
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.830 - MG (2014/0262850-3)
  
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
RECORRIDO : PAULO FERREIRA DA SILVA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DE ACORDO COM O 
ART. 543-C. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 
CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CTB. BEM JURÍDICO. 
SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE LESÃO OU EXPOSIÇÃO 
A PERIGO DE DANO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial processado de acordo com o regime previsto no 
art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 
8/2008 do STJ. TESE: É de perigo abstrato o crime previsto no 
art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. 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. 
2. Embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima 
intervenção, não pode a dogmática penal descurar de seu objetivo de 
proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, assim entendidos, na 
dicção de Claus Roxin, como “interesses humanos necessitados de 
proteção penal”, qual a segurança do tráfego viário. 
3. Não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a 
demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de 
condutas que, a priori , representam potencial produção de danos a 
pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço 
público.
4. Na dicção de autorizada doutrina, o art. 310 do CTB, mais do que 
tipificar uma conduta idônea a lesionar, estabelece um dever de 
garante ao possuidor do veículo automotor. Neste caso estabelece-se 
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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.
5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Terceira Seção, por maioria, dar provimento ao 
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
acompanhado pelos Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Gurgel de Faria, Ericson 
Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) e Felix Fischer. Vencidos os 
Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Relator), Newton Trisotto 
(Desembargador Convocado do TJ/SC), Leopoldo de Arruda Raposo 
(Desembargador convocado do TJ/PE) e Maria Thereza de Assis Moura, que 
negavam provimemto ao recurso especial. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro 
Rogerio Schietti Cruz. Votaram vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis 
Júnior, Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Leopoldo de 
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) e Maria Thereza de 
Assis Moura. Votaram com o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator para 
acórdão) os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Gurgel de Faria, Ericson Maranho 
(Desembargador convocado do TJ/SP) e Felix Fischer. Presidiu o julgamento o 
Sr. Ministro Jorge Mussi. 

Brasília, 11 de março de 2015

Ministro Rogerio Schietti Cruz  
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.830 - MG (2014/0262850-3)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de 

recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, com 

fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão 

proferido no Habeas Corpus  n. 1.0000.13.067976-4/000.

O Parquet  mineiro denunciou o recorrido pela suposta prática do 

crime tipificado no art. 310 da Lei n. 9.503/1997 (permissão ou entrega 

temerária da direção de veículo automotor a determinadas pessoas), por ter, 

em 2/4/2012, confiado e entregue a direção de sua motocicleta a menor 

inabilitado.

Com base no art. 395, II, do Código de Processo Penal, o Juízo de 

Direito do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte/MG rejeitou a peça 

acusatória, sob fundamento de não teria descrito nenhuma situação concreta 

de perigo de dano, afirmando que a abordagem se deu em razão de 

patrulhamento local . Houve apelação da acusação, provida pela Segunda 

Turma Recursal Criminal para cassar a decisão hostilizada e determinar a 

persecução penal. Seguiu-se a impetração de habeas corpus  no Tribunal de 

Justiça mineiro, que concedeu a ordem para trancar a ação penal  (fl. 209):

HABEAS CORPUS  – ART. 310 DO CTB – ENTREGAR DIREÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR À PESSOA NÃO HABILITADA – CRIME DE 
PERIGO CONCRETO – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

- Possível o trancamento da ação penal em sede de writ  apenas em 
casos de demonstração, de plano, de atipicidade do conduta, inocência 
do acusado ou extinção da punibilidade.

- Necessidade de demonstração de perigo concreto.
VV. EMENTA: HABEAS CORPUS  – DELITO PREVISTO NO ART. 

210, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ENTREGA DIREÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA – CRIME DE 
PERIGO ABSTRATO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR 
ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBLIDADE – DENEGADO O 
HABEAS CORPUS .

- O delito de trânsito, tipificado no artigo 310, do Código de Trânsito 
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Brasileiro, é crime de perigo abstrato, de modo que não se exige 
comprovação da possibilidade de eventual dano.

- Em se tratando de crime formal, não se exige resultado naturalístico, 
tampouco de prova da ocorrência do dano, porquanto de perigo abstrato.

Houve a oposição de embargos de declaração acusatórios, que 

foram rejeitados (fls. 280/283).

Alega o recorrente a negativa de vigência ao art. 310 do Código de 

Trânsito Brasileiro, sustentando que o crime nele tipificado seria de perigo 

abstrato, não sendo exigido, para a sua configuração, a demonstração de 

perigo concreto.

Argumenta que (fl. 253):

[...] para a configuração do crime do artigo 310 do Código de Trânsito 
Brasileiro, basta a conduta de entregar a direção de veículo automotor a 
pessoa não habilitada, sendo desnecessária a demonstração da 
probabilidade de ocorrência de dano concreto.

Nessa linha, ao contrário do sustentado no acórdão combatido, em se 
tratando de crime de perigo abstrato, não se exige a prova da 
lesividade ou da potencialidade lesiva da conduta perpetrada pelo 
agente; esta se presume pela simples prática da ação ou omissão 
encerrada no tipo penal.

