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APRESENTAÇÃO DO BOLETIM CRIMINAL N° 03 

 

O Centro de Apoio Operacional Criminal do Estado do Maranhão – CAOPCrim 

tem por objetivo fornecer subsídios a atuação das Promotorias de Justiça 

Criminal do Estado do Maranhão, respeitadas as necessidades de cada uma, 

em conformidade com a Lei Complementar 13/1991. 

Nesse intuito, expede, bimestralmente, um Boletim Criminal, com escopo de 

comentar e analisar, brevemente, inovações legislativas e/ou jurisprudenciais 

que impactam a atuação na área criminal e refletem na atuação dos membros do 

Parquet Estadual. 

Assim, o Boletim Criminal n° 03 versará sobre jurisprudências que refletem na 

atuação dos membros do Parquet Estadual, relativas ao Código de Trânsito 

Brasileiro, com o condão de auxiliá-los no desempenho de suas tarefas e 

produção de peças processuais. 
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1) A IMPORTÂNCIA DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 

 

Utilizamos as vias públicas diariamente para exercer o direito de ir e vir, e 

executar funções essenciais à vida cotidiana.  

Quando falamos em trânsito estamos nos referindo não apenas ao tráfego 

de veículos e pedestres, mas também a questões educacionais, de saúde e 

segurança pública, visando a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, 

através da diminuição de brigas de trânsito, acidentes, níveis de poluição 

ambiental, índices de roubo de veículos, etc. 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei n° 9.503/1997, 

define o conceito de trânsito como: 

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território 
nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. 
§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga (grifo nosso)

1
. 

 

É possível dizer que o direito de ir e vir previsto na Constituição Federal 

de 88, foi reafirmado pelo CTB quando este se refere à circulação e organização 

do trânsito, especialmente no que diz respeito a efetivação da municipalização 

do trânsito.  

Nos termos do supramencionado diploma legal, o município detém 

competência para regular o trânsito urbano, com o escopo de viabilizar a 

engenharia de tráfego, criar e regulamentar os espaços para veículos e 

pedestres, sinalizar vias, dentre outras medidas de educação, conscientização e 

fiscalização.  

Com efeito, em seu art. 5°, o CTB conceitua o SNT (Sistema Nacional de 

Trânsito), listando o município como um dos integrantes desse sistema, onde 

cada componente (federal, estadual ou municipal) deve criar órgãos executivos e 

desempenhar atividades visando cumprir o disposto no art. 21 da mesma lei: 

 Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

                                                 
1
  Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm>. Acesso em: junho de 2019.  
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Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de 
planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de 
condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, 
policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e 
aplicação de penalidades. 
 
Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito 
de sua circunscrição: 
(...) 
 

Ainda, especificamente no artigo 24, o CTB incube aos órgãos municipais 

a gestão municipal do trânsito (planejamento e fiscalização do trânsito, até 

mesmo utilizando o poder de polícia administrativo, etc.), o que passa a ser 

executado uma vez que o município esteja integrado ao SNT.  

O procedimento adotado para tal, vem descrito ao teor da Resolução n° 

560/2015
2
 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), e demanda a criação 

de um órgão de trânsito municipal, designação de uma Autoridade de Trânsito e 

regulamentação da JARI (Junta Administrativa de Recurso de Infração), com a 

respectiva nomeação dos membros.   

Uma vez estabelecida a estrutura de trânsito, nos moldes da resolução, a 

documentação é encaminhada ao CETRAN (Conselho Estadual de Trânsito), a 

fim de solicitar formalmente a integração do município ao SNT, com posterior 

remessa da documentação ao DENATRAN (Departamento Nacional de 

Trânsito), com o cadastro definitivo.  

Posto que é inviável para a União exercer o controle do trânsito em cada 

município de forma efetiva, faz-se necessário que cada cidade participe 

ativamente da regularização dessa área, com competência baseada na 

Constituição, CTB e Resolução do CONATRAN, pois é no âmbito municipal que 

o cidadão comum mora, trabalha e se locomove.   

País afora, apesar da evolução nas políticas de trânsito, a falta da 

municipalização impacta diretamente na vida cotidiana das cidades, seja com 

condutores que estacionam erroneamente – impedindo o direito de ir e vir dos 

                                                 
2
  CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. Resolução N° 560, de 15 de Outubro de 2015. 

Disponível em: < 
http://www.lex.com.br/legis_27033443_RESOLUCAO_N_560_DE_15_DE_OUTUBRO_DE_2015
.aspx >. Acesso em: junho de 2019.  
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demais –, seja com veículos irregulares ou produto de crime que trafegam 

livremente, sem fiscalização, refletindo no aumento dos índices de criminalidade. 

 Há ainda, os condutores que dirigem sem habilitação, sob efeito de álcool 

ou outras substâncias ilegais, sem uso de itens obrigatórios de segurança, a 

exemplo do capacete aos motociclistas. 

Registre-se que no Maranhão, atualmente, as motocicletas, motonetas e 

ciclomotores representam 60,44% dos veículos registrados na base de dados do 

DETRAN-MA3, do total de 1.687.248, ocasionado elevados números de 

acidentes de trânsito que resultam em graves mortes e lesões, principalmente de 

pessoas jovens. 

Até mesmo o pedestre é responsável pela qualidade do trânsito, sendo a 

parte mais vulnerável dentro desse espaço de circulação, devendo haver 

equilíbrio na relação “homem-máquina”, sempre com foco em proteger a vida e 

integridade física das pessoas, que é a prioridade estatal. 

Segundo dados do IPEA
4
, os acidentes de trânsito no Brasil, em áreas 

urbanas, consomem cerca de 9 bilhões de reais por ano. Além disso, a nível 

nacional, anualmente os acidentes de trânsito vitimam fatalmente cerca de 45 

mil pessoas, e deixam outras 300 mil com lesões graves, custando aos cofres 

públicos o valor aproximado de 56 bilhões de reais com saúde e previdência. 

Em alguns Estados – como Tocantins, São Paulo, Piauí, Minas Gerais, 

dentre outros –, o número de mortes no trânsito chega a superar o número de 

mortes violentas
5
.  

Esse cenário demonstra a necessidade de implementação de políticas 

públicas de trânsito, tal como campanhas educativas e melhoria da infraestrutura 

                                                 
3 DETRAN-MA. Disponível em: < 

http://servicos.detran.ma.gov.br/Estatisticas/ResultadoEstatisticaVeiculo>. Acesso em: julho de 
2019.  
4
  INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. Estimativa dos Custos 

dos Acidentes de Trânsito no Brasil com base na Atualização Simplificada das Pesquisas 
Anteriores do IPEA. Brasília: 2015. Disponível em: < 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7456/1/RP_Estimativa_2015.pdf>. Acesso em: 
junho de 2019.  
5
  REVISTA VEJA. Trânsito Mata Mais que Crimes Violentos em Nove Estados. Edição: 

maio de 2019. Disponível em: < https://veja.abril.com.br/brasil/transito-mata-mais-que-crimes-
violentos-em-nove-estados/>. Acesso em: junho de 2019.  
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viária e mobilidade urbana, promovidas pelo órgão executivo municipal e 

departamentos de trânsito. Uma vez que a ausência destas reflete não só na 

ausência de segurança no trânsito, mas onera os cofres públicos, especialmente 

a saúde pública hospitalar, reverberando (in)diretamente na qualidade dos 

serviços públicos prestados. 

