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PROCEDÊNCIA DO RE.

1. A norma prevista no art. 305 do CBT é resultado de ob-
rigação de Direito Público Internacional assumida pela Re-
pública Federativa do Brasil  em assinatura de tratado já 
internalizado no ordenamento  jurídico  pátrio,  e  não  im-
plica a assunção de culpa por parte do condutor.

2. Por tal razão, a garantia de não autoincriminação não 
torna inconstitucional a exigência de que o condutor per-
maneça no local do acidente, na forma do art. 305 do CTB.

3.  Manifestação  pelo  julgamento  conjunto  do  presente 
feito com a ADC nº 35 e, no mérito, pela procedência do 
recurso, para declaração de constitucionalidade do delito 
previsto no art. 305 do CBT.

O Procurador-Geral da República vem, em atenção ao des-

pacho proferido em 9.11.2016, expor e manifestar-se na forma 

que segue.

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão pro-
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ferida pela Turma Recursal do Tribunal daquele Estado que de-

clarou a inconstitucionalidade do delito previsto no art. 305 do 

Código Brasileiro de Trânsito, absolvendo o recorrido Gilberto 

Fontana da pena de oito meses de detenção, em regime aberto, 

aplicada pelo magistrado a quo.

O recorrente sustenta, em síntese, os seguintes argumentos a 

favor da constitucionalidade do art. 305 do CTB:

i)  a garantia  fundamental  fundamental  prevista  no art.  5º, 

LXIII, da CF não pode ser interpretada extensivamente, a ponto 

de permitir que o condutor de veículo automotor evada-se do lo-

cal  do  acidente  com  o  fito  de  não  produzir  prova  contra  si 

mesmo;

ii) a permissão de evasão do condutor do local do acidente 

não  encontra  guarida  nas  hipóteses  de  utilização  da  garantia 

constitucional da não autoincriminação, já pontuadas pelo STF;

iii) no Direito comparado, a garantia fundamental em testi-

lha não é absoluta, sendo compatível com a imposição de deveres 

ao acusado no âmbito do processo penal;

iv) a legislação de trânsito de diversos países tipifica crimi-

nalmente a conduta de fuga do local do acidente;

v) a própria obrigação do condutor permanecer no local do 

acidente deriva de mecanismo internacional do qual o Brasil é 

signatário, qual seja, a Convenção de Trânsito de Viena, internali-

zada por meio do Decreto 86.714/1981;
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vi) a garantia de não autoincriminação difere da possibili-

dade de fuga do local do acidente, uma vez que a permanência do 

condutor não se confunde com assunção de culpa ou responsabi-

lização automática nas esferas cível e criminal, podendo o autor 

exercer o seu direito ao silêncio sem qualquer espécie de restri-

ção; e

vii) o mesmo raciocínio poderia ser aplicado a outras espé-

cies delitivas, mas tal argumento já foi rechaçado pelos tribunais 

pátrios.

O recurso foi contra-arrazoado e admitido pelo Tribunal  a 

quo. 

Em 6.8.2016, o STF reconheceu a repercussão geral da ma-

téria,  reputando constitucional  a  questão discutida  no presente 

feito.

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi admi-

tida como amicus curiae em 17.10.2016.

Em 9.11.2016 vieram os autos à Procuradoria-Geral da Re-

pública para manifestação.

É o relatório.

I – Da ADC nº 35

Preliminarmente,  cumpre  destacar  que  a  matéria  versada 

nesse  feito  já  é  analisada  no  âmbito  da  Ação Declaratória  de 
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Constitucionalidade nº 35, de relatoria do Ministro Marco Auré-

lio1.

Assim,  como  procedimento  de  controle  concentrado  de 

constitucionalidade tem prevalência em relação ao difuso, é reco-

mendável a reunião deste feito àquele, para julgamento em con-

junto.

II – Da admissibilidade recursal

Quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso, verifi-

ca-se que foram eles plenamente atendidos, não havendo vício a 

justificar sua inadmissão.

III – Do mérito

Conforme já destacado, tramita nessa Corte a Ação Declara-

tória de Constitucionalidade nº 35, ajuizada pela Procuradoria-

Geral da República, a fim de dirimir a controvérsia sobre a cons-

titucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito.

Na  oportunidade,  nosso  posicionamento  foi  na  linha  do 

quanto aqui defendido pelo Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, ou seja, pela constitucionalidade do dispositivo 

objeto da quizila jurídica. 