[...]

Pede o provimento do recurso especial, com a cassação do 

trancamento da ação penal, deferido no acórdão recorrido.

Oferecidas contrarrazões (fls. 280/283), admitiu-se o recurso na 

origem (fls. 285/286).

O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso 

especial (fl. 299):

Recurso Especial. Legislação especial. Crime de trânsito. Entrega de 
veículo automotor para condutor não habilitado. Atipicidade. Inexistência. 
Crime de perigo abstrato que independe da ocorrência de resultado 
naturalístico. Precedente desse STJ

Parecer pelo provimento do recurso.
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Por decisão datada de 29/10/2014, indiquei o presente recurso 

como representativo da controvérsia, afetando seu julgamento à Terceira 

Seção (fls. 305/307).

Aberta nova vista, o Parquet  federal ratificou o parecer apresentado.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.830 - MG (2014/0262850-3)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): 
Em meu entender, a conduta do recorrido, tal como descrita na denúncia, é 

atípica, o que justifica o trancamento da ação, segundo deferida no acórdão 

recorrido.

Não desconheço a jurisprudência da Quinta Turma, segundo a qual 

o crime do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, 

dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta 

daquele que 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 (HC 

n. 253.884/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/3/2013). 

Contudo, vejo a questão sob outro foco. A minha posição está de 

acordo com aquela exposta pelo Ministro Og Fernandes no HC n. 

118.310/RS, DJe 31/10/2012.

Ali, a Sexta Turma decidiu que o mesmo entendimento adotado pela 

jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto ao delito descrito no art. 309 

do Código de Trânsito Brasileiro (registrado inclusive na Súmula 720/STF), de 

que se exige a existência do perigo concreto para a configuração do crime, 

deve ser aplicado em relação ao delito previsto no art. 310 do mesmo diploma 

legal. Assim, não basta a simples entrega do veículo a pessoa não habilitada, 

fazendo-se necessária a demonstração de perigo concreto de dano 

decorrente de tal conduta . Eis o que consta do voto de S. Exa.:

[...]
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que 

o delito descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro – conduzir 
veículo automotor sem habilitação –, necessita da existência de perigo 
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concreto para sua configuração.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ART. 32 
DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL E ART. 309 DA LEI 9.503/97.

1. As Cortes Superiores sedimentaram o entendimento no sentido de 
que a direção de veículos automotores sem habilitação, nas vias 
terrestres, pode constituir crime, nos termos do art. 309 do CTB, ou 
infração administrativa, consoante o art. 162, inciso I, do CTB, a 
depender da ocorrência ou não de perigo concreto de dano, restando, 
pois, derrogado o art. 32 da Lei de Contravenções Penais.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp nº 331.104/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

1º/4/2004, DJ 17.5.2004 p. 266)

HABEAS CORPUS . DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM 
HABILITAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PERIGO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. 
ORDEM CONCEDIDA.

1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa, medida de 
exceção que é, somente pode ter lugar, quando o motivo legal invocado 
mostrar-se na luz da evidência, primus ictus oculi.

2. Tratando a denúncia de fato penalmente atípico, à falta de perigo 
de dano a pessoa, resultado de que depende a caracterização do delito 
tipificado no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, mostra-se de rigor o 
trancamento da ação penal.

3. Ordem concedida.
(HC nº 28.500/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, 

julgado em 30/5/2006, DJ 4/9/2006)

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97. CRIME DE 
PERIGO CONCRETO. INOCORRÊNCIA.

O art. 309 da Lei nº 9.503/97 textualmente exige que, para restar 
caracterizado o crime de direção sem permissão ou habilitação, é 
necessária a ocorrência de perigo real ou concreto (Precedentes do STF 
e desta Corte).

Ordem concedida  para absolver o ora paciente, com base no art. 386, 
inciso III, do Código de Processo Penal.

(HC nº 150.397/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 
13/4/2010, DJe 31/5/2010)

O Supremo Tribunal Federal também já posicionou quanto ao tema, 
exigindo a existência do perigo concreto para a configuração do crime 
descrito no art. 309 do Código de Transito, sendo, inclusive, editada a 
Súmula nº 720, que dispõe:

SÚMULA Nº 720: O ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, 
QUE RECLAMA DECORRA DO FATO PERIGO DE DANO, DERROGOU O 
ART. 32 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS NO TOCANTE À 
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO EM VIAS TERRESTRES.

Veja-se, ainda, o seguinte julgado:
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Infração de trânsito: direção de veículos automotores sem habilitação, 
nas vias terrestres: crime (CTB, art. 309) ou infração administrativa 
(CTB, art. 162, I), conforme ocorra ou não perigo concreto de dano: 
derrogação do art. 32 da Lei das Contravenções Penais (precedente: HC 
80.362, Pl., 7.2.01, Inf. STF 217). 