Segundo o Ministério da Saúde, entre os anos de 2009 e 2018, só no 

estado do Maranhão, mais de 57 mil pessoas foram internadas no Sistema 

Único de Saúde - SUS, vítimas de acidente de trânsito (vide tabela em anexo), 

dos quais atualmente, segundo dados do Sindicato dos Médicos, representam 

aproximadamente 70% dos pacientes internados em leitos de UTI com traumas, 

conforme informações dos autos da ACP nº 0864789-89.2018.8.10.0001, que foi 

protocolada em 17/12/2018 perante a Vara de Interesses Difusos e Coletivos de 

São Luís, pela 18ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde da 

Capital, em desfavor do Estado do Maranhão.
 6

   

Ademais, deve-se levar em consideração que a municipalização do 

trânsito não se resume a fiscalizar e aplicar multas, mas proporcionar o bem-

estar social, atendendo aos pilares preventivos da Década de Ação pela 

Segurança no Trânsito da ONU (2011 – 2020), quais sejam: fiscalização, 

segurança veicular, infraestrutura, educação e saúde. 

Nesse ponto, ainda com um longo atraso, destaca-se que entrou em 

vigor, em 13.03.2018, a Lei nº13.614/2018, que alterou de Código Trânsito 

Brasileiro-CTB e criou o Plano Nacional de Segurança do Trânsito-PNATRANS, 

visando incluir como METAS anuais a redução do número de mortes e lesões no 

trânsito para o ano subsequente, elaborada em conjunto com órgãos de Saúde, 

Trânsito, Transportes e Justiça, fixadas até setembro de cada ano pelo 

CONTRAN, idealizadas por propostas CETRANs, adotando os integrantes do 

SNT ações para reduzir as mortes do trânsito em 50% até 2028, entre as quais a 

fiscalização preventiva de trânsito, no mínimo de 30% da frota total de veículos 

                                                 
6
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC 0862056-

53.2018.8.10.0001. Data de Julgamento: 04/06/2019. Órgão Julgador: Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos de São Luís. Julgador: Juiz Douglas de Melo Pinto.  
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automotores. Metas essas ainda não definidas claramente para o exercício de 

2019. 

No âmbito do estado do Maranhão, o cenário da maioria dos municípios é 

de caos no trânsito, aumento de acidentes graves e fatais, crescente práticas de 

furto/roubo, e irregularidades grotescas como menores conduzindo veículos, e 

condutores que não observam regras de segurança como uso de capacete, por 

exemplo.  

Dentre esses municípios, 60 (27,64%) já fizeram a adesão ao SNT 

(Sistema Nacional de Trânsito) e mais 30 já iniciaram o processo de 

municipalização, buscando reduzir o número de acidentes e melhorar a 

organização do tráfego urbano.  

Nesses termos, cabe destacar, que nos autos da citada ACP nº 0864789-

89.2018.8.10.0001, foi proferida decisão de tutela provisória de urgência em 

dezembro de 18.12.2018, pelo Juiz Douglas de Melo Pinto, onde foi 

determinado: “ao ESTADO DO MARANHÃO que se abstenha de realizar 

transferências voluntárias, com exceção daquelas relacionadas à saúde, 

educação e segurança pública, aos municípios que não integrem efetivamente o 

Sistema Nacional de Trânsito, bem como aqueles que, apesar de integrados, 

não estão efetivamente cumprindo com suas obrigações para conter a sangria 

dos gastos com a recuperação dos pacientes com traumas decorrentes de 

acidentes automobilísticos de urgência antecipada foi determinado ao que não 

faça transferências voluntárias, de toda ordem, aos municípios que não integrem 

efetivamente o Sistema Nacional de Trânsito, nos exatos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). A eventual transferência deverá de precedida de 

certidão a ser fornecida pelo DETRAM de que o município integra o Sistema 

Nacional de Trânsito e que está cumprindo as obrigações previstas no CTB. ”
 
 

No início do mês de junho de 2019, em audiência realizada na Vara de 

Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, foi firmado um acordo entre o 

Ministério Público e o Estado do Maranhão, em relação ao processo 

mencionado, “no sentido de que os municípios que protocolarem junto ao 

DETRAN requerimento para início do processo de municipalização do trânsito 
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poderão, pelo prazo de 4 meses, receber transferências voluntárias do Estado 

do Maranhão, excepcionando-se a decisão de tutela de urgência proferida 

naquela ACP (id 16310324). Os municípios que, neste prazo de 4 meses, não 

concluírem o processo de municipalização ficarão novamente proibidos de 

receberem transferências voluntárias nos termos em que determinado na 

decisão de tutela de urgência”. 

Assim, tem-se que a efetiva municipalização do trânsito no âmbito do 

estado do Maranhão, representa aos prefeitos não somente a possibilidade de 

celebração de convênios com os governos federal e estadual, mas proporciona 

inúmeros benefícios à segurança da população, como aumento da receita 

municipal para obras de engenharia, fiscalização e educação para o trânsito, a 

redução dos gastos com a saúde pública e previdência, além da diminuição da 

violência no trânsito.  

Como reflexo dessa questão foi constatado, segundo matéria do Portal G1, 

através de levantamento feito pelo Centro de Apoio Operacional Constitucional e 

Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), do Ministério Público do 

Pará, que houve uma redução do número de acidentes nos municípios paraenses que 

municipalizaram o trânsito, sendo citada como exemplo a cidade de Marabá, onde as 

estatísticas mostraram diminuição dos acidentes de trânsito, após trabalho efetivo de 

fiscalização: “em 2016, foram 123 mortes. Em 2017, caiu para 64, e em 2018, foram 23 

óbitos, que ainda é muito, mas houve redução. Mas não basta municipalizar, tem que 

ter estrutura”. 7 

Em âmbito local, cumpre destacar ainda, a existência da Campanha 

Interinstitucional denominada “TODOS PELA VIDA NO TRÂNSITO: a 

preferência é a vida”, promovida pelo MPMA em parceria com outras instituições 

e Poderes, tais como: Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Polícia 

Rodoviária Federal, DETRAN-MA, SMTT, SOS Vida, Observatório do Trânsito, 

além de outros órgãos estaduais. Juntos, buscam demonstrar, em audiências 

                                                 
7
 PORTAL G1. Estatísticas apontam redução de acidentes em cidades com trânsito 

municipalizado. Disponível em: <https://g1.globo.com/pa/santarem-
regiao/noticia/2019/05/21/estatisticas-apontam-reducao-de-acidentes-em-cidades-com-transito-
municipalizado.ghtml >. Acesso em: junho de 2019.  
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públicas regionais, a importância da municipalização do trânsito e a necessidade 

de ações municipais nas áreas de engenharia de trânsito, trabalho contínuo de 

educação para o trânsito, além da realização periódica de fiscalizações dos 

condutores de veículos automotores, visando sensibilizar os gestores municipais 

e mostrar as vantagens da municipalização.  

Assim, conclui-se que a efetivação da municipalização é de grande valia e 

urgentemente necessária, configurando um dos meios mais efetivos na luta pela 

diminuição dos preocupantes e crescentes índices de lesões e mortes no 

trânsito, visando sobretudo com tal providência, que é uma obrigação legal dos 

gestores municipais, garantir aos cidadãos um trânsito em condições seguras e, 

principalmente, preservar vidas. 
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2) DECISÕES JURISPRUDENCIAIS SOBRE CRIMES DE 
TRÂNSITO 

   

2.1 - HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302 do CTB) 

Desde sua entrada em vigor, o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) 

passou por diversas alterações, assim como o entendimento da doutrina e 

jurisprudência, acerca do enquadramento de determinadas condutas típicas ao 

art. 302 desse diploma legal, levando ao questionamento se a imputação do 

homicídio culposo seria a única possível aos agentes envolvidos em acidentes 

de trânsito com vítimas fatais. 

Passou-se a defender que, em determinados casos, com particularidades 

específicas, estaria configurado homicídio doloso (dolo eventual), não afastando 

a aplicabilidade do art. 302 do CTB, mas evidenciando que a incidência do art. 

121 do Código Penal era mais adequada.  

