CRIMES DE TRÂNSITO

Quiz para praticar:
Link para o Quiz
https://kahoot.it/challenge/0790686?challenge-id=6c617178-0a22-4ca980b5-bc73cc3e54c8_1585251778822
PIN: 0790686
Tempo para cada resposta: 30 segundos

Questões Completas e Comentadas
1. Permitir a direção de veículo automotor a pessoa que não seja
habilitada é crime somente quando constatado perigo de dano concreto
na condução do veículo.
Enunciado no Kahoot: Permitir a direção de veículo automotor a pessoa que
não seja habilitada só é crime quando há perigo de dano
(

) Certo ( ) Errado

Comentário: O art. 310 não exige a comprovação de perigo concreto,
tratando-se de crime de perigo abstrato
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.
Gabarito: Errado

2. Aplica-se à lesão corporal culposa a transação penal, exceto se o
agente estiver sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa
que determine dependência.
Enunciado no Kahoot: Não se aplica a transação penal à lesão corporal
culposa se o agente estiver sob influência de álcool
(

) Certo ( ) Errado

Comentário: A alcoolemia, independente da gravidade da lesão, exclui
a aplicação da transação penal da L9099 ao crime de lesão culposa:
Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores,
previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal
e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo
diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que
couber.
§ 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa
o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro
de 1995, exceto se o agente estiver:
I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência;

L9099: Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de
ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento,
o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
Gabarito: Certo

3. Em caso de acidente de trânsito de que resulte vítima, ao condutor do
veículo não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança caso
ele preste pronto e integral socorro à vítima.
Enunciado no Kahoot: Caso o condutor do veículo preste pronto e
integral socorro à vítima, ele não pode ser preso em flagrante
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Exatamente o que dispõe o art. 301:
Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito
de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se
exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.
Gabarito: Certo

4. Alessandro, dirigindo um veículo automotor, causou lesão corporal
culposa em um pedestre.
A pena relativa ao crime de Alessandro será agravada caso ele estivesse
conduzindo um veículo de categoria diferente das que sua CNH permitia.
Enunciado no Kahoot: Cometer o crime com PPD ou CNH de categoria
diferente da do veículo é circunstância que sempre agrava a pena
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Esta é uma das agravantes genéricas previstas pelo art. 298 do CTB:
Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos
crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:
IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de
categoria diferente da do veículo;
Gabarito: Certo

5. Lucas, quando dirigia seu veículo automotor, atropelou e matou,
culposamente, uma pedestre.
A pena relativa ao crime de Lucas será aumentada de 1/3 à metade caso
ele não possua habilitação.
Enunciado no Kahoot: A pena do homicídio culposo de trânsito é
aumentada de 1/3 à metade se o agente não possui CNH ou PPD
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Correto, pois não ser habilitado é uma das majorantes ou causas de
aumento de pena do crime:
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor,
a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
Note que neste caso incidirá a majorante e não a agravante genérica:
Art. 298 São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos
crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:
III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
Gabarito: Certo

6. A condução de veículo automotor em via pública por motorista com a
habilitação suspensa configurará crime apenas se a situação gerar
perigo de dano.

Enunciado no Kahoot: Conduzir carro estando com a CNH suspensa só é
crime se a situação gerar perigo de dano.
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Primeiramente: apenas uma suspensão determinada por juízo criminal é
passível de ensejar crime de trânsito.
Segundo: este é um crime de perigo abstrato:
Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento
neste Código:
Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição
adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.
Gabarito: Errado

7. Para a constatação do crime de embriaguez ao volante, é
imprescindível a realização de prova por teste de bafômetro ou
etilômetro.
Enunciado no Kahoot: Para a constatação do crime de embriaguez ao
volante é imprescindível a realização de teste de etilômetro
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
O art. 306 prevê diversas outras formas pelas quais pode ser constatado o
crime:
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
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

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração
da capacidade psicomotora.
§ 2o 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.
Gabarito: Errado

8. A lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor
por condutor sob a influência de álcool dispensa a representação do
ofendido.
Enunciado no Kahoot: O crime de lesão corporal culposa cometido por
condutor embriagado é incondicionado à representação.
(

) Certo ( ) Errado

Comentário
A alcoolemia, independente da gravidade da lesão, exclui a aplicação da
do art. 88 da L9099 ao crime de lesão culposa, o qual prevê a necessidade
de representação:
Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores,
previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal
e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo
diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que
couber.
§ 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o
disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de
1995, exceto se o agente estiver:
I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa
que determine dependência;

L9099: Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação
especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes
de lesões corporais leves e lesões culposas.