1. Em tese, constituir o fato infração administrativa não afasta, por si só, 
que simultaneamente configure infração penal. 

2. No Código de Trânsito Brasileiro, entretanto, conforme expressamente 
disposto no seu art. 161 - e, cuidando-se de um código, já decorreria do art. 
2º, § 1º, in fine, LICC - o ilícito administrativo só caracterizará infração penal 
se nele mesmo tipificado como crime, no Capítulo XIX do diploma. 

3. Cingindo-se o CTB, art. 309, a incriminar a direção sem habilitação, 
quando gerar "perigo de dano", ficou derrogado, portanto, no âmbito 
normativo da lei nova - o trânsito nas vias terrestres - o art. 32 LCP, que 
tipificava a conduta como contravenção penal de perigo abstrato ou 
presumido. 

4. A solução que restringe à órbita da infração administrativa a direção de 
veículo automotor sem habilitação, quando inexistente o perigo concreto de 
dano - já evidente pelas razões puramente dogmáticas anteriormente 
expostas -, é a que melhor corresponde ao histórico do processo legislativo 
do novo Código de Trânsito, assim como às inspirações da melhor doutrina 
penal contemporânea, decididamente avessa às infrações penais de perigo 
presumido ou abstrato.

(HC 84.377, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado 
em 29/6/2004, DJ 27/8/2004) 

O mesmo entendimento deve ser aplicado em relação ao delito 
previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro – permitir, confiar ou 
entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Assim, não basta a simples entrega do veículo a pessoa não 
habilitada, fazendo-se necessária a demonstração de perigo concreto de 
dano decorrente de tal conduta. 

Ressalto que, pelos mesmos fundamentos, em 3/8/2009, neguei 
provimento ao Agravo de Instrumento nº 1.141.187/MG, que tratava de 
hipótese semelhante. [...]

Em parecer escrito para o HC n. 120.495/MG, que tramitou no 

Supremo Tribunal Federal, o Subprocurador-Geral da República Edson 

Oliveira de Almeida assim opinou:

[...]
O simples fato de confiar a direção do veículo a pessoa não habilitada 

é insuficiente para tipificar a conduta, se não demonstrado concretamente 
o rebaixamento do nível de segurança no trânsito, que não pode ser 
presumido: “se simplesmente dirigir veículo sem habilitação não 
configura crime, a participação pela entrega da direção etc. não 
pode constituir delito autônomo. Se o fato principal (a direção) não é 
típico, a participação (entrega da direção do veiculo) não pode ser 
transformada em delito autônomo. O legislador não pode converter 
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uma participação atípica numa conduta típica autônoma " (Damásio 
de Jesus. Crimes. Trânsito: anotações à parte criminal do Código de 
Trânsito. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 230).

[...]

Aqui, faço um parênteses para informar que o referido habeas 

corpus  já foi julgado pelo Supremo, tendo a Primeira Turma, por maioria, 

decidido por sua extinção sem resolução do mérito. Na oportunidade, a 

Ministra Rosa Weber, Relatora, após salientar a existência da divergência, 

nesta Casa, sobre a questão, ressaltou vasta doutrina que aponta a natureza 

de crime de perigo abstrato do ato de entregar a direção de veículo automotor 

a pessoa sem permissão para dirigir e concluiu no sentido de que os fatos 

recomendam o processamento da ação penal, tendo em vista que se admite o 

habeas corpus  para o trancamento de ações penais apenas diante de 

situações excepcionais, em que manifesta a atipicidade da conduta, a 

presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte 

probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.

Disse, ainda, a eminente Relatora que é de se prestigiar, ao menos 

neste momento processual, o processamento da ação penal, pois a 

divergência sobre o tema entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

órgão judicial constitucionalmente responsável pela uniformização da 

interpretação da legislação federal, revela a inexistência do manifesto 

constrangimento ilegal, abuso de direito ou teratologia necessária ao próprio 

conhecimento da ação constitucional do habeas corpus.

Não localizei outra decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha 

enfrentado a matéria ora em debate, o que me permite concluir que aquela 

Corte ainda não se posicionou quanto à questão. 

Voltando ao caso concreto, digo que também não é uníssona a 

doutrina quanto à classificação do delito em apreço, mas, para Leonardo 

Schmitt de Bem, não parece ser dispensável a prova de um potencial dano ao 

objeto de ação decorrente de condução anormal por parte do agente 
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inabilitado ou sem condições para tanto. Entende o professor que a ação 