O Superior Tribunal de Justiça, se manifestou sobre a possibilidade de 

configuração do dolo eventual nos crimes cometidos por agentes na direção de 

veículo automotor da seguinte forma:  

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO CONSUMADO E 
TENTADO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIMES DE 
TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. CONSTATAÇÃO 
TÉCNICA DO GRAU DE ALCOOLEMIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE REVELAM A OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. É admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo 
automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das 
circunstâncias concretas da conduta. 
(…) 
3. A embriaguez não foi a única circunstância externa configuradora do 
dolo eventual. Assim, na espécie, a Corte de origem entendeu, com 
base nas provas dos autos, que “o recorrente não está sendo 
processado em razão de uma simples embriaguez ao volante da qual 
resultou uma morte, mas sim de dirigir em velocidade incompatível com 
o local, à noite, na contramão de direção em rodovia” (fl. 69). 
Tais circunstâncias indicam, em tese, terem sido os crimes praticados 
com dolo eventual. 
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4. Infirmar a conclusão alcançada pela Corte de origem demandaria 
dilação probatória, iniciativa inviável no âmbito desta ação 
constitucional. 
5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 303.872/SP, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, 
DJe 02/02/2017, grifo nosso). 
 

Nesse cenário, caberá ao poder judiciário avaliar, no caso concreto, se a 

conduta praticada é amparada pelo CTB (culpa) ou pelo Código Penal (dolo).  

Especificamente, desde a alteração introduzida no CTB pela Lei n° 

13.546
8
, de 2017, que qualificou o homicídio culposo no trânsito quando o 

agente está sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, surgiram 

entendimentos de que essa alteração legislativa inviabilizaria a incidência do art. 

121. 

Contudo, é uma conclusão equivocada, haja vista que a conduta de matar 

alguém dolosamente, independente da forma, é tipificada ao teor do Código 

Penal e não do CTB, que apenas pune o homicídio culposo (quando praticado 

na direção de veículo automotor).  

Sobre o tema, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO 
CORPORAL GRAVE E HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. ART. 129, §1º, E ART. 121, CAPUT (POR DUAS 
VEZES), AMBOS DO CP. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO 
CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
INOCORRÊNCIA. NOVA PRONÚNCIA. REFORMATIO IN PEIUS 
INDIRETA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO CRIME DE 
HOMICÍDIO CONSUMADO PARA DELITO DIVERSO DA 
COMPETÊNCIA DO JÚRI. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E 
DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL 
A QUO. POSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL E CULPA 
CONSCIENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA A DEFESA 

                                                 
8
  Altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro), para dispor sobre crimes cometidos na direção de veículos automotores. 
 (...) 
 Art. 3º O art. 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro) , passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º : 
 “Art. 302. ...................................................................... 
 § 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: 
 Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.” 
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(SEGUNDO MOMENTO) ANTERIORMENTE DEFERIDAS PELO 
JUÍZO (PRIMEIRO MOMENTO). APONTADA PRECLUSÃO PRO 
JUDICATO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
(…) 
V – Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em 
delitos praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de 
pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para 
a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium 
accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, 
incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate. 
VI – O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor 
mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o 
resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo 
direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do 
possível, provável. 
VII – “A desclassificação da infração penal de homicídio tentado 
qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma 
dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de 
certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao 
Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à 
competência ditada pela Constituição Federal” (AgRg no AgRg no 
REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do 
STJ). 
(…) 
 Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1579818/SC, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
27/06/2017, DJe 01/08/2017, grifo nosso). 
 

Logo, ainda que o CTB atribua uma punição mais severa ao agente que 

pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor (alcoolizado ou sob 

efeito de outras drogas), não há óbice à incidência do delito de homicídio doloso, 

quando houver existência de indicativos de dolo eventual, cabendo o julgamento 

ao Tribunal do Júri, inclusive acerca da análise de ser a conduta realmente 

dolosa ou culposa.  

Abaixo, entendimento Jurisprudencial:   

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICAÇÃO. CULPA 
CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS 
AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO 
INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.  
1. A pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do 
delito, sendo suficiente, nessa fase processual, a mera existência de 
indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a 
materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio do in dubio pro 
societate. 2. O Tribunal estadual firmou entendimento consentâneo 
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, havendo 
elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo 
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eventual, como in casu (presença de embriaguez ao volante, 
excesso de velocidade e tráfego na contramão, em rodovia 
federal de intenso movimento), o julgamento acerca da sua 
ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, 
na qualidade de juiz natural da causa. 3. A desconstituição do julgado, 
no intuito de abrigar o pleito defensivo de desclassificação da conduta, 
não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário 
aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência 
incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado 
n. 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no 
AREsp 1013330/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).  
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ 
AO VOLANTE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE 
LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DOLO EVENTUAL. 
POSSIBILIDADE, COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CORTE 
POPULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.  
1. (...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior 
"havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar 
o dolo eventual, como in casu (presença de embriaguez ao 
volante), o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa 
consciente compete à Corte Popular, juiz natural da causa, de 
acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o 
auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do 
devido processo legal" (AgRg no AREsp 965.572, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/05/2017).  
5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1142134/CE, Rel. 
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, 
DJe 14/09/2018). 
 
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO NA 
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE 
PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DOLO 
EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE. EXAME QUE EXIGE 
APROFUNDAMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. 
QUALIFICADORA DA SURPRESA. INCOMPATIBILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO PARA AFASTAR A 
QUALIFICADORA.  
1. (...) 
4. A pretensão da defesa de desclassificar a conduta do paciente 
encontra óbice na impossibilidade de revolvimento do material 
fático/probatório dos autos em sede de habeas corpus, porquanto, 
para perquirir se o acusado estaria severamente embriagado e 
assumira, ou não, os riscos e consequências de sua conduta, seria 
Documento: 85714233 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 
10/08/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça necessário o 
revolvimento de todo conteúdo fático-probatório dos autos, que deve 
ser definido pelo Tribunal do Júri.  
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5. Na espécie, foram apontados três elementos que podem 
sugestionar a presença do dolo eventual: o acusado dirigia sem 
habilitação, sob a influência de álcool, sendo a vítima atingida no 
acostamento da via. Assim, não há afastar a apreciação dos fatos 
pelo Juízo natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri.  
6. (...) 
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 
excluir a qualificadora da surpresa. Liminar ratificada. (HC 454375/SP, 
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018).  
 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA E CONSUMADA. 
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGOS 302 E 303 DO CTB. 
REJEIÇÃO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS 
SUFICIENTES DE AUTORIA. CONSTATAÇÃO. ART. 413, CAPUT 
DO CPP. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DOLO 
EVENTUAL. CULPA CONCORRENTE. DÚVIDA. IN DUBIO PRO 
SOCIETATE.MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO 
JÚRI. DECISÃO MANTIDA.  
I. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, 
acaso presentes indícios de autoria e comprovada a materialidade do 
fato, de rigor a pronúncia do acusado (art. 413 do CPP), prevalecendo 
o princípio in dubio pro societate. II. Hipótese dos autos em que as 
declarações das testemunhas, assim como o termo de 
constatação atestando embriaguez alcoólica - lavrado após o 
sinistro automobilístico - são suficientes para, na fase de 
admissibilidade da acusação, evidenciar o dolo eventual do 
recorrente, impondo-se o não acolhimento do pleito 
desclassificatório. III. Eventuais dúvidas acerca da ocorrência de 
culpa concorrente entre o réu e o pai das vítimas no fatídico 
evento devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. IV. 
Recurso desprovido. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. RSE 
0482572017, Rel. Desembargador (a) VICENTE DE PAULA GOMES 
DE CASTRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 
15/03/2018, DJe 27/03/2018) 

 

Igualmente, é entendimento jurisprudencial que quando o homicídio 

culposo, do art. 302 do CTB, é praticado por motorista profissional, a penalidade 

de suspensão do direito de dirigir se faz ainda mais necessária, haja vista que, 

por ser profissional, deve ter maior dever de cuidado.  