Nos  fundamentos  da  petição  inicial,  apresentamos  os  se-

guintes argumentos:

“A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, ao instituir o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, elenca distintos direitos e obriga-

1 Cópia da inicial da ação anexa à presente manifestação.
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ções dirigidos aos pedestres, ciclistas e condutores de veícu-
los automotores nas vias terrestres de todo o território brasi-
leiro.  Além de  dispor sobre  as infrações  de  trânsito,  bem 
como sobre as penalidades e as medidas administrativas a se-
rem aplicadas  pelas autoridades de trânsito  em caso de des-
cumprimento de suas disposições, o CTB, em seus arts. 302 a 
312, enumera diversos crimes de trânsito a serem cometidos 
na direção de veículos.  Entre os tipos penais  constantes do 
Código, ressaltam-se o homicídio culposo (art. 302), a lesão 
corporal culposa (art. 303), a omissão de socorro (art. 304), a 
condução sob influência do álcool (art. 306), a participação 
em via pública de disputa ou competição automobilística não 
autorizada pela autoridade competente (art. 308) e, por fim, o 
ora  em exame art.  305,  que estabelece como crime “afas-
tar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à  
responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída”.

O art. 305 do CTB vem sendo, conforme demonstrado alhu-
res, reiteradamente afastado por distintos Tribunais brasileiros, 
sob o fundamento de que, ao impor ao motorista que se envol-
ver em acidente de trânsito o dever de aguardar  a aferição de 
eventual responsabilidade civil ou penal passível de lhe ser im-
posta,  terminaria por  exigir do condutor  o dever de colaborar 
com a produção de provas contra si,  em suposta ofensa aos 
princípios  da  ampla defesa e da não autoincriminação.  Essa, 
contudo, não parece ser a solução adequada para a questão jurí-
dica em apreço.

Preliminarmente,  importa  destacar  que  a observância  da 
norma legal em comento não implica, por parte dos condutores 
envolvidos em acidentes, a produzirem provas contra si. Os aci-
dentes  de trânsito  são fatos corriqueiros  nas vias terrestres do 
Brasil e podem acontecer por casos fortuitos ou de força maior, 
por descuido de condutores não diretamente afetados ou por de-
satenção de outro motorista envolvido. Dessa maneira, os con-
dutores, ao serem proibidos pelo art. 305 do Código de Trânsito 
Brasileiro de fugir do local do acidente para facilitar a apuração 
do acontecimento,  não necessariamente sofrerão qualquer res-
ponsabilidade penal ou civil, podendo até mesmo, após a averi-
guação,  receber  reparação  civil  ulterior  e  contribuir  com  a 
produção de provas criminais não contra si, mas contra outrem. 
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Ademais, ao ser obrigado a permanecer no local do acidente, 
o motorista, mesmo sendo  eventualmente o  responsável pelo 
ocorrido, poderá tranquilamente, sem ser preso ou independen-
temente de qualquer  sanção, calar-se  ou se negar a  assumir 
eventual responsabilidade civil ou penal que lhe possa vir a ser 
atribuída  em todos  os momentos  seguintes, desde a  apuração 
administrativa  do fato pela autoridade de trânsito  competente 
até o fim de eventuais ações civis ou penais contra ele ajuiza-
das. 

Em decorrência dos princípios da ampla defesa e da não auto-
incriminação, constantes dos incisos LV e LXIII do art. 5º da 
Constituição Federal,  incumbirão unicamente ao Estado e aos 
acusadores os deveres de persecução civil e penal e de produ-
ção do conteúdo probatório necessário à condenação do moto-
rista,  assegurando-se-lhe amplamente  em  todas  aquelas 
ocasiões o direito de permanecer calado e de não produzir pro-
vas contrárias a seus interesses.  Não há falar,  portanto, nessas 
circunstâncias, que o dispositivo legal em exame exige dos con-
dutores envolvidos em acidentes a “produção de provas contra 
si”.

Na verdade, o art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro detém 
como bem jurídico tutelado a administração da Justiça, visando 
a garantia da adequada apuração dos acidentes de trânsito ocor-
ridos nas vias terrestres brasileiras. 

