violação do mesmo bem 

jurídico, de forma que a infração definida pela subsidiária, de 

menor gravidade que a da principal, é absorvida por esta: 

Lex primaria derogat legi subsidiariae.  

A infração definida pela norma subsidiária, soldado de 

reserva (expressão de Nélson Hungria), não é só de menor 

gravidade que a da principal, mas dela se diferencia em 

relação à maneira de execução, pois é uma parte desta. A 

figura típica subsidiária está contida na principal. Assim, a 

figura típica do crime de ameaça (art. 147) está incluída no 

tipo de constrangimento ilegal (art. 146). Daí resulta que a 

conduta punível deve ser analisada em concreto para que 

se determine o preceito legal em que se enquadra. A 

aplicabilidade da norma subsidiária e a inaplicabilidade da 

principal, se for o caso, não resultam da relação lógica e 

abstrata de uma com a outra, mas do juízo de valor do fato 

em face delas39.  

A subsidiariedade pode ser: a) expressa ou explícita; b) tácita 

ou implícita. [...] Há subsidiariedade implícita (ou tácita) 

quando uma figura típica funciona como elementar ou 

circunstância legal específica de outra, de maior gravidade 

punitiva, de forma que esta exclui a simultânea punição da 

primeira: ubi major minor cessat. Nesse caso, as elementares 
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de um tipo penal estão contidas em outro, como essentialia 

ou circunstâncias qualificadoras. Diz-se implícita porque a 

norma subsidiária não determina, expressamente, a sua 

aplicação à não ocorrência da infração principal. Exs.: 1.º) O 

crime de dano (art. 163) é subsidiário do furto qualificado 

pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da 

coisa (art. 155, § 4.º, I). Os elementos típicos do dano 

funcionam como circunstância qualificadora do furto. 2.º) A 

ameaça (art. 147) é crime famulativo do constrangimento 

ilegal (art. 146). A ameaça funciona como elementar do 

constrangimento ilegal.  3.º) O constrangimento ilegal (art. 

146) é subsidiário de todos os crimes que têm como meios 

executórios a vis absoluta e a vis compulsiva (violência física 

e grave ameaça), como o aborto de coacta (art. 126, 

parágrafo único), a violação de domicílio qualificada (art. 

150, caput, e § 1.º), a extorsão (art. 158), o dano qualificado 

(art. 163, parágrafo único, I), o estupro (art. 213) etc. 4.º) A 

omissão de socorro (art. 135) funciona como qualificadora 

do homicídio culposo (art. 121, § 4.º). Quem culposamente 

atropela a vítima e não lhe presta socorro, causando-lhe a 

morte, não responde por dois crimes (homicídio culposo e 

omissão de socorro), mas por um só: homicídio culposo 

qualificado pela omissão de socorro."  (JESUS, Damásio de. 

Direito Penal, volume: 1: parte geral. Parte Geral. - 35ª ed. - 

São Paulo: Saraiva, 2014. pg. 152-153).  

Assim, em síntese, a infração definida pela norma subsidiária 

está condita na principal, faz parte desta, deve funcionar 
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como elementar do tipo, como no exemplo entre o crime de 

dano e o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o 

que não ocorre no presente caso, dirigir sem habilitação não 

integra o tipo de embriaguez ao volante.  

Vale lembrar que os crimes em tela possuem momentos 

consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 

do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de 

mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de 

veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo 

concreto. Não cabe falar em subsidiariedade entre os crimes 

de perigo abstrato e as lesões causadas, já que aqueles 

(perigo abstrato)  atingem bens jurídicos da generalidade.  

Nessa linha, os doutrinadores Eugênio Pacelli e André 

Callegari asseveram: "A isso acrescentamos que a 

subsidiariedade do crime de perigo concreto em relação ao 

crime de ano não existirá se e quando o perigo da conduta 

for além do dano causado, como acertadamente pontua 

Pedro Jorge COSTA (exemplos seriam aqueles de trânsito). 

Da mesma fonte, cujo entendimento se alinha a à doutrina 

comparada antes mencionada (JESCHECK e MIR PUIG), 

assinala-se inexistir subsidiariedade entre os crimes de perigo 

abstrato e as lesões causadas, já que aqueles (perigo 

abstrato) "atingem bens jurídicos da generalidade". Em tal 

situação, ter-se-ia concurso efetivo (real) de crimes, 

podendo ser formal ou material. 

Note-se, então, que, enquanto a especialidade se 

caracteriza essencialmente pela coincidência quase 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

30 

 

completa entre as normas (gerais e especificas), a 

subsidiariedade não preenche tais exigências. A sua nota 

distintiva repousaria no exaurimento da proteção do bem 

atingido, prescindindo da completa - ou quase completa - 

identidade entre os tipos." (PACELLI, Eugênio. André 

Callegari. Manual de Direito Penal: parte geral. - 3 ed. rev., 

atual e ampl. - São Paulo: Altas, 2017. pg. 423).  