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 619 DO CPP. 
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 
VÍCIOS AUTORIZATIVOS NÃO CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. 
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 



 

  

 

 

 

 

                                         “2019 – O Ministério Público na indução de Políticas Públicas”                                                     
                15 

MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  
1. Verificando-se que acórdão recorrido decidiu fundamentadamente a 
questão a ele submetida, concluindo pela existência de provas 
suficientes a ensejar a condenação de modo a afastar a incidência do 
princípio do in dubio pro reo, não se configura a apontada 
contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. 
Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira 
devidamente fundamentada, pela existência de provas suficientes para 
a condenação, rever esse entendimento não é cabível a este Superior 
Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-
probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de 
recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. 3. De 
acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, 
os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra 
categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao 
praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de 
suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 
302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de 
liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior 
acuidade no trânsito. 4. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 
1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). 
 
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. 
MANIFESTAÇÃO DA ORIGEM. INDISPENSABILIDADE. 
CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. IDONEIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 - Para que se reconheça o 
requisito constitucional do prequestionamento, não basta que o 
inconformismo seja deduzido nas razões recursais, é necessário que o 
Tribunal sobre ele se pronuncie, formulando tese jurídica sobre a 
questão. 2 - Apresentados dados concretos para justificar a 
exasperação da pena-base, os quais realmente apontem para uma 
maior reprovabilidade da conduta, não se vislumbra qualquer 
ilegalidade a ser reconhecida. 3 - Agravo regimental improvido. (AgRg 
no AREsp 1068852/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018). 

 

Além disso, a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade/sanção 

prevista em lei que, por si só, não configura ofensa ao direito de ir e vir, portanto, 

não cabendo habeas corpus sob argumento de ameaça à liberdade de 

locomoção.  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 302 DO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 
CULPABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PATAMAR MÍNIMO. 
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INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A gravidade concreta 
do delito, demonstrada pela velocidade excessiva e pela ingestão de 
bebida alcoólica da conduta é suficiente para a manutenção da 
valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e justificar 
o acréscimo de 1/6 à pena-base. 2. A imposição da medida 
administrativa de suspensão do direito de dirigir veículo 
automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua 
conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não 
tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à 
liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é 
cabível o manejo do habeas corpus. 3. Agravo regimental não 
provido. (AgRg no HC 443003/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018). 
 
 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO 
DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS 
HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do 
agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
2. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 
34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – 
RISTJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais 
superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao 
princípio da colegialidade. Precedentes. 3. O habeas corpus tem 
cabimento limitado à proteção da liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder. Inviável com o fim de revogar a 
suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por não se 
vislumbrar, na hipótese, ameaça ao direito de ir e vir do paciente. 
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 436084/SP, 
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
14/08/2018, DJe 23/08/2018).  

 
 

2.2 - CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO 

(ART. 303 do CTB) 

 
Via de regra, não se aplica o princípio da consunção entre os crimes dos 

arts. 303 e 309 do CTB.  
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Porém, o crime de lesão corporal culposa previsto ao teor do art. 303 do 

CTB, quando não reconhecida a autonomia de desígnios, absorve o delito de 

direção sem habilitação, capitulado no art. 3099 do mesmo diploma legal, haja 

vista que este último é delito de perigo, sendo absorvido pelo crime de dano. 

Assim, incidirá sobre a conduta praticada a causa de aumento de pena do § 1o 

do art. 30310.  

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES 
DE TRÂNSITO. ARTS. 303 E 309, AMBOS DO CTB. AUSÊNCIA DE 
REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO. 
CONDENAÇÃO DA SEGUNDA CONDUTA DENUNCIADA. 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS 
AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Em função do princípio 
da consunção, um tipo descarta outro porque consome ou exaure o 
seu conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento material. É 
um caso de consunção o do fato posterior que resulta consumido pelo 
delito prévio" (Eugênio Raúl Zaffaroni, in Manual de Direito Penal 
Brasileiro V.1, 7ª ed. rev. e atualizada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, págs. 628-629) 2. No caso em exame, o Tribunal de 
origem rechaçou o pleito de reconhecimento do princípio da 
consunção entre os delitos lesão corporal (art. 303 do CTB) e dirigir 
sem habilitação (art. 309 do CTB), não vislumbrando relação de 
exaurimento de conteúdo proibitivo da norma. 3. Hipótese em que, 
reconhecida a autonomia dos desígnios do recorrente e a 
distinção dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, 
evidencia-se a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a 
ocorrência isolada dos crimes, o que denota a impossibilidade da 
absorção de um delito pelo outro e o reconhecimento da 
atipicidade do segundo frente a extinção da punibilidade do 
primeiro, como ocorrido na espécie em exame. 4. Recurso 
desprovido. (RHC 61464/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).  
 
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSORÇÃO DOS DELITOS 
DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E DIREÇÃO SEM 
HABILITAÇÃO. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE 
REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 - A jurisprudência deste Superior 
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o crime de lesão 

                                                 
9
 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. 
10

   Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: 

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
§ 1

o
 Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1

o
 

do art. 302.  
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corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o delito de direção 
sem habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa 
de aumento de pena (art. 303, parágrafo único, do CTB). Destarte, 
extinta a punibilidade do agente em face da expressa renúncia da 
vítima ao direito de representação pelo delito de lesão corporal, 
também fica extinta a punibilidade com relação ao crime de 
direção sem habilitação, menos grave, porquanto absorvido. (HC 
25.082/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 12/04/2004). 2 - 
Habeas corpus não conhecido, porém, de ofício, concedida a ordem 
para declarar extinta a punibilidade do delito de direção sem 
habilitação. (HC 299223/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016).  
 

Igualmente, não se aplica o princípio da consunção entre o crime de 

embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e o de lesão corporal culposa (art. 

303), pois trata-se de crimes autônomos e independente, inexistindo crime meio 

e crime fim - o primeiro não é meio e/ou fase de preparação para o segundo.  

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 303 E 306 DO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITOS AUTÔNOMOS. 
BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 1. É inviável o reconhecimento da consunção do 
delito previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), pelo 
seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor), quando um não constitui meio para a execução do 
outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam 
bens jurídicos distintos. Precedentes. 2. Agravo regimental 
desprovido. (AgRg no AREsp 1239057/MS, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018). 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA 
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUNÇÃO. 
DESCABIMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. 
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento que 
prevalece nesta Corte Superior de Justiça, "os crimes de 
embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção 
de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio 
normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento 
do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da 
consunção. Precedentes." (AgRg no REsp 1.688.517/MS, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). 2. Agravo regimental 
desprovido. (AgRg no HC 442850/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).  
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO 
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CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – A 
aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um 
conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser 
resolvida pelo princípio da especialidade. Desse modo, sua aplicação 
pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, 
uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução 
da outra. – Na prática de dois crimes, para que um deles seja 
absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena 
cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de uma 
conexão entre ambos, ou seja, que um deles haja sido praticado 
apenas como meio necessário para a prática de outro, mais grave. – 
Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor e os de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos 
distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, 
por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem 
momentos consumativos diferentes, não havendo que se falar, 
portanto, em absorção. – Na espécie, o fato de o paciente haver 
dirigido veículo automotor, em via pública, com a capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e de haver, 
posteriormente, se envolvido em acidente de trânsito que veio a 
causar lesão corporal na vítima, amolda-se à hipótese de 
concurso material e não de consunção, pois é despicienda a 
prática do primeiro crime para que ocorra a consumação do 
segundo, e vice-versa. – Agravo regimental não provido. (AgRg no 
HC 457838/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018).  
 
 

2.3 - DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 do CTB)11 

                                                 
11

 Art. 306.  Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:                 
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 
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. 
§ 1

o
  As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 

2012) 
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou 
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou                     (Incluído pela Lei nº 
12.760, de 2012) 
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade 
psicomotora.                     (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 
§ 2

o
  A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou 

toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em 
direito admitidos, observado o direito à contraprova.                 (Redação dada pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 
§ 3

o
  O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou 

toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.                 
(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 
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O delito de embriaguez na condução de veículo automotor, previsto no 

art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo necessária apenas a prática da 

conduta para configuração do crime, independente de demonstração da 

potencialidade lesiva do ato.   