descrita no art. 310 nada mais representa do que uma participação no crime 

de direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação  (art. 309), 

porém punida de forma autônoma. Para este é imprescindível que da 

condução advenha um perigo concreto ao objeto de ação. Desta forma, esta 

mesma circunstância também se faz necessária à tipificação do presente 

delito, devendo ser afastada a idéia de que se trata de crime de perigo 

concreto apenas quando a norma de forma expressa enuncia que o perigo é 

elemento constitutivo do fato. Logo não é suficiente [...] que o pai empreste o 

veículo ao filho menor e sem habilitação, embora seja o entendimento 

majoritário na doutrina e sua aplicação seja constante [...], bem como que a 

condução se dê num pequeno trajeto ou decorra, ainda, da ação do vendedor 

que autoriza a realização de test-drive pelo futuro comprador sem habilitação 

[...]. Não havendo conduta anormal, confiar ou entregar a direção a pessoa 

que, ainda com estado físico ou psíquico alterado, reduzindo o nível de 

segurança da coletividade, só enseja a responsabilização do agente pela 

infração do art. 162, I, da Lei n. 9.503/97  (Direito Penal de Trânsito, 

comentários aos crimes da Lei n. 9.503/97 sob a ótica da teoria da imputação 

objetiva . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, págs. 221/222).

Ariosvaldo de Campos Pires e Sheila Jorge Selim de Salem 

comentam que a isolada interpretação do tipo legal poderia conduzir o 

exegeta a afirmar que o legislador prevê como evento o perigo abstrato. 

Todavia, o que distingue a figura delituosa em exame das infrações 

administrativas previstas nos arts. 163 e 164 é o resultado que se exige no 

art. 310: o perigo concreto. Apenas por interpretação sistêmica, portanto, 

pode-se chegar a tal conclusão [...] Nessa linha de idéias, para que o fato seja 

considerado crime, não basta a concretização da conduta humana, sendo, 

também, necessário, "que lese ou exponha a perigo bens jurídicos". Apenas 

assim a intervenção penal pode ter legitimidade (Crimes de Trânsito na Lei n. 

9.503/97 . Belo Horizonte: Del Rey, 1998, págs. 244/245).
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Para Luiz Flávio Gomes, ou interpretamos o 310 como infração de 

perigo concreto (atendendo às modernas exigências do Direito Penal) ou 

devemos reconhecer sua inconstitucionalidade (por violar o princípio da 

ofensividade, que conta com assento constitucional indiscutível, consoante a 

melhor doutrina, especialmente italiana). Caso contrário, como 

compatibilizá-lo com os citados 163/164? Onde residiria a diferença ente o 

ilícito administrativo e o penal? Considerando que a sanção para este último é 

extraordinariamente superior, só restam, como vimos, dois caminhos: ou 

interpretamos o 310 com a exigência de perigo concreto ou o damos por 

inválido (frente à Constituição vigente) – CTB: Primeiras Notas Interpretativas . 

Boletim IBCCrim n. 61. Dezembro/1997, pág. 5.

No mesmo sentido:

Para a caracterização do crime, indispensável é a comprovação da 
potencialidade lesiva da conduta, demonstrada em cada caso concreto 
pela situação real de perigo criada pela conduta. É o que defende 
EDISON MIGUEL DA SILVA JÚNIOR, em trabalho publicado no Bol. 
IBCCrim 76/7, mar/1999, em artigo sob o título Crimes de perigo no 
Código de Trânsito Brasileiro: "Para o crime de entregar direção de 
veículo automotor a pessoa sem habilitação, também é necessária a 
comprovação da ofensa ao bem jurídico tutelado, ou seja, deve ocorrer a 
exposição de dano potencial à incolumidade pública criada pelo motorista 
não habilitado na condução anormal do veículo.

(RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro . 8ª 
ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 
págs. 613/614)

O delito se consuma quando o agente pratica qualquer uma das 
condutas previstas no tipo, desde que dela resulte perigo concreto à 
incolumidade pública. Portanto, é indispensável o advento do perigo, 
ainda que momentâneo (delito de perigo concreto ).

(BARETTA, Gilciane Allen; SILVA, Luciana Caetano da. Leis Penais 
Especiais, Parte I, Coord. Luiz Regis Prado., São Paulo. Editora Revista 
dos Tribunais, 2009, pág. 213).

Com essas considerações, concluo que, para a configuração do 

delito inscrito no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, além de o agente 

permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não 
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habilitada, é necessário que tal atitude exponha a dano potencial a 

incolumidade de outrem. Isso exigirá – conforme palavras de Luiz Flávio 

Gomes – um empenho maior da acusação para evidenciar o concreto perigo 

(a terceiros) "da conduta" realizada .

Na hipótese, a inicial acusatória não descreveu nenhuma situação 

concreta de perigo de dano. Confira-se este trecho da denúncia (fls. 18/19):

[...]
Consta dos autos que, no dia 2 de abril de 2012, por volta das 

20h07min, na Rua Comunidade, altura do nº 2, Bairro Paraíso, nesta 
Comarca, o denunciado, livre e consciente de sua conduta, entregou a 
direção da Motocicleta HONDA/CG, placa HFY-6111 ao menor e 
inabilitado K V S.

Conforme se apuro, na citada data, o denunciado entregou a direção 
da motocicleta à pessoa menor e inabilitada, que foi abordado pelos 
militares, durante operação policial.