Em que pese possam circular livremente nas vias, aos condu-
tores de veículos são estabelecidas distintas obrigações pela le-
gislação  de  trânsito  as  quais  não são  impostas  a  todos  os 
cidadãos brasileiros. Ante as peculiaridades do trânsito, da ne-
cessidade de condução defensiva, dos riscos a ele inerentes,  e 
ser unicamente da atribuição do Estado a concessão  aos cida-
dãos de permissão para dirigir, mostra-se mais do que justificá-
vel o estabelecimento pelo legislador ordinário de deveres mais 
gravosos aos motoristas  em comparação com os particulares 
não usuários das vias públicas brasileiras. 

A liberdade do condutor para manejar o seu veículo possui li-
mites, não podendo, pois, ser utilizada como pretexto para ne-
gar-se,  em caso de envolvimento em acidentes,  a  contribuir 
com as autoridades competentes para a apuração dos aconteci-
mentos. 
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Tendo recebido do Estado a permissão para dirigir e assumido 
a responsabilidade  de observar as normas de trânsito,  não re-
sulta inadequado impor ao motorista que se envolver em aci-
dentes o dever  de prestar socorro à vítima (art. 304 do CTB), 
assim como de contribuir com as autoridades estatais na apura-
ção dos fatos ocorridos, inexistindo, pois, qualquer irrazoabili-
dade ou desproporcionalidade nessa imposição.

Os arts. 209 e 278 do Código de Trânsito Brasileiro impõem 
aos condutores multa em caso de evasão “para não efetuar o  
pagamento do pedágio” e de evasão “da fiscalização, não sub-
metendo veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesa-
gem,  fixos  ou  móveis”,  assim  como  multa  e  apreensão  do 
veículo em caso de fuga à ação policial. Nessas hipóteses, nas 
quais  em jogo a  efetiva fiscalização de  obrigações  que não 
exorbitam da esfera patrimonial,  o legislador entendeu sufici-
ente à sanção do ilícito a imposição de multa. 

O art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, por outro lado, ao 
impedir a fuga dos condutores quando houver acidente de trân-
sito,  objetiva  impor aos condutores a obrigação de contribuí-
rem com  as  autoridades  competentes no  exercício  de  suas 
atribuições,  favorecendo,  em última análise, a  própria segu-
rança do trânsito, bem como a administração da Justiça na apu-
ração  de  possíveis  ilícitos  que  possam  causar  dano  não  só 
patrimonial, mas físico, podendo implicar inclusive prática de 
outras condutas criminosas como a lesão corporal e o homicí-
dio. Os valores e bens tutelados pela norma inscrita no art. 305, 
portanto, justificam a decisão legislativa de impor sanção penal 
ao seu descumprimento, inexistindo qualquer ofensa aos princí-
pios constitucionais da ampla defesa, da não autoincriminação, 
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em  voto  vencido  no  Incidente  de  Constitucionalidade 
990.10.159020-4, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, o Desembargador Reis Kuntz sustentou a cons-
titucionalidade do art. 305 da Lei 9.503/97, com os argumen-
tos a seguir transcritos:

“(…) não se afigura ofensa ao art. 5º, LXIII, da CF, o qual 
dispõe que 'o preso será informado de seus direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistên-
cia da família e de advogado'.
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Ao tipificar a conduta de afastar-se do local do acidente, não 
determinou o legislador  que o  motorista  produziria  qualquer 
prova contra si, mas sim, o fez para facilitar a apuração dos fa-
tos, a responsabilidade dos envolvidos e, havendo vítima, numa 
louvável demonstração de solidariedade humana.

Efetivamente, o fato de tão somente permanecer no local do 
sinistro já contribui em muito para a averiguação das circuns-
tâncias  do  acontecimento,  ainda  que  o  condutor  se  negue  a 
prestar  qualquer  informação,  utilizando-se  da  prerrogativa 
constitucional de ficar calado, poderá identificar de antemão os 
envolvidos no acidente.

Não  se  afastar  do  local  do  sinistro  não  significa  produzir 
qualquer prova contra si. (…)

Mesmo assegurado o direito  do acusado se  manter  silente, 
não está ele dispensado de comparecer a todos os atos do pro-
cesso, seja ele administrativo ou judicial.

Ainda há que se considerar também o objetivo jurídico tute-
lado na indigitada norma, o bem maior que o legislador preten-
deu proteger que, na hipótese, é a administração da justiça.”