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 
DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE E CLARA. 
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA 
MATERIALIDADE. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. 
FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. DESCRIÇÃO DE CRIME 
EM TESE. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE 
PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE QUE A CONDUTA 
TENHA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. BASTA A 
INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 
Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e 
materialidade), não há inépcia na denúncia. Plausibilidade da 
acusação, em face do liame entre a pretensa atuação do paciente e os 
fatos. 2. Em tal caso, está plenamente assegurado o amplo exercício 
do direito de defesa, em face do cumprimento dos requisitos do art. 41 
do Código de Processo Penal. 3. Descrito crime em tese, ou seja, 
dirigir veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool, o que teria sido constatado 
por sinais externos de embriaguez e pelo teste do etilômetro 
(bafômetro), a tese da falta de justa causa, por atipicidade, não 
prospera na via eleita. Ir além, para saber da eventual margem de 
tolerância na medição do aparelho, é tema a ser dirimido na instrução 
probatória, sob o crivo do contraditório. 4. A espécie, segundo 
entendimento iterativo desta Corte, é de crime de perigo abstrato, 
sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade 
lesiva da conduta do agente. Basta que esteja conduzindo veículo 
automotor sob a influência de álcool. 5. Recurso ordinário não 
provido. (RHC 97585/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 
DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.  
(...) 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE 
LESIVA DA CONDUTA DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. CRIME 
DE PERIGO ABSTRATO. REEXAME DE MATÉRIA FATICO-

                                                                                                                                                  
§ 4º  Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput.      
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019) 
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PROBATÓRIA. IMPOSSIBLIDADE. 1. O crime do artigo 306 do 
Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-
se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta 
daquele que conduz veículo em via pública com a concentração 
de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo 
penal. Precedentes. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com base no 
arcabouço probatório existente nos autos, acerca da materialidade e 
autoria do delito imputado, tendo em vista que ficou comprovado que o 
sentenciado conduzia veículo automotor em via pública com a 
concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 decigramas, 
mostra-se incabível o pleito de absolvição formulado pelo agravante. 3. 
Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido 
de absolver o insurgente por atipicidade na conduta, desconstituindo, 
com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário 
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via 
eleita, ante o óbice da Sumula n. 7/STJ. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA (LEI N. 1.060/50). REQUISITOS PARA 
CONCESSÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 7/STJ. 1. 
A análise do preenchimento dos requisitos para a concessão dos 
benefícios previstos na Lei n. 1.060/50, por esta Corte Superior, 
demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, 
providência inviável, nos termos do enunciado da Súmula n. 7/STJ. 2. 
Agravo não conhecido. (AgRg no AREsp 1241914/SP, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 
28/06/2018).  
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TIPICIDADE. ALTERAÇÃO DA 
CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO 
QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
PREDOMINANTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. 
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e a partir da 
edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não mais se exige, 
para sua tipificação, a prova da alteração da capacidade motora 
do agente. Precedentes. 2. Não há dissídio jurisprudencial se a Corte 
de origem decidiu em consonância com a orientação predominante do 
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. 
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1258692/MG, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
07/06/2018, DJe 15/06/2018).  
 

Destarte, após o advento da lei 12.760/2012, não é mais necessária a 

submissão do acusado a exames de alcoolemia para configuração do delito 

previsto no art. 306, admitindo-se a comprovação da embriaguez por outros 

meios de prova, resguardado o direito ao contraditório e ampla defesa.   
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DO CTB. DELITO 
PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 12.760/2012. DESPICIENDA 
A SUBMISSÃO DO ACUSADO A TESTE DE ETILÔMETRO. 
ADMISSÃO DE QUALQUER MEIO DE PROVA. EMBRIAGUEZ 
DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO POLICIAL E PELO 
ATESTADO MÉDICO. CAPACIDADE PSICOMOTORA AFETADA 
EM DECORRÊNCIA DA DIABETES. ALEGAÇÃO AFASTADA. 
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. 
Importa assinalar que o delito foi praticado sob a égide da Lei n. 
12.760/2012. Assim, não há reparo a ser feito no aresto impugnado, 
pois a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, com o 
advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código 
de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do 
acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a 
comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros 
meios de prova em direito admitidos, observado o direito à 
contraprova. Precedentes. 2. A Corte local asseverou que a 
embriaguez se encontra demonstrada pelo depoimento policial e pelo 
atestado médico que a confirmou. 2.1. O Tribunal de origem rechaçou 
a tese de que a capacidade psicomotora teria sido afetada em 
decorrência da diabetes. Além disso, a Corte originária assentou "que 
o 'relatório médico', exarado dois anos e quatro meses depois, reporta 
sim, de modo singelo, diabetes sob controle, o que não quer dizer 
estivesse em surto da doença na noite dos fatos, já que a prova oral, 
reiteradamente, afirma 'hálito etílico'". 2.2. Registre-se que, no sistema 
de valoração das provas do processo penal brasileiro, vigora o 
princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador 
decidir pela condenação do agente, desde que o faça 
fundamentadamente. 2.3. Ciente disso, o acolhimento do 
inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do 
especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos 
autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental 
improvido. (AgRg no AREsp 1331345/SP, Rel. Ministro RIBEIRO 
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 24/10/2018).  
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 
306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. 
COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. 
INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I 
- O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, 
justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade 
de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a 
presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova 
da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre 
na espécie. II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte 
Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a 
presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza 



 

  

 

 

 

 

                                         “2019 – O Ministério Público na indução de Políticas Públicas”                                                     
                23 

será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, 
prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do 
in dubio pro societate. III - "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 
306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, 
na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, 
outros elementos possam ser utilizados para atestar a 
embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do 
motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de 
prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no 
REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti 
Cruz, DJe 06/11/2017). IV - Na hipótese, não há que se falar em 
ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que 
"o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para 
efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. 
acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao 
teste do etilômetro, pois há outros elementos de prova nos autos, 
como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão 
extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia 
ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Recurso ordinário 
desprovido. (RHC 95316/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018 
AgRg no AREsp 1274148/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 
24/05/2018). 
 

 

São Luís, 10 de julho de 2019. 

 

 
Hagamenon de Jesus Azevedo 

Coordenador Regional do CAOP-CRIM – Santa Inês 
Promotor de Justiça 

 
 
 
De acordo: 
 

José Cláudio Cabral Marques 
Coordenador do CAOP-CRIM 

Promotor de Justiça 
 
 
 

Érica Larissa Rocha Martins 
Bacharel em Direito 

Estagiária de pós-graduação do CAOP-CRIM 
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ANEXOS REFERENTES A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04/06/2019

Número: 0862056-53.2018.8.10.0001 
 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

 Órgão julgador: Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis 

 Última distribuição : 29/11/2018 

 Valor da causa: R$ 1.000,00 

 Assuntos: Saúde, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Antecipação de Tutela / Tutela Específica 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60)

(AUTOR)

AMMAN LUCAS RESPLANDES ROCHA (ADVOGADO)

ANGIO IMAGEM LTDA - ME (RÉU) GUILHERME ANTONIO DE LIMA MENDONCA (ADVOGADO)

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO MARANHAO

(REPRESENTANTE)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

20275
871

04/06/2019 08:08 Ata da Audiência Ata da Audiência



 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

 

GRUPO DE TRABALHO

RACIONALIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO

TERCEIRA REUNIÃO

DATA/HORÁRIO/LOCAL: 03/06/2019, às 15h, no 1º salão do Tribunal do Júri.