Ao agir assim, o denunciado incorreu nas iras do art. 310 da Lei nº 
9.503/97, razão pela qual, e requeiro que, uma vez autuada esta, seja o 
mesmo citado, devidamente intimado para a audiência de instrução e 
julgamento [...]

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.830 - MG (2014/0262850-3)

VOTO-VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, interpõe 
recurso especial em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
daquele Estado, que concedeu a ordem lá impetrada a fim de extinguir o 
processo deflagrado contra o recorrido, nos termos desta ementa (fl. 209):

HABEAS CORPUS  – ART. 310 DO CTB – ENTREGAR 
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR À PESSOA NÃO 
HABILITADA – CRIME DE PERIGO CONCRETO – 
POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.
- Possível o trancamento da ação penal em sede de writ  apenas 
em casos de demonstração, de plano, de atipicidade do conduta, 
inocência do acusado ou extinção da punibilidade.
- Necessidade de demonstração de perigo concreto.
VV. EMENTA: HABEAS CORPUS  – DELITO PREVISTO NO 
ART. 210, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – 
ENTREGA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A 
PESSOA NÃO HABILITADA – CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR 
ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBLIDADE – 
DENEGADO O HABEAS CORPUS .
- O delito de trânsito, tipificado no artigo 310, do Código de 
Trânsito Brasileiro, é crime de perigo abstrato, de modo que não 
se exige comprovação da possibilidade de eventual dano.
- Em se tratando de crime formal, não se exige resultado 
naturalístico, tampouco de prova da ocorrência do dano, 
porquanto de perigo abstrato.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, violação ao 
art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a "decisão combatida 
negou vigência ao dispositivo de lei federal mencionado, do qual se extrai que, 
para a caracterização do delito de permitir, confiar, entregar a direção de 
veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou que 
possua o direito de dirigir suspenso" torna-se irrelevante o prejuízo concreto ao 
bem tutelado, pois trata-se de crime de perigo abstrato e que, portanto, 
independe da ocorrência de resultado naturalístico" (fl. 251)
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Admitido o especial e, por considerá-lo representativo de 
controvérsia, haja vista a multiplicidade de recursos com fundamentação 
idêntica, determinei que o seu processamento se desse de acordo com o regime 
previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 
8/2008 do STJ. 

A tese sustentada, já sufragada em outros julgados, foi a 
seguinte: 

Para a configuração do delito previsto no art. 310 do 
Código de Trânsito Brasileiro, não é necessário que a 
conduta daquele que permite, confie ou entregue 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, cause lesão ou 
mesmo exponha a real perigo o bem jurídico tutelado 
pela norma, tratando-se, portanto, de crime de perigo 
abstrato.

I. 

Não perco de vista que a discussão que circunda os chamados 
crimes de perigo abstrato, além de juridicamente densa, encontra-se longe de 
uma solução consensual aceitável pela doutrina, sendo, portanto, bastante 
polêmica. Isso porque tal debate envolve incertezas tanto no que se refere ao 
próprio conceito de bem jurídico, ainda impreciso no campo político-criminal, 
quanto no que concerne ao conceito de delito de perigo abstrato que também 
não é uníssono.

A par da dificuldade acadêmico-doutrinária que se reflete, 
amiúde, nas decisões judiciais que se direcionam, ora com as mesmas bases 
teóricas daqueles que defendem de forma pragmática a viabilidade de 
antecipação da tutela penal, ora com o ataque incondicional a esse tipo de 
crescimento ou expansão do direito penal moderno, não pretendo me 
aprofundar nas tormentosas e ainda dissidentes discussões que envolvem o 
tema, sob pena de tornar o voto acadêmico e despido de concretude. Gostaria 
apenas, por amor à correição conceitual e para evitar ao máximo equívocos 
dogmáticos, assinalar algumas considerações com o objetivo de amparar a 
minha orientação para casos como o do autos.

Documento: 1390314 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/05/2015 Página  1 4 de 24



 

 

Superior Tribunal de Justiça

II. 

Assim, em que pese a robustez dos argumentos constantes do 
voto do e. relator, pedirei vênia para apresentar outra compreensão sobre esse 
polêmico tema, embora não desconheça, repita-se, as dificuldades apontadas 
por grande parte da doutrina em relação à compatibilidade dos crimes de perigo 
abstrato com um Direito Penal que, nas palavras de Silva Sanchez, vem-se 
apresentando ultimamente sob uma tendência incriminadora, que "adopta en 
ocasiones la forma de una legislación claramente simbólica o retórica, sin 
posibilidades reales de aplicación útil" (SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. 
Aproximación al derecho penal contemporáneo.  Bacelona: JB, 1992, p. 16).

Fato é, porém, que, por razões de política criminal, o legislador 
prevê, no Código Penal e em leis extravagantes, condutas cujo aperfeiçoamento 
se dá com a mera ocorrência do comportamento típico, independentemente da 
efetiva produção de risco ou dano dele decorrente.