O sentenciante, analisando o arcabouço probatório, 

constatou pela prova de perigo concreto da conduta do 

recorrido, como bem fundamentado acerca do delito do 

art. 309 do CTB (fl. 116): "No caso telado, indubitável que o 

acusado encontrava-se na direção de veículo automotor, 

porquanto como alega em seu interrogatório em juízo, havia 

pego o veiculo de seu amigo e o conduzia no momento da 

abordagem, embora não possuísse carteira de habilitação. 

Ademais, conforme se depreende dos autos o acusado 

estava conduzindo o veiculo de forma perigosa, pois 

segundo relatos das testemunhas, estava conduzindo o 

veiculo pela BR 163, em alta velocidade para conseguir fugir 

dos Policiais que haviam dado ordem de parada. Logo, 

comprovado que o acusado dirigia veículo automotor, em 

via pública, sem habilitação, em estado de perigo concreto, 

a condenação é medida que se impõe." 

Dessa forma, verifico que o v. acórdão vergastado não está 

em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior 

de Justiça, a qual é assente no sentido de que os delitos 

previstos nos arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito 
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Brasileiro, são autônomos, com objetividades jurídicas 

distintas, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, 

in verbis: "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 restabelecer a r. sentença condenatória. 

Ministro Felix Fischer 

Relator 

(Ministro FELIX FISCHER, 15/03/2019)” 

 

 

 Nem se argumente que a consunção teria, também, como 

fundamento o artigo 298, III, do CTB.  

 

 Referido dispositivo legal determina que a pena imposta na 

condenação por crimes de trânsito seja agravada quando o agente não 

possuir permissão/habilitação para direção de veículos automotores (Art. 

298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de 

trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: (...)  III - sem possuir 

Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação). 
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 O crime do artigo 309 do CTB, por sua vez, possui como 

elementar, além da direção de veículo automotor, em via pública, sem a 

permissão/habilitação, a ocorrência de “perigo de dano”. Desta forma, 

dirigindo sem habilitação e gerando “perigo de dano” (no caso em tela 

houve colisão do ônibus conduzido pelo réu contra veículo de terceiro – 

dano concreto), o agente efetivamente estará incurso no próprio crime do 

artigo 309 do CTB, não havendo que se falar em aplicação do princípio da 

consunção e imposição apenas da agravante genérica do artigo 298, III, 

CTB. 

 

 Por tais razões, deve ser afastada a aplicação do princípio 

da consunção, reconhecendo-se a autonomia entre os crimes e a respetiva 

condenação do réu por ambos os tipos penais. 

 

 A respeito, cumpre destacar a seguinte decisão do C. 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

“(…) 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 
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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 

(2016/0121197-1) Rel.: Ministro Nefi Cordeiro, P. 29.08.2016).

  

 Trago à colação, por fim, julgados do C. Superior Tribunal de 

Justiça, em situações idênticas, nas quais a consunção do delito de 

embriaguez ao volante (de perigo) pelo de direção sem habilitação (de 

dano) foi afastada, em razão da autonomia dos tipos penais: 

 

“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, 
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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)” 

 

“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 
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assente nesta Corte Superior sobre o assunto, no sentido de 

que os crimes em 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. 

- Ademais, para entender de modo diverso e acolher o 

pedido da defesa consistente no reconhecimento da 

consunção entre os delitos em epígrafe, seria necessário 

reconhecer que fatos incontroversos demonstraram que a 

direção sem habilitação foi cometida como meio necessário 

à prática da embriaguez ao volante, a fim de definir a 

intenção do agente, o que demandaria o revolvimento do 

acervo fático-probatório dos autos, procedimento 

inadequado na via do habeas corpus. Precedentes. 

- Habeas corpus não conhecido. 

(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 

27/04/2017)” 

 

 

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.737 – PR - Relator: Ministro Felix 

Fischer, 22/08/2018 

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 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

36 

 

(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.  

306 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 

PENAIS AUTÔNOMAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CONSUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
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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 

questão são autônomos, com objetividades jurídicas 

distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da 
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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 

Corte Superior de Justiça acerca do tema, deve ser dado 

provimento ao recurso especial, nos termos da Súmula n. 568 
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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 artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, permitindo a 

interposição do presente recurso com fulcro no artigo 105, III, “a”, da 

Constituição Federal.  

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  

 

    O acórdão recorrido, ao aplicar o princípio da 

consunção e absolver o réu quanto ao crime do artigo 309 da Lei nº 

9.503/97, divergiu de julgado anterior do C. STJ (cuja jurisprudência atual  

vem reconhecendo, sistematicamente, que os crimes dos artigos 306 e 309 

do CTB são infrações penais autônomas),  permitindo a interposição do 
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presente recurso também com fulcro no artigo 105, III, alínea “c”, CF, 

conforme a seguir se demonstrará.  