PROCESSO REFERÊNCIA: 0862056-53.2018.8.10.0001

PRESENTES:

JUIZ DE DIREITO: Douglas de Melo Martins

Procurador-geral do Estado: Rodrigo Maia Rocha

Procurador do Estado: Carlos Henrique Falcão de Lima

Secretário de Estado da Saúde: Carlos Eduardo de Oliveira Lula

Secretário de Estado de Articulação de Políticas Públicas: Marcos Antônio Barbosa Pacheco

Promotores de Justiça: Herberth Costa Figueiredo;

Presidente da FAMEM/Prefeito de Igarapé Grande: Erlânio Xavier

Presidente do Sindicato dos Médicos: Adolfo Paraíso

Advogado da Associação Médica do Maranhão: Pedro Henrique Sá Vale Serra Alves

Prefeito de Timbiras: Antônio Borba Lima

Sec. Saúde Coroatá/Presidente COSEMS-MA: Domingos Vinicius de Araújo Santos

Num. 20275871 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: DOUGLAS DE MELO MARTINS - 04/06/2019 08:08:39
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19060408082722100000019245173
Número do documento: 19060408082722100000019245173



Sec. Saúde São Mateus: Lucélia Martins

Sec. Saúde Peritoró: Eneas Oliveira Costa Neto

Sec. Saúde Codó: Suelson Sales

Sec. Saúde Alto Alegre: Iolete Soares de Arruda

 

Aberta a audiência, após diversas discussões, as partes fizeram um acordo parcial, no sentido de que as conclusões e propostas

apresentadas pela perícia serão discutidas com as 19 regiões de saúde em reuniões conduzidas pela SES. Ao final, será

 apresentado relatório final em audiência que será realizada no dia 25/06/2019, às 15h, no 1º salão do Tribunal do Júri do

 Fórum Des. Sarney Costa.Fica cancelada a audiência designada para amanhã 04/06/2019. O Estado do Maranhão se compromete

a, na oportunidade, apresentar as medidas jurídicas e legislativas necessárias para formalização dos consórcios públicos.

 Firmou-se transação entre o Ministério Público e o Estado do Maranhão, no âmbito da ACP nº 0864789-89.2018.8.10.0001, no

sentido de que os municípios que protocolarem junto ao DETRAN requerimento para início do processo de municipalização do

  trânsito poderão, pelo prazo de 4 meses, receber transferências voluntárias do Estado do Maranhão, excepcionando-se a decisão de

 tutela de urgência proferida naquela ACP (id 16310324). Os municípios que, neste prazo de 4 meses, não concluírem o processo

de municipalização ficarão novamente proibidos de receberem transferências voluntárias nos termos em que determinado na

decisão de tutela de urgência.

Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz lavrar o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do que

para constar, eu __________, Herberth Alessandro da Cunha Machado, assessor de juiz, digitei.

 

Douglas de Melo Martins

Juiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
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Unidade da Federação 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

 Acre 640 853 886 883 774 712 770 852 1.201 1.025 8.596

 Alagoas 1.642 1.711 1.823 2.203 2.373 2.224 2.295 2.501 2.291 2.149 21.212

 Amapá 384 446 463 662 705 694 725 652 590 578 5.899

 Amazonas 233 472 658 599 509 673 1.189 1.433 1.436 1.036 8.238

 Bahia 5.195 6.053 6.535 7.263 8.309 9.882 9.390 9.535 8.927 8.440 79.529

 Ceará 7.522 10.057 11.652 10.772 10.756 12.078 11.374 11.559 10.184 10.075 106.029

 Distrito Federal 2.693 3.032 3.185 2.159 2.330 2.794 2.799 2.789 2.356 2.253 26.390

 Espírito Santo 1.882 2.922 3.757 3.697 4.324 4.327 5.032 4.667 5.116 4.289 40.013

 Goiás 5.072 6.048 5.994 6.734 5.545 5.852 6.205 6.398 7.045 6.547 61.440

 Maranhão 7.984 6.668 4.927 5.374 6.507 6.361 4.723 4.890 5.320 4.826 57.580

 Mato Grosso 3.029 3.453 3.338 3.593 4.517 4.743 4.719 6.062 6.126 5.029 44.609

 Mato Grosso do Sul 1.350 1.910 2.164 2.221 2.063 1.880 1.347 1.313 1.346 3.180 18.774

 Minas Gerais 13.352 15.366 17.097 19.030 20.087 21.834 22.260 21.747 22.211 19.308 192.292

 Pará 3.019 3.186 3.478 4.279 5.187 5.641 5.998 6.355 6.138 6.398 49.679

 Paraíba 4.247 5.420 4.409 4.475 4.336 4.764 4.728 3.832 4.056 3.412 43.679

 Paraná 6.383 7.445 8.564 10.034 9.238 9.320 9.072 9.391 10.602 9.415 89.464

 Pernambuco 845 2.511 4.146 5.628 7.801 6.502 7.577 7.103 7.260 6.969 56.342

 Piauí 2.014 3.746 3.525 3.195 5.489 5.263 6.958 7.895 7.244 7.195 52.524

 Rio de Janeiro 8.376 9.441 9.888 11.008 11.942 11.537 9.457 8.787 9.515 8.213 98.164

 Rio Grande do Norte 1.973 2.986 2.996 2.891 2.415 2.400 2.315 2.525 2.790 2.391 25.682

 Rio Grande do Sul 3.967 5.129 4.752 4.571 4.288 4.413 4.659 4.049 4.168 3.101 43.097

 Rondônia 1.656 2.275 1.870 1.923 2.560 2.308 2.274 2.439 2.955 2.187 22.447

 Roraima 691 970 887 895 1.170 1.382 1.612 2.002 3.041 2.358 15.008

 Santa Catarina 5.268 5.677 5.565 6.811 6.475 6.538 7.616 7.541 8.000 6.243 65.734

 São Paulo 35.076 38.411 40.664 39.040 38.140 38.991 35.703 38.085 38.834 36.849 379.793

 Sergipe 507 415 735 1.081 1.516 1.696 2.516 2.250 2.097 1.874 14.687

 Tocantins 60 134 267 308 545 1.263 1.741 2.322 1.989 1.348 9.977

Total 125.060 146.737 154.225 161.329 169.901 176.072 175.054 178.974 182.838 166.688 1.636.878
 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

 Morbidade Hospitalar do SUS por Causas Externas - por local de internação - Brasil

Internações por Unidade da Federação e Ano atendimento

Grupo de Causas: V01-V89¹

 Notas: ¹V01-V09 Pedestre traumatizado acid transporte, V10-V19 Ciclista traumatizado acid transporte, V20-V29 Motociclista traumatizado acid transp, V30-V39 Ocup 
triciclo motor traum acid transp, V40-V49 Ocup automóvel traum acid transporte, V50-V59 Ocup caminhonete traum acid transporte, V60-V69 Ocup veíc transp pesado 
traum acid tran, V70-V79 Ocup ônibus traumatizado acid transport, V80-V89 Outros acid transporte terrestre
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VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

 

ACP 0864789-89.2018.8.10.0001

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

RÉU: ESTADO DO MARANHÃO

DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO requer a concessão de tutela de

urgência em Ação Civil Pública ajuizada em face do ESTADO DO MARANHÃO.

O pedido foi formulado nos seguintes termos (transcrição literal):

“requer o Ministério Público Estadual a concessão de TUTELA PROVISÓRIA

  DE URGÊNCIA ANTECIPADA“inaudita altera parte” para determinar ao Estado

do Maranhãoque não faça transferências voluntárias, de toda ordem, aos

municípios que não integrem efetivamente o Sistema Nacional de Trânsito, nos

exatos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). E também aos municípios

que, apesar integrados, não estão efetivamente cumprindo com suas obrigações

para conter a sangria dos gastos com a recuperação dos pacientes com traumas

 decorrentes de acidentes automobilísticos, sob pena de cominação de multa diária

 de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista a existência do “fumus boni

 juris”e do “periculum in mora”demonstrado concretamente pelo constante risco de

danos a que está exposta a população no Estado do Maranhão.”