Os Desembargadores  Almeida Melo e  José Antonino Baia 
Borges também defenderam a constitucionalidade do art. 305 
da  Lei  9.503/97,  no  Incidente  de  Inconstitucionalidade 
1.0000.07.456021-0/000, julgado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, com a seguinte fundamentação:

“O fato de o condutor do veículo ser obrigado a permanecer no 
local do acidente não equivale à confissão de autoria de crime e 
nem mesmo à admissão da existência de crime.

Acidentes ocorrem por fatos  fortuitos e por motivo de força 
maior, não se podendo generalizar que sempre constituam crime. 
A imputação do crime de fuga ocorrerá na dependência de ulte-
rior comprovação de existência de crime.

Eventual inconstitucionalidade da exigência de permanecer no 
local do acidente somente poderá ser vista, concretamente, diante 
do fato, caso venha a significar, por hipótese, de acordo com os 
fatos, caso de autoincriminação. Este controle não se faz, no con-
trole direto, à tese da lei.

A permanência no local do acidente permite a composição do 
conflito, reduz o embaraço que é, normalmente, imposto à autori-
dade policial e diminui a falta de responsabilidade que tem confi-
gurado, ultimamente, a atitude dos condutores, os quais não têm 
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respondido por seus atos, tornam-se fugitivos impunes e praticam 
desmandos covardes.

A dignidade do ser humano, posta como princípio fundamental 
da Constituição (art. 1º, III) exige que as pessoas sejam livres, 
mas que exerçam sua liberdade com responsabilidade.

Considero que é ir longe demais, data venia, aceitar que a per-
manência no local do acidente se configure em caso de prisão ou 
a este equiparado. Trata-se apenas de limitação sadia da liber-
dade, como garantia da responsabilidade social. Não há o intuito 
de prisão-pena nem mesmo da prisão preventiva ou provisória, 
que têm finalidades próprias.

Ainda que ocorra a prisão, por flagrante delito, via de regra, o 
réu, em crime de trânsito, se livra solto, não ocorrendo qualquer 
limitação a sua liberdade, além da obrigação de comparecimento 
perante a autoridade policial para a lavratura do auto de prisão.

Não encontro norma da Constituição que, confrontada pelo art. 
305 do Código de Trânsito Brasileiro, possa ser dita como ofen-
dida.” (Voto do Desembargador Almeida Melo, do TJMG) 

“Como fundamento da alegação de que esse dispositivo padece 
de inconstitucionalidade, está o argumento de que é ele incompa-
tível com o princípio segundo o qual ninguém é obrigado a incri-
minar-se,  traduzido  pela  norma  do  art.  5º,  inciso  LXIII,  da 
Constituição Federal.

Trata-se, no caso, do princípio do 'nemo tenetur se detegere' – 
também conhecido como princípio da não auto-incriminação -, 
segundo o qual a todos é assegurado o direito de não produzir 
provas contra si.

É certo que o princípio do 'nemo tenetur se detegere' não se 
confunde com o direito ao silêncio, sendo este uma decorrência 
daquele.

Da mesma forma, não se confunde com o direito de mentir, es-
tando este direito relacionado à inexistência do dever de dizer a 
verdade, este decorrente também do princípio do 'nemo tenetur se 
detegere'.

Ora, o dispositivo legal em questão não impede o condutor de 
manter-se em silêncio tampouco de mentir, se instado a prestar 
depoimento.

Apenas e tão somente exige que, envolvido em um acidente de 
trânsito, não se afaste do local, com o fim de 'fugir à responsabili-
dade penal ou civil que lhe possa ser atribuída'.
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E o fato de o condutor permanecer no local dos fatos não cons-
titui confissão de culpa pelo evento.

E se instaurado algum processo judicial, poderá o condutor, que 
se vir acusado como culpado pelo acidente, lançar mão de seu di-
reito a não produzir prova contra si.

Tampouco se pode dizer que, da permanência do condutor no 
local  do acidente,  poderá decorrer sua prisão,  mesmo porque, 
como bem lembrado pelo eminente Des. Almeida Melo, nos ca-
sos de crime de trânsito o acusado se livra solto.” (Voto do De-
sembargador José Antonio Baia Borges, do TJMG)

Por essas razões, a fim de ser pacificada a controvérsia judi-
cial sob exame de forma vinculante e em todo território nacio-
nal,  incumbe  a  essa  Corte  Suprema  declarar  a 
constitucionalidade  do  art.  305  da  Lei  9.503/97,  Código  de 
Trânsito Brasileiro.”