 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.745.604 - MG (2018⁄0135607-7), QUINTA Turma, Relator MINISTRO REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, j. em 14/08/18, publicado em 24/08/18, cujo acórdão 

ora se apresenta como paradigma (transcrito integralmente a seguir), 

disponível na revista eletrônica de jurisprudência, assim decidiu o C STJ 

acerca da matéria:  

 

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.745.604 - MG (2018⁄0135607-7) 

 RELATOR :MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA 

AGRAVANTE :LUIMAR RIBEIRO 

ADVOGADO :DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EMENTA  

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ 

AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

41 

 

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. 

ACÓRDÃO 

 Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao 

agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro 

Relator. 

Brasília (DF), 14 de agosto de 2018(Data do Julgamento) 

 Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 

Relator 

  

 AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.745.604 - MG (2018⁄0135607-7) 

 RELATOR :MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA 
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AGRAVANTE : LUIMAR RIBEIRO 

ADVOGADO :DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

AGRAVADO  :MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 RELATÓRIO 

 O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

 Trata-se de agravo regimental interposto por LUIMAR RIBEIRO 

contra decisão monocrática de e-STJ fls. 320⁄322, que deu 

provimento ao recurso especial para afastar a incidência do 

princípio da consunção, restabelecendo as penas fixadas na 

sentença condenatória para o recorrido. 

A parte agravante alega: (i) a incidência da Súmula 7⁄STJ; (ii) que 

a ausência de habilitação na condução de veículo deve figurar 

como circunstância agravante genérica prevista no artigo 298, 

inciso III do Código de Trânsito Brasileiro e não como delito 

autônomo quando praticado no mesmo contexto tático que a 

embriaguez ao volante (e-STJ fls. 341). 

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada. 

É o relatório. 

  

VOTO 

 O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 
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 O agravo regimental não merece acolhida. 

Primeiramente, a revaloração dos critérios jurídicos concernentes 

à utilização e à formação da convicção do julgador não 

encontra óbice na Súmula 7⁄STJ. É que a análise dos fatos e 

fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido 

não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim 

valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias 

ordinárias. 

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte 

agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a 

decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que 

melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal 

de Justiça sobre a matéria. 

 

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que 

deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 

O acórdão recorrido encontra-se em sentido contrário da 

jurisprudência desta Corte 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. 

Abaixo, os seguintes julgados: 
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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, Rel. 

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

19⁄04⁄2018, DJe 02⁄05⁄2018) 

 

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

DELITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO. 

INFRAÇÕES 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 
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um não constitui meio para a execução do outro, mas 

sim infração penal autônoma. 

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

1619243⁄SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 

TURMA, julgado em 23⁄05⁄2017, 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 
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assunto, no sentido de que os crimes em 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. 

 

- Ademais, para entender de modo diverso e acolher o 

pedido da defesa consistente no reconhecimento da 

consunção entre os delitos em epígrafe, seria necessário 

reconhecer que fatos incontroversos demonstraram que 

a direção sem habilitação foi cometida como meio 

necessário à prática da embriaguez ao volante, a fim 

de definir a intenção do agente, o que demandaria o 

revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, 

procedimento inadequado na via do habeas corpus. 

Precedentes. 

- Habeas corpus não conhecido. (HC 380.695⁄MS, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 20⁄04⁄2017, DJe 27⁄04⁄2017) 

  Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

É como voto. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 

Relator  
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO QUINTA TURMA -  Número Registro: 

2018⁄0135607-7 

AgRg   no REsp 1.745.604 ⁄ MG 

 Números Origem:  00617147320158130720  0720150061714  10720150061714001  

10720150061714003  617147320158130720  

MATÉRIA CRIMINAL EM MESA JULGADO: 14⁄08⁄2018 

 Relator Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA 

 Presidente da Sessão Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 

 Subprocuradora-Geral da República Exma. Sra. Dra. ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS  

Secretário Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL 

  CERTIDÃO  Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe 

na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:  "A Turma, por unanimidade, 

negou provimento ao agravo regimental." Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Documento: 1736388 Inteiro Teor do Acórdão - DJe: 24/08/2018” 

 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

 

   Para o v. acórdão recorrido: 

 

“Ao dirigir embriagado, sem habilitação e 

causando perigo de dano o réu efetivamente 

ofendeu o objeto jurídico dos delitos do art. 
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309 e do art. 306, ambos do CTB, que é a 

segurança viária ou a incolumidade pública. 

Este conflito aparente de normas deve ser 

solucionado pelo critério da consunção, eis que 

a conduta perpetrada atingiu por uma única vez 

o bem jurídico protegido. 