Assim, com a visão de um conceito um pouco menos restrito 
para abarcar os casos de crime que gere perigo para um número indeterminado 
de pessoas, "Os tipos penais de perigo abstrato num sistema penal funcionalista 
moderado devem ser avaliados sob uma perspectiva teleológica, que direciona 
toda a política criminal e define o conteúdo dos institutos dogmáticos do 
sistema penal." (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato . 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 228).

Segundo penso, o crime de que estamos a tratar é um claro 
exemplo de dogmática penal direcionada a atender a uma política criminal de 
maior controle sobre um subsistema social qual o tráfego viário, cada vez mais 
problemático em uma sociedade que ostenta índices alarmantes de violência no 
trânsito.

Apenas para ilustrar – sem desconsiderar que há vários fatores 
que contribuem para esses números – o Mapa da Violência 2014, entre 2000 e 
2011, retrata que o número de mortes nas vias públicas passou de 28.995 para 
43.256, o que representa um aumento de 49,2%. As taxas, considerando o 
aumento da população, também cresceram 31,7% entre 2000 e 2011. 

Mas o que se está a definir, neste julgamento, é a natureza do 
crime positivado no art. 310 do CTB, cuja descrição típica é a seguinte:

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 
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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.

Ao contrário do que estabelece o crime imediatamente anterior 
(art. 309), ou mesmo o posterior (at. 311), nos quais o tipo exige que a ação se 
dê “gerando perigo de dano”, não há tal indicação na figura delitiva de que 
estamos a cuidar.

Pode parecer uma incoerência – como, aliás, muito bem 
observado no voto do Relator – que se exija a produção de perigo de dano para 
punir quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão 
para Dirigir ou Habilitação e se dispense o risco concreto de dano para quem 
contribui para tal conduta, entregando o automóvel a quem sabe não habilitado 
ou, o que é pior, a quem notoriamente não se encontra em condições físicas ou 
psíquicas, pelas circunstâncias indicadas no tipo penal, de conduzir veículo 
automotor.

Duas considerações, porém, enfraquecem essa aparente 
contradição. Em primeiro lugar, como dito, o legislador foi claro, com a 
redação dada aos tipos penais acima referidos, em não exigir a geração concreta 
de risco na conduta positivada no art. 310 do CTB. Poderia fazê-lo, mas 
preferiu contentar-se com a deliberada criação de um risco para um 
número indeterminado de pessoas por quem permite a outrem, nas 
situações indicadas, a condução de veículo automotor em via pública. Em 
segundo lugar, não há total identidade das situações previstas nos arts. 309 e 
310 do CTB. Naquele, cinge-se o tipo a punir quem dirige sem habilitação; 
neste, pune-se quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor 
tanto a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de 
dirigir suspenso, quanto a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou 
por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.

Trata-se, na verdade, de uma visão que deve repousar mais 
corretamente no incremento do risco ocasionado com a entrega da direção de 
veículo para pessoa não habilitada ou em quaisquer das outras hipóteses legais. 
Como assinala Juarez Tavares, "em todas essas situações, a definição do risco 
permitido delimita, concretamente, o dever de cuidado para realizar a ação 
perigosa de dirigir veículo automotor em vias urbanas e rurais, explicando o 
atributo objetivo contido no dever de cuidado objetivo" (TAVARES, Juarez. A 
moderna teoria do fato punível . Rio de Janeiro: Renavan, 2002, p. 90). A 
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violação da norma constitui a criação de um risco não permitido, culminando, 
com o desvalor da ação, na lesão ao dever de cuidado objetivo.

Talvez essa opção legislativa tenha decorrido da percepção de 
que os delitos de perigo abstrato “son aquellos en los que el legislador decide 
centralizar los riesgos y declarar como típicas conductas que estadísticamente 
o de forma general se muestran como peligrosas, sin exigir el tipo ninguna 
constatación de su peligrosidad o de su idoneidad para lesionar en el caso 
concreto. La conducta es descrita como peligrosa ex re o per se porque es 
general o estadísticamente adecuada para producir lesiones. ” (SÁNCHEZ, 
Bernardo J. Feijó. Cuestiones basicas de los delitos de peligro abstracto y 
concreto en relacion con el transito . Revista da AJURIS, ano XXVI, n. 78, jun. 
2000.)

Penso, por todo o exposto até aqui, ser razoável atribuir ao crime 
materializado no art. 310 do CTB, a natureza de crime de perigo abstrato, ou, 
sob a ótica ex ante , crime de perigo abstrato-concreto, em que, embora não 
baste a mera realização de uma conduta, não se exige, a seu turno, a criação de 
ameaça concreta a algum bem jurídico e muito menos lesão a ele. Basta a 
produção de um ambiente de perigo em potencial, em abstrato, de modo 
que a atividade descrita no tipo penal crie condições para afetar os 
interesses juridicamente relevantes, não condicionados, porém, à efetiva 
ameaça de um determinado bem jurídico.