Ao tratar do tema, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer2, bem 

enquadram os limites do direito de não autoincriminação:

“Tornou-se prática comum no Brasil referir-se ao direito ao 
silêncio como um suposto princípio da não autoincriminação. 
Na realidade, as coisas não são bem assim.
A garantia do direito ao silêncio, como vimos, reafirma a ne-
cessidade  de  controle  racional  das  decisões  judiciais,  de 
modo a impedir que o órgão julgador se valha do silêncio ou 
da negativa de respostas às perguntas como critério de certeza 
ou de convencimento judicial.
De outro lado, há, dentre inúmeras garantias e direitos subje-
tivos  do cidadão brasileiro,  direito  à  intimidade,  à  privaci-
dade,  à incolumidade física e psíquica,  à honra, à imagem 
(art. 5º. X e XII, CF), que não podem ser tangenciados pelo 
Poder Público, salvo nos limites autorizados no texto consti-
tucional, de que é exemplo, a exigência de autorização judi-
cial  para  a  interceptação  telefônica,  para  a  expedição  de 

2 PACELLI,  Eugênio.  FISCHER,  Douglas.  Comentários  ao  Código  de 
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Editora Atlas, 2013. pp. 
391-392.
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mandado de prisão e para a busca e apreensão domiciliar (art. 
5º, XI, XII e LXI, CF).
É no conjunto desse rol de direitos individuais que se resume 
o nemo tenetur se detegere, ou, se quiser, a não autoincrimi-
nação.
O que não se pode afirmar, ao contrário do que se canta por 
aqui em verso e prosa, é que o acusado teria o direito a não 
participar de qualquer medida probatória – contra si -, bas-
tando assim desejar. Não existe esse direito. Nem aqui e nem 
em lugar nenhum dos ordenamentos jurídicos do mundo oci-
dental, incluindo os Tratados Internacionais de proteção aos 
direitos humanos. O que se garante, junto ao direito ao silên-
cio, é a proteção efetiva do acusado contra ações lesivas aos 
mencionados direitos individuais (integridade física, psíquica 
etc.).
Exatamente por isso, pode o Estado conduzir coercitivamente 
o  acusado  à  audiência  de  instrução  e  julgamento,  quando 
houver a necessidade de reconhecimento de pessoa, na pro-
dução de prova testemunhal (art. 260, segunda parte, CPP). 
Evidentemente, o dispositivo não se aplica ao interrogatório, 
visto tratar-se de meio de defesa, a critério exclusivo da de-
fesa. 
Pensamos também não haver qualquer mácula na exigência 
de  submissão  ao  conhecido  bafômetro,  na  medida  em que 
aludida providência – abstratamente – não afeta direitos sub-
jetivos, ao menos na intensidade que devem merecer prote-
ção. É certo que estamos nos referindo à medida em abstrato. 
Pode ocorrer que determinada diligência nesse sentido, con-
cretamente, venha implicar efetiva violação a direitos indivi-
duais, o que ocorreria, por exemplo, na exposição indevida da 
imagem de alguém à curiosidade pública, durante a realiza-
ção do exame. Essa, a exposição, sim, violaria direitos; a exi-
gência de soprar o aparelho, por si só, não. Como também 
não violará direitos fundamentais a submissão a exame clí-
nico para a comprovação da embriaguez, tal como previsto 
no art. 277 e art. 306, § 3º, da Lei nº 9.503/97 (CTB), ainda 
que contra a vontade do agente. Evidentemente, dele não se 
poderá exigir colaboração, no que tange aos atos que só pos-
sam ser por ele praticados.
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De se ver, no ponto, que o direito brasileiro não contempla 
muitas hipóteses de intervenções corporais, embora esse le-
que  de  alternativas  tenha sido  incrementado com a  Lei  nº 
12.654/12, que institui a identificação genética, e com a Lei 
nº 12.760/12, que, alterando diversos dispositivos da Lei nº 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), prevê também a pe-
rícia médica para a comprovação de alcoolemia, vedada, con-
tudo, por ausência de previsão, a coleta de sangue.”