Ou seja, passa a ser um crime de ação penal pública incondicionada à
representação.
Gabarito: Certo

9. A suspensão da habilitação, aplicada cumulativamente na sentença
condenatória por homicídio culposo na direção de veículo automotor,
terá a duração de 2 meses a 5 anos.
Enunciado no Kahoot: A pena de suspensão da habilitação determinada
pelo juízo criminal terá a duração de 2 meses a 5 anos
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
O intervalo de tempo que pode ser aplicado na suspensão criminal está
previsto no art. 293:
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a
permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a
duração de dois meses a cinco anos.
§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será
intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas,
a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.
§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia
enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver
recolhido a estabelecimento prisional.
Gabarito: Certo

10. A utilização de veículo em que tenham sido adulterados
equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu
funcionamento é agravante genérica dos crimes de trânsito.
Enunciado no Kahoot: Usar veículo em que tenham sido adulterado
equipamento que afete a sua segurança é agravante genérica de crimes
do CTB
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Esta é uma das agravantes genéricas do art. 298:
Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos
crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:
VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos
ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento
de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações
do fabricante;
Gabarito: Certo

11. Constitui crime de perigo abstrato trafegar em velocidade
incompatível com a segurança próximo a escolas, hospitais e estações
de embarque e desembarque de passageiros.
Enunciado no Kahoot: Trafegar em velocidade incompatível com a
segurança próximo a hospitais é crime de perigo abstrato
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
O crime do art. 311 é um crime de perigo concreto:

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas
proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e
desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja
grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo
de dano:

Gabarito: Errado

12. Confiar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada ou em
estado de embriaguez constitui delito que tem natureza de infração
penal de perigo abstrato.
Enunciado no Kahoot: Confiar a direção de veículo automotor a pessoa
não habilitada é crime de perigo abstrato.
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
O crime do art. 310 é, de fato, crime de perigo abstrato, pois não exige a
comprovação do perigo de dano:
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:
Gabarito: Certo

13. Dirigir automóvel na via pública sem possuir permissão para dirigir
ou habilitação é crime de perigo concreto, cuja tipificação exige a
prova de geração do perigo de dano.
Enunciado no Kahoot: Dirigir automóvel na via pública sem possuir PPD
ou CNH é crime de perigo concreto
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
De fato, o art. 309 representa crime de perigo concreto:
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:
Gabarito: Certo

14. João, na condução do seu veículo automotor, por distração, atropelou
Maria. Ao perceber o fato, João deixou de prestar imediato socorro à
Maria.
Neste caso, João será enquadrado no crime do art. 303 do CTB (lesão
corporal culposa) e 304 (omissão de socorro)
Enunciado no Kahoot: É possível concurso material dos crimes do art.
303 do CTB (lesão corporal culposa) e art. 304 (omissão de socorro)
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Não é possível haver concurso entre o crime do 303/302 e o crime do 304,
independente de a questão mencionar quem é o responsável pela lesão ou
não. Veja:
- Se o cidadão for responsável pela lesão, ele responderá pelo crime do
art. 302 ou 303 na sua forma majorada pela omissão de socorro. Neste
caso, cumular o enquadramento com o art. 304 seria bis in idem;
- Se o cidadão não for responsável pelo acidente que provocou a lesão,
mas for um dos condutores envolvidos, ele será enquadrado tão somente
no 304.
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo
automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o
agente:

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco
pessoal, à vítima do acidente;

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
§ 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer
qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302.