Como salienta Pierpaolo Bottini, “os delitos de perigo 
abstrato-concreto descrevem a conduta proibida e exigem expressamente, para 
a configuração da tipicidade objetiva, a necessidade da periculosidade geral, 
ou seja, que a ação seja apta ou idônea para lesionar ou colocar em perigo 
concreto um bem jurídico” (Crimes de perigo abstrato . 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 90).

Ainda que referido autor – na linha, forçoso reconhecê-lo, de 
boa parte da doutrina – critique a criação de tipos penais abstratos, bem pontua 
a crescente complexidade da sociedade atual, cujos bens, serviços e tecnologias 
trazem maiores riscos, sendo o tráfego viário um exemplo de um ambiente que 
somente funciona a contento se cercado de normatização e regras rígidas de 
organização, de modo a criar aos usuários e à população em geral um grau 
razoável de segurança e confiança. “Só assim – como salienta Bottini – o 
motorista poderá utilizar seu veículo em via pública com uma expectativa sobre 
o comportamento dos demais condutores.” (BOTTINI, op. cit., p. 95).

Embora contrário ao modelo de expansão do direito penal 
Documento: 1390314 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/05/2015 Página  1 7 de 24



 

 

Superior Tribunal de Justiça

moderno e, por isso mesmo, com propostas para a criação de um direito de 
intervenção, que se situaria entre o direito público e o privado, não há como 
deixar de mencionar a percepção de Winfried Hassemer quanto à função do 
direito penal que, mais compatível com o Estado Democrático de Direito, 
voltar-se-ia para a proteção de bens jurídicos, entendidos por ele como 
“interesses humanos necessitados de proteção penal” (HASSEMER, 
Winfried apud GRECO, Luis. Modernização do Direito Penal:  bens jurídicos 
coletivos e crimes de perigo abstrato. RJ: Lumen Juris, 2011, p. 15).

Tomo de empréstimo a lição de Claus Roxin (mesmo que em sua 
visão a criminalização de crimes de perigo abstrato imponha uma análise 
diferenciada para os diversos delitos), para quem o Estado deve garantir, com 
os instrumentos jurídico-penais, não somente condições individuais 
necessárias para uma coexistência semelhante (isto é, proteção da vida e do 
corpo, da liberdade de atuação voluntária, da propriedade etc.), mas 
também as instituições estatais adequadas para este fim (uma 
administração de justiça eficiente, um sistema monetário e de impostos 
saudáveis, uma administração livre de corrupção e, acrescentaria eu, um 
tráfego viário seguro.) sempre e quando isso não se possa alcançar de melhor 
forma (ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito 
penal . Org. e trad. André Luís Callegari, Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2006, p. 17-18). 

Não se trata de uma visão de aceitação de um “solipsismo 
jurídico-penal” (GRECO, op. cit., p. 42), em razão do qual somente o direito 
penal pode estabelecer proibições e sanções. Mas de usar, de modo suficiente e 
necessário – e sob critérios bem definidos (recordo-me aqui do seminal artigo 
do Prof. Juarez Tavares) (Critérios de seleção de crimes e cominação de penas . 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 0, n. 0, 1992) –, a 
dogmática penal como instrumento de realização de uma política criminal 
assentada sobre a dignidade da pessoa humana e voltada à proteção de 
bens jurídicos.

Não se pode, assim penso, esperar a concretização de riscos, em 
espaços viários, para a punição de condutas que, a priori , representam um risco 
de produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem 
no espaço público. Como assinalado pelo Prof. Feijó Sánchez, “Ese 
adelantamiento de la protección es especialmente necesario en ámbitos 
sociales como el tráfico rodado (al igual que en la producción de alimentos o 
medicinas o la manipulación de energía nuclear) en los que ex ante resulta  
indeterminado el número de víctimas que puede producir una acción 
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peligrosa ”.

O subsistema social do tráfego viário exige o respeito a regras 
de observância generalizada, sem o quê se enfraquece o princípio da confiança 
(aqui entendido, conforme o pensamento de Roxin, como princípio de 
orientação capaz de indicar os limites do cuidado objetivo esperado ou do risco 
permitido), indispensável para o bom funcionamento do trânsito e a segurança 
de todos.

Não se exclui, por óbvio, a possibilidade de ocorrerem situações 
nas quais a total ausência de risco potencial à segurança viária afaste a 
incidência do direito penal, como se poderia concluir do exemplo de quem, 
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. Faltaria tipicidade material a tal comportamento, absolutamente 
inidôneo para pôr em risco a segurança de terceiros.

Enfim, compartilho do entendimento de que a segurança do 
trânsito é um bem jurídico coletivo que opera como um “medio de protección 
de bienes jurídicos individuales .” (SÁNCHEZ, B. J. F., op. cit.).