Deste modo, o delito de direção de veículo 

automotor sem habilitação (de natureza menos 

grave) é absorvido pelo crime mais grave, qual 

seja, aquele previsto no art. 306 do CTB.  

Portanto, a previsão deste dispositivo, agravada 

pela circunstância prevista no art. 298, III, do 

CTB, é a hipótese legal prevista que 

perfeitamente tutela o desvalor da ação causado 

pelo réu. 

Como consequência da adoção deste critério, a 

falta de habilitação é considerada como 

circunstância agravante genérica, nos termos do 

art. 298, inciso III, do CTB, disposto pelo 

legislador por referido comando que “são 

circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos 

crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido 

a infração (...) sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação”.  

Respeitada a combatividade do Ministério 

Público, considerado o concurso aparente de 
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normas deve prevalecer um único tipo 

incriminador, com punição mais severa, consoante 

o preceito secundário do tipo, em detrimento do 

outro, punido com menor rigor.”  

 

    Já para o aresto paradigma: 

 

“A parte agravante alega: (i) a incidência da Súmula 7⁄STJ; (ii) que 

a ausência de habilitação na condução de veículo deve figurar 

como circunstância agravante genérica prevista no artigo 298, 

inciso III do Código de Trânsito Brasileiro e não como delito 

autônomo quando praticado no mesmo contexto tático que a 

embriaguez ao volante (e-STJ fls. 341). 

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada. 

É o relatório. O agravo regimental não merece acolhida. 

Primeiramente, a revaloração dos critérios jurídicos concernentes 

à utilização e à formação da convicção do julgador não 

encontra óbice na Súmula 7⁄STJ. É que a análise dos fatos e 

fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido 

não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim 

valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias 

ordinárias. (...) 

O acórdão recorrido encontra-se em sentido contrário 

da jurisprudência desta Corte de que os crimes previstos 
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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. 

Abaixo, os seguintes julgados: 

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, Rel. 
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Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

19⁄04⁄2018, DJ 02⁄05⁄2018) 

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

DELITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO. 

INFRAÇÕES 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, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 

TURMA, julgado em 23⁄05⁄2017, 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 
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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 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. 

- Ademais, para entender de modo diverso e acolher o 

pedido da defesa consistente no reconhecimento da 

consunção entre os delitos em epígrafe, seria necessário 

reconhecer que fatos incontroversos demonstraram que 

a direção sem habilitação foi cometida como meio 

necessário à prática da embriaguez ao volante, a fim 

de definir a intenção do agente, o que demandaria o 

revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, 

procedimento inadequado na via do habeas corpus. 

Precedentes. 

- Habeas corpus não conhecido. (HC 380.695⁄MS, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 20⁄04⁄2017, DJe 27⁄04⁄2017) 
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 Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. Ante o 

exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 

 

 Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, da autonomia entre os crimes dos artigos 306 e 309 do CTB 

e a aplicação, ou não aplicação, do princípio da consunção. 

 

    Em síntese: 

Para o acórdão impugnado, aos crimes dos artigos 306 e 309 

do CTB deve ser aplicado o princípio da consunção, 

condenando-se o agente apenas pelo crime de 

embriaguez ao volante com a agravante do artigo 298, III, 

CTB: “Este conflito aparente de normas deve ser solucionado 

pelo critério da consunção, eis que a conduta perpetrada 

atingiu por uma única vez o bem jurídico protegido. Deste 

modo, o delito de direção de veículo automotor sem 

habilitação (de natureza menos grave) é absorvido pelo 

crime mais grave, qual seja, aquele previsto no art. 306 do 

CTB.” 

 

Já para o aresto paradigma, em sentido contrário, o agente 

deve ser condenado pelos dois crimes em concurso, já que: 

“os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são 
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   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial do Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

afastando-se o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

 

4– DO PEDIDO 

 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e 

negativa de vigência a dispositivos de lei federal, artigos 306 e 309 do 

Código de Trânsito Brasileiro, bem como o dissenso jurisprudencial quanto à 

interpretação e aplicação de referidos dispositivos, o Ministério Público do 

Estado de São Paulo aguarda seja deferido o processamento do presente 

RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e 

PROVIMENTO, para: a) a cassação do v. acórdão de fls. 287/303 na parte 

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.”. 
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em que, aplicando o princípio da consunção, absolveu o réu quanto ao 

crime do artigo 309 do CTB; b) condenar OTAVIO GARCIA HAERBE também 

pelo crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com a 

consequente imposição de pena, mantendo-se, no mais, os demais termos 

do v. acórdão recorrido (condenações pelos artigos 155 do Código Penal 

e 306 do CTB em concurso material de crimes).  

 

   São Paulo, 29 de maio de 2019. 

 

 

    LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 

             PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 
 
 

FÁBIO BRAMBILLA 
 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
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