Disso deflui que não é possível alargar o conteúdo da garan-

tia constitucional a ponto de permitir condutas como a chance-

lada pelo acórdão recorrido. Da mesma forma que a garantia de 

não incriminação não é impedimento absoluto para determinadas 

intervenções corporais no agente, não é possível também que o 

princípio nemo tenetur se detegere seja utilizado para legitimar a 

fuga do condutor do local do acidente.

Nessa linha de raciocínio, o próprio STF já impôs expressa-

mente limites ao princípio da não autoincriminação. Isso ocorreu, 

por exemplo, na declaração de constitucionalidade do delito pre-

visto no art. 307 do Código Penal, quando a Corte afirmou que o 

princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da  

CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante  

autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes,  

sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente.

Assim, se é certo, por um lado, que a cláusula constitucional 

prevista no art. 5º, inciso LXVIII, assegura o direito de não se 

produzir ativamente prova contra si, por outro, não pode ela ser 
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interpretado como uma licença absoluta em favor do agente, de 

modo a desonerá-lo de todas as regras de conduta que, mesmo 

tangenciando o fato delituoso, não impliquem assunção de culpa, 

como na  hipótese do art. 305 do CBT. 

Não é  por  outra  razão que essa  norma penal,  como bem 

apontado pelo recorrente, está presente na legislação de diversos 

países e na própria Convenção de Viena sobre Trânsito Viário, in-

ternalizada no Brasil pelo Decreto nº 86.714. de 10.12.1981. 

A referida convenção traz, em seu art. 31, o seguinte dispo-

sitivo:

Comportamento em caso de acidente
1. Sem prejuízo do disposto nas legislações nacionais sobre 
a obrigação de prestar auxílio aos feridos, todo condutor ou 
qualquer outro usuário da via, implicado em um acidente 
de trânsito, deverá:
(…)
d) se houver resultado ferida ou morta alguma pessoa no 
acidente, advertir à polícia e permanecer ou voltar ao local 
do acidente até a chegada desta, a menos que tenha sido au-
torizado por esta para abandonar o local ou que deva pres-
tar auxílio aos feridos ou ser ele próprio socorrido.

Por conseguinte, seja em razão do risco inerente à atividade 

de condução de veículos automotores, seja por obrigação assu-

mida por norma de Direito Internacional Público, o art. 305 do 

CBT integra o ordenamento jurídico brasileiro e está em perfeita 

harmonia com a Constituição Federal.
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Além disso, há outros argumentos que advogam a favor  da 

norma prevista no art. 305 do CBT, e que devem ser considera-

dos pelo STF no julgamento da constitucionalidade do referido 

dispositivo. 

Segundo  estudos  efetivados  pelo  Ministério  da  Saúde,  o 

Brasil tem uma elevada taxa de mortes e de acidentes incapaci-

tantes no trânsito.  Somente no ano de 2015, morreram 37.306 

pessoas em acidentes com veículos automotores no país, resul-

tando, ainda, em 204.000 feridos hospitalizados3. Essa alta taxa 

de lesividade no trânsito justifica uma intervenção estatal contun-

dente nas liberdades individuais por meio da criação de restrições 

especiais, em benefício da segurança da sociedade. 

Os riscos envolvidos na condução de veículos automotores 

exigem, assim, a imposição de condutas no trânsito em ordem a 

reduzir perda de vidas humanas e danos materiais a níveis social-

mente aceitáveis. 

É nesse contexto que se deve entender a exigência de que o 

condutor do veículo acidentado permaneça no local do sinistro. 

Do contrário,  estará cerceada, por exemplo,  a possibilidade de 

constatação de embriaguez ou de influência de substâncias psico-

ativas pelas autoridades de trânsito, na forma prevista no art. 277 

do CTB.

Deve-se então concluir que tanto sob o aspecto da compati-

bilidade com o art. 5º, LXVIII, da CR/88, quanto sob a perspec-

3 Dados retirados de www.vias-seguras.com. 
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tiva  da  proporcionalidade  e  razoabilidade,  o  art.  305  do CTB 

passa seguramente pelo crivo da constitucionalidade. 

Ante  o  exposto,  o  Procurador-Geral  da  República  requer, 

preliminarmente, o julgamento conjunto do presente feito com a 

ADC nº 35. No mérito, manifesta-se pela procedência do recurso, 

com a declaração de constitucionalidade do art. 305 do Código 

de Trânsito, e a consequente reforma do acórdão proferido pela 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul.

Brasília (DF), 24 de abril de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

FRN/DD
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