Conclui então o professor: “El art. 310 sería la única infracción 
de peligro abstracto, pero más que tipificar una conducta estadísticamente 
idónea para lesionar establece un deber de garante del poseedor del vehículo 
automotor. En este caso se adelantan las barreras de protección saltándose el 
principio de accesoriedad de la participación y tipificando directamente un 
acto preparatorio: el favorecimiento de una conducta imprudente o peligrosa. 
Evidentemente, se establece ese deber de no permitir, confiar o entregar la 
dirección de un automóvil a determinadas personas sin habilitación, con 
problemas psíquicos o físicos o embriagadas por la peligrosidad general que 
encierra la conducción en esas condiciones. ” (SÁNCHEZ, B. J. F., op. cit.)

III.

Sobre o tema, destaco dois precedentes recentes desta Corte, que 
perfilham idêntico entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CONFIAR 
OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 
A PESSOA NÃO HABILITADA. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
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IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem 
como desta eg. Corte, há muito já se firmaram no sentido de que 
o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é 
medida excepcional, que somente deve ser adotada quando 
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da 
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência 
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do 
delito. (Precedentes do STF e do STJ). 
II - No caso, o paciente é acusado da prática do delito previsto 
no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro, conduta que a 
assentada e reiterada jurisprudência da Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça reconhece como de perigo abstrato, 
não se exigindo a demonstração do risco que sua prática 
causaria. (Precedentes do STF e do STJ). 
Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 48.817/MG, Rel. 
Ministro Felix Fischer,  DJe 28/11/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS . 1. JULGAMENTO POR DECISÃO 
MONOCRÁTICA DE RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PERMITIR, 
CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310, 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL PELA FALTA DE 
DEMOSTRAÇÃO DO PERIGO CONCRETO DECORRENTE 
DA CONDUTA DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. 
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 3. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1. Com base nos arts. 38, da Lei nº 8.038/90; 557, caput, do 
CPC; e, 34, XVIII, do RISTJ, pode o relator negar seguimento a 
recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência 
dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da 
colegialidade. 
2. A jurisprudência desta Eg. Quinta Turma já definiu que "o 
delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é de 
perigo abstrato, sendo desnecessária, para o regular 
prosseguimento da ação penal, a demonstração da potencialidade 
lesiva da conduta do agente" (RHC 41.450/MG, Rel. Ministra 
REGINA HELENA COSTA, DJe 31.3.14). 
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 
41.922/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJ de 15/4/2014.) 
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IV.

Em face de tais considerações, Senhores Ministros, voto pelo 
provimento do Recurso Especial, por entender que o acórdão impugnado 
contrariou o art. 310 da Lei n. 9.503/97 ao trancar a ação penal proposta na 
origem.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.830 - MG (2014/0262850-3)
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRIDO : PAULO FERREIRA DA SILVA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO: Sr. Presidente, mantenho 
compreensão que já externei no Recurso Especial n. 1.468.099, ao entender, como traz 
o Ministro Rogerio Schietti Cruz, com a vênia do Ministro Sebastião Reis Júnior, que 
o art. 310, quando trata da entrega do veículo à pessoa inabilitada, ou com a 
habilitação cassada, ou com direito de dirigir suspenso, não faz qualquer previsão de 
riscos concretos. A doutrina, embora com alguma divisão, majoritariamente assim trata 
também. De forma que também vejo a condição apenas de perigo abstrato. Não vejo 
como, jurisprudencialmente, criar um perigo que a lei não previu. Há precedentes da 
Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal, que cito no recurso especial que 
mencionei, mantendo igual compreensão.

 Com a vênia do Sr. Ministro Relator, acompanho a divergência. 
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ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE): 

Sr. Presidente, vou pedir, para fundamentar meu voto, permissão para 

ler um parágrafo do magistério de Damásio de Jesus, quando comenta os arts. 309 e 

310. Diz o doutrinador: 

"O simples fato de confiar a direção do veículo à pessoa não 
habilitada é insuficiente para tipificar a conduta, se não demonstrado 
concretamente o rebaixamento do nível de segurança no trânsito, que 
não pode ser presumido. Se simplesmente dirigir veículos sem 
habilitação não configura crime, a participação pela entrega da 
direção não pode constituir delito autônomo. Se o fato principal, a 
direção, não é típico, a participação, entrega da direção do veículo, 
não pode ser transformada em delito autônomo. O legislador não 
pode converter uma participação atípica numa conduta típica 
autônoma.

 Portanto, Sr. Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro Relator, 

pedindo vênia à divergência.

MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO  
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) 
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Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Terceira Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, acompanhado pelos Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Gurgel de 
Faria, Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) e Felix Fischer. Vencidos os Srs. 
Ministros Sebastião Reis Júnior (Relator), Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), 
Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) e Maria Thereza de Assis 
Moura, que negavam provimemto ao recurso especial. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Newton Trisotto 
(Desembargador Convocado do TJ/SC), Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado 
do TJ/PE) e Maria Thereza de Assis Moura. 

Votaram com o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator para acórdão) os Srs. 
Ministros Nefi Cordeiro, Gurgel de Faria, Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) 
e Felix Fischer. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Jorge Mussi.
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