Quanto aos fatos que fundamentam os pedidos, alega o seguinte (transcrição literal):

“01.  ANotícia de Fato nº 038815-500/2018 foi autuada em face do depoimento do

 Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Maranhão, Dr. Adolfo Silva

Paraíso, inscrito no CRM/MA sob o nº 1267, que noticiou, por ocasião da
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  Audiência realizada no dia 07/12/2018, referente ao Processo nº

 0862056-53.2018.8.10.0001, que 70% dos pacientes internados em UTI no

Maranhão com traumas estão envolvidos com acidentes automobilísticos, bem

como relatou que o pano de fundo para o número elevado de internações com a

 recuperação de motociclistas consiste na falta de fiscalização do DETRAN e do

controle de motoristas conduzindo veículos e motocicletas sob efeito de bebida

alcoólica, conforme consta na gravação da referida Audiência referente ao

Processo nº 0862056-53.2018.8.10.0001 que acompanha a presente exordial(fls.

02/18).

02. É público e notório que os gastos com a recuperação dos usuários do SUS

com traumas decorrentes de acidentes automobilísticos são exorbitantes e oneram

demasiadamente os cofres públicos, impactando não apenas o setor de saúde,

com altos custos médico-hospitalares, mas também a Previdência Social e a

economia, conforme comprovam os documentos anexos e o depoimento do

Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Maranhão.

03. Ademais, registrou-se que o investimento em políticas de melhorias do

trânsito não é prioridade dos municípios maranhenses, tampouco a garantia da

segurança dos usuários das vias, o que não se deve à falta de recursos, tendo em

vista o expressivo montante oriundo dos repasses feitos pelo Estado, a título de

cooperação, auxílio, aos referidos municípios. Diferentemente, são consequências

da má-gestão, negligência e do absoluto descaso do Poder Público Municipal

com o gerenciamento das verbas, das quais parcela vultosa custeou despesas

para eventos festivos, a exemplo, das festas carnavalescas, servidores/gestores,

inclusive.

04. A destinação indevida dos recursos ocasiona o aumento de atos irregulares

praticados pelos condutores e, consequentemente, culmina em trágicos acidentes

e conflitos no trânsito, superlotando os hospitais de urgência e emergência,

ademais das outras unidades de saúde da capital, cuja superlotação tem colocado

em colapso a execução continuada dos serviços de saúde públicos em todo o

Estado, em notório prejuízo aos usuários do SUS.

05. Destarte, face à gravidade da situação acima delineada, tendo em vista a

especial e vital necessidade das pessoas que necessitam do serviço SUS, não

subsiste outra providência eficaz inserta nas atribuições deste órgão ministerial, a

não ser ajuizar esta ação civil pública, a fim de lograr a tutela jurisdicional

pertinente.”.

É o relatório. Decido.
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Para a concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC requer que os elementos trazidos pela

parte evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

A  probabilidade do direito alegado decorre de fundamentos constantes da Constituição da

 República, sobretudo de objetivos a serem assegurados pelo Estado Brasileiro.

A República Federativa do Brasil possui como fundamento a dignidade da pessoa humana. A

vida e a saúde dos cidadãos são direitos fundamentais e devem ser perseguidos com prioridade pelo Poder

Público. A garantia desses direitos demandam prestações positivas do Estado que, naturalmente, exigem o

investimento de recursos públicos. Diante da insuficiência desses recursos, o Estado deve agir de forma

racional, com planejamento e controle efetivos, a fim de melhor alocá-los.

Não é novidade que a saúde pública no Brasil (e não é diferente no Maranhão) respira por

aparelhos. A demanda é altíssima e os recursos não são suficientes para garantia da prestação de um bom

serviço à população. Em período de recessão, não há perspectiva de que o volume de receitas aumente. E,

por óbvio, a solução não está (somente) no incremento de receitas. Em se tratando de saúde pública e do

direito à vida das pessoas, o mais racional é que se estanque a causa do aumento da demanda pelo serviço

de saúde.

Neste cenário, os documentos que instruem a Inicial apontam para uma das grandes causas de

elevação da demanda pelo serviço de saúde e que não geram consequências somente para esta área.

Conforme consta da Petição Inicial e do processo nº 0862056-53.2018.8.10.0001 (em audiência

 ocorrida no dia 07/12/2018), o Presidente do Sindicato dos Médicos do Maranhão noticiou que 70% dos

pacientes internados em UTI no Maranhão com traumas estão envolvidos com acidentes automobilísticos,

bem como relatou que o pano de fundo para o número elevado de internações com a recuperação de

 motociclistas consiste na falta de fiscalização do DETRAN e do controle de motoristas conduzindo

veículos e motocicletas sob efeito de bebida alcoólica.

O dado revelado pelo sindicalista demonstra um dos gargalos que sufocam a porta de entrada do

SUS: acidentes de trânsito. Em momento anterior, em um dos processos que tramitam nesta vara, pude

inspecionar o Hospital Socorrão e, em conversa com administradores do hospital e com pacientes,

também tive essa percepção.

Ocorre que o número de acidentes de trânsito, responsável por fazer vítimas que hoje lotam o

sistema de saúde, não gera custos somente para esse serviço, pois o número de inválidos e de mortos

aumenta, sobrecarregando a previdência pública e a securitização,  além de ser causa degrande sofrimento

para as vítimas e seus familiares.

Conforme destacou o MP na Inicial, “Consoante dados constantes no sítio eletrônico do Centro

de Pesquisa e Economia do Seguro (CEPS)3, o custo social dos acidentes no Maranhão, em estimativas

 por ano, com valores em milhões, foi de: a) 2005: R$ 717,61; b) 2006: R$ 703,62; c) 2007: R$ 877,53; d)
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

2008: R$ 1.047,68; e) 2009: R$ 1.092,86; f) 2010: R$ 1.308,96; g) 2011: R$ 1.588,94; h) 2012: R$

 1.911,91; i) 2013: R$ 1.908,56; j) 2014: R$ 2.300,11; k) 2015: R$ 2.516,30”.

Dados da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (Ofício nº 1003/2018 – SAAJ/SES, datado

de 13/12/2018 – anexo à petição inicial) demonstram que, no período compreendido entre os anos 2015 e

2018, no Maranhão ocorreram 29.731 internações de pacientes de traumas decorrentes de acidentes

automobilísticos. Os custos hospitalares com essas internações totalizaram o montante de R$

22.335.790,03.

Portanto, ao se identificar a ocorrência de acidentes de trânsito como uma das causas geradoras

de elevados custos sociais que impactam a gestão da saúde, da previdência e de outros serviços públicos

igualmente relevantes, é razoável que se adotem medidas urgentes de prevenção aos acidentes de trânsito,

para que se minimizem os nefastos efeitos apontados.

Nesse sentido, outro relevante dado trazido pelo MP na inicial e que possui imbricada relação

com o número de acidentes é que a esmagadora maioria dos municípios maranhenses ainda não

municipalizou a gestão do  trânsito e não integram o Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

 O MP destacou, como resultado de buscas realizadas no sítio eletrônico do DENATRAN, que

157 (cento e cinquenta e sete) municípios maranhenses ainda não integram o Sistema Nacional de

Trânsito,sendo eles:

Itapecuru-Mirim

Vargem Grande

Zé Doca

Coelho Neto

Araioses

Tuntum

Bom Jardim

Brejo

Turiaçu

Parnarama

São Domingos do Maranhão

Matões

Monção

Urbano Santos

Pindaré-Mirim
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33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

Vitória do Mearim

Arame

Alto Alegre do Pindaré

Cururupu

Raposa

Timbiras

Humberto de Campos

Buriti

São Bernardo

Miranda do Norte

Anajatuba

São João dos Patos

Turilândia

Santa Quitéria do Maranhão

Santa Luzia do Paruá

Pedro do Rosário

Carolina

Porto Franco

Matinha

Dom Pedro

Peritoró

Cantanhede

Centro Novo do Maranhão

Maracaçumé

Trizidela do Vale

Paraibano

São Vicente Ferrer

Mirador
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68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

Nova Olinda do Maranhão

São João Batista

Cândido Mendes

Riachão

Magalhães de Almeida

Palmeirândia

Olho d'Água das Cunhãs

Pastos Bons

Cajari

Formosa da Serra Negra

Presidente Sarney

São Raimundo das Mangabeiras

São Benedito do Rio Preto

Pirapemas

Apicum-Açu

Governador Edison Lobão

Sítio Novo

Gonçalves Dias

Bacuri

Poção de Pedras

Esperantinópolis

Bacabeira

Mata Roma

Matões do Norte

Governador Eugênio Barros

Jenipapo dos Vieiras

Maranhãozinho

Lago Verde

Joselândia
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97.  

