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Direito Penal
38. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
O tema explicado neste tópico do livro está superado porque o STJ reviu sua
posição. Confira abaixo o atual entendimento da Corte:
ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO
HABILITADA É CRIME DE PERIGO ABSTRATO

Imagine a seguinte situação hipotética:
João, 55 anos, entregou seu carro para que seu filho Igor (17 anos) fosse a uma
festa. Na volta para casa, Igor foi parado em uma blitz. Além de aplicar a
multa, os agentes de trânsito encaminharam cópia do processo administrativo
para o Ministério Público, que denunciou João pela prática do crime previsto
no art. 310 do CTB:
Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa
não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso,
ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por
embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Em sua defesa, João alegou que Igor não causou nenhum tipo de perigo
porque sabe dirigir há anos e estava em velocidade compatível no local, não
tendo os agentes de trânsito observado qualquer condução irregular do
veículo por sua parte.

Os argumentos da defesa poderão ser aceitos?
NÃO. É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do CTB. Assim, não é
exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo
de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção
de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou
com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde,
física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo
com segurança.
O art. 310, mais do que tipificar uma conduta idônea a lesionar, estabelece um
dever de garante ao possuidor do veículo automotor. Neste caso, estabelecese um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automóvel a

determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com ou sem habilitação, com
problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo geral que
encerra a condução de um veículo nessas condições.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.485.830-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para
acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/3/2015 (recurso repetitivo)
(Info 563).
STJ. 6ª Turma. REsp 1.468.099-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em
19/3/2015 (Info 559).

Observação importante
O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao final de seu voto, faz uma importante ressalva
dizendo que, apesar do entendimento acima adotado, não se exclui a
possibilidade de, no caso concreto, ocorrerem situações nas quais se verifique
que, mesmo a pessoa conduzindo o veículo sem habilitação, consta-se a total
ausência de risco potencial à segurança viária. Ex: determinado indivíduo,
desejando carregar uma caminhonete com areia, pede ao seu ajudante, não
habilitado, que realize uma manobra de poucos metros, em área rural
desabitada e sem movimento, para melhor posicionar a carroceria do
automóvel. Neste caso, mesmo o delito do art. 310 sendo delito de perigo
abstrato, não haveria crime por ausência de tipicidade material, já que tal
comportamento é absolutamente inidôneo para por em risco a segurança de
terceiros.