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar
imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa
causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não
constituir elemento de crime mais grave.
Gabarito: Errado

15.Michele, que ingeriu uma garrafa de vinho antes de iniciar a condução
do seu veículo automotor (e por este motivo se apresenta dispersa e
falante) não comete crime de trânsito quando, abordada pela PRF, se
recusa a realizar o teste do etilômetro.
Enunciado no Kahoot: Michele, visivelmente embriagada, não comete
crime ao se recusar a realizar o teste do etilômetro
(

) Certo ( ) Errado
Comentário:
A conduta de RECUSAR-SE não é crime.
O crime é conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência
Gabarito: Certo

16.O crime de lesão corporal culposa de trânsito possui forma qualificada
quando o agente conduzir o veículo com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, independente da gravidade
da lesão
Enunciado no Kahoot: O crime de lesão corporal culposa qualificada
pela embriaguez independe da gravidade da lesão
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Para que a conduta seja enquadrada na forma qualificada do crime, é
necessário que a lesão resultante seja grave ou gravíssima:
Art. 303[...] § 2o A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois
a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se
o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de
natureza grave ou gravíssima.
Gabarito: Errado

17. Etevaldo estava participando, na direção de veículo automotor, em
via pública, de competição automobilística não autorizada pela
autoridade competente, realizando manobras ousadas e assustando os
veículos que transitavam na contramão de direção, os quais
constantemente precisavam desviar para o acostamento a fim de evitar
uma colisão.
Se Etevaldo, nestas circunstâncias, causar, sem querer, acidente do qual
resultem lesões corporais de qualquer gravidade no condutor do veículo
atingido, estará sujeito à pena de reclusão de 3 a 6 anos.
Enunciado no Kahoot: A qualificação do crime de "racha" pelo resultado
de lesão corporal culposa independe da gravidade da lesão
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Para que a conduta seja enquadrada na forma qualificada do crime, é
necessário que a lesão resultante seja GRAVE e seja CULPOSA:
Art. 308 [...]
§ 1o Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de
natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não
quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa
de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das
outras penas previstas neste artigo.
Gabarito: Errado

18. Caso um cidadão esteja com sua capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool e, ainda assim, conduza veículo
automotor, tal conduta caracterizará crime de trânsito se ocorrer em
via pública, mas será atípica, se ocorrer fora de via pública, como um
condomínio fechado, por exemplo.
Enunciado no Kahoot: Só ocorre o crime do art. 306 (embriaguez ao
volante) se o agente está em uma via pública
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
A nova redação do art. 306, após a edição da Lei nº 12.760/2012 deixou de
prever “via pública” como um dos seus elementos caracterizadores, passando
a dispor somente o que segue:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência:
Gabarito: Errado

19.O crime de participação em competição não autorizada previsto na Lei
de Trânsito exige, para a sua configuração, que a conduta dos
participantes ocorra em via pública.
Enunciado no Kahoot: O crime de participação em competição não
autorizada -308- exige que a conduta dos participantes ocorra em via
pública
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
No caso do crime do art. 308, o tipo penal expressamente prevê que a
ação criminosa deve ocorrer na via pública:
Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública,
de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de
exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo
automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando
situação de risco à incolumidade pública ou privada:
Gabarito: Certo

20. Para que o crime de embriaguez ao volante se consume (art. 306 do
CTB), é necessário que a medição realizada no teste do etilômetro seja
de, pelo menos, 0,34mg/L.
Enunciado no Kahoot: Para que haja o crime do art. 306 (embriaguez),
a medição realizada pelo etilômetro precisa ser de pelo menos 0,34mg/L
(

) Certo ( ) Errado

Comentário:
Prevê o art. 306:
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
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

Ocorre que a questão fala em “medição realizada”, sendo este um termo
técnico para indicar a medição da qual ainda não foi descontada a margem
de erro máxima admissível, prevista pela Resolução 432/2012 do
CONTRAN para os etilômetros:
Art. 4º O etilômetro deve atender aos seguintes requisitos:
I – ter seu modelo aprovado pelo INMETRO;
II – ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em
serviço e anual realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira
de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ;
Parágrafo único. Do resultado do etilômetro (medição realizada)
deverá ser descontada margem de tolerância, que será o erro máximo
admissível, conforme legislação metrológica, de acordo com a
“Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo
I.
Essa margem de erro é, para pequenas medições, equivalente a
0,032mg/L, a qual é arredondada para 0,04mg/L na resolução:

Gabarito: Certo
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