98.  

99.  

100.  

101.  

Itaipava do Grajaú

Santo Amaro do Maranhão

Anapurus

São João do Carú

Fortuna

Araguanã

Buritirana

Primeira Cruz

Mirinzal

Olinda Nova do Maranhão

Cidelândia

Nina Rodrigues

Santo Antônio dos Lopes

Campestre do Maranhão

Peri Mirim

Senador La Rocque

Igarapé do Meio

Satubinha

Centro do Guilherme

Vila Nova dos Martírios

Santana do Maranhão

Presidente Juscelino

São Pedro da Água Branca

Fortaleza dos Nogueiras

Água Doce do Maranhão

São Francisco do Maranhão

Guimarães

Igarapé Grande
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121.  

122.  

123.  

124.  

125.  

126.  

127.  

128.  

129.  

Lima Campos

Godofredo Viana

São Francisco do Brejão

Presidente Vargas

Lagoa Grande do Maranhão

Duque Bacelar

Lagoa do Mato

Bela Vista do Maranhão

Alto Parnaíba

Cajapió

São João do Paraíso

Senador Alexandre Costa

Serrano do Maranhão

Capinzal do Norte

Governador Archer

Lago do Junco

Cedral

Brejo de Areia

Sucupira do Norte

Altamira do Maranhão

Fernando Falcão

Jatobá

Governador Newton Bello

Boa Vista do Gurupi

Montes Altos

Cachoeira Grande

Lago dos Rodrigues

Central do Maranhão

Tasso Fragoso
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154.  

155.  

156.  

157.  

Feira Nova do Maranhão

Milagres do Maranhão

Governador Luiz Rocha

Ribamar Fiquene

Santa Filomena do Maranhão

Marajá do Sena

São José dos Basílios

Lajeado Novo

Belágua

São Domingos do Azeitão

Presidente Médici

Amapá do Maranhão

Luís Domingues

São Roberto

Afonso Cunha

Graça Aranha

Bernardo do Mearim

Porto Rico do Maranhão

Sambaíba

Sucupira do Riachão

Bacurituba

Benedito Leite

Nova Colinas

São Raimundo do Doca Bezerra

Nova Iorque

São Pedro dos Crentes

São Félix de Balsas

Junco do Maranhão

Num. 16310324 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: DOUGLAS DE MELO MARTINS - 19/12/2018 16:24:19
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121916241923800000015521430
Número do documento: 18121916241923800000015521430



Municipalizar o trânsito é o processo legal, administrativo e técnico, por meio do qual o

município assume integralmente a responsabilidade pelos serviços de engenharia, fiscalização, educação

no trânsito, levantamento, análise e controle de dados estatísticos, bem como pela criação de juntas

administrativas de recursos de infrações.

Ou seja, significa assumir, de forma efetiva, o dever de organizar a política de trânsito na cidade,

obrigação esta já contida no Código de Trânsito Brasileiro e não exercida pelos municípios.

O Ministério Público destacou na inicial que “consoante informações disponíveis no sítio

eletrônico do Ministério da Saúde5, nos municípios que adotaram a estratégia de municipalização do

trânsito, ‘houve maior redução do número de óbitos por acidentes de trânsito, com queda de 12,8%”e 

“nos demais, a queda foi menor, 8,9%”. Verifica-se, portanto, o impacto positivo da municipalização do

trânsito na redução do número de acidentes, e, por consequência, na diminuição dos custos sociais deles

decorrentes.

Diante disso, afigura-se ilegítimo que o Estado do Maranhão, ente que absorve a maioria dos

impactos econômicos e sociais gerados por essa situação anômala, continue a realizar transferências

voluntárias aos municípios que ainda não tomaram efetivas medidas para municipalizarem a gestão do

trânsito e se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito (CTB, art. 24).

O direito fundamental à boa administração pública, previsto no artigo 41 da Carta dos Direitos

Fundamentais da União Europeia, e que permeia também toda a Constituição da República, requer uma

“administração eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência,

motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por

suas condutas omissivas e comissivas”
1
. Disso decorre o dever de observar, em suas ações, todos os

princípios constitucionais, dentre os quais os da prevenção.

O princípio da prevenção impõe ao administrador, diante de uma situação em que se tem certeza

de que sua continuidade provocará dano, a obrigação de evitá-lo.

Portanto, mostra-se razoável, do ponto de vista jurídico, o acolhimento do pedido de tutela de

urgência, a fim de se resguardar, em última instância, uma eficiente gestão do sistema público de saúde,

visto que a medida possibilitará a prevenção e redução de acidentes automobilísticos.

Todavia, a fim de que não se cause dano às finanças dos municípios e à coletividade, a proibição

de destinação de transferências voluntárias aos municípios que não integrem o SNT não deve afetar

aquelas que se destinem à saúde, segurança e educação.

Operigo da demora     está presente, porquanto a continuidade da situação narrada causa sérios

danos ao sistema público de saúde, comprometendo uma eficaz prestação do serviço à população e

perdura uma situação calamitosa de abarrotamento dos hospitais, o que causa recorrentes violações ao

princípio da dignidade da pessoa humana.
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A urgência da medida justifica, inclusive, a mitigação da regra de prévia oitiva da Fazenda

Pública, prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/1992, sobretudo considerando que a medida não atingirá bens

ou interesses do Estado.

A hipótese é admitida pela jurisprudência do STJ, em casos excepcionais, como o da espécie.

:Pela pertinência, transcrevo os seguintes julgados nesse sentido

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO

PODER PÚBLICO. ART. 2° DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992,

aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os

requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública.

2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não

ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar .

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1314453/RS, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 13/10/2010)

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE REPRESENTANTE

JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/92.

INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O art. 2º da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a necessidade de prévia audiência do representante

judicial da pessoa jurídica de direito público para concessão de liminar em ação civil pública, não se

aplica a hipóteses em que a medida não atinge bens ou interesses da referida entidade.

2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1038467/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 20/05/2009)

3. DELIBERAÇÃO

DEFIRO,    em parte, opedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO ao ESTADO

  DO MARANHÃO que se abstenha de realizar transferências voluntárias, com exceção daquelas

relacionadas à saúde, educação e segurança pública, aos municípios que não integrem efetivamente o

    Sistema Nacional de Trânsito, bem como aqueles que, apesar de integrados, não estão efetivamente

cumprindo com suas obrigações para conter a sangria dos gastos com a recuperação dos pacientes com

traumas decorrentes de acidentes automobilísticos.
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A eventual transferência deverá de precedida de certidão a ser fornecida pelo DETRAM de que o

município integra o Sistema Nacional de Trânsito e que está cumprindo as obrigações previstas no CTB.

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 10.000,00.

DESIGNO o dia  01/02/2019, às 10h, para realização de audiência de conciliação.

CITE-SE o réu. INTIMEM-SE.

Publique-se.

São Luís, 18.12.2018.

DOUGLAS DE MELO MARTINS

Juiz Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos

1 FREITAS, Juarez. Discricionariedade Administrativa e o direito fundamental à boa administração
pública. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 99.
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