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“[...]. no Brasil, a lei  se deslegitima, anula 
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Boa  é  a  lei,  quando  executada  com 
retidão. Isto é: boa será, em havendo no 
executor a virtude, que no legislador não 
havia.” (RUI BARBOSA)
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Resumo: A partir da nova redação imposta pela Lei n. 11.705/08 ao artigo 306 
do Código de Trânsito Brasileiro, revelam-se dois Crimes de Embriaguez ao 
Volante, a serem comprovados por diferentes meios de prova, e a necessidade 
de  o  Ministério  Público  assumir  seu  papel  de  instituição  integrante  do 
Enforcement e, como conseqüência, co-responsável pela realização do trânsito 
em condições seguras (em atenção ao princípio inserto no art. 1º, § 2º, da Lei 
de Trânsito).



Abstract: From de new text given by the Law number 11.705/08 to the article  
306 of the Brazilian Traffic Code, two crimes of driving under the influence of  
alcohol were revealed (and which one will have to be proved by different kinds 
of evidences). The new law also revealed the important mission of the Public  
Prosecutor  as  a member  of  the  Enforcement,  and co-responsible  to  assure 
traffic in safe conditions.
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INTRODUÇÃO
A legislação de trânsito vem sendo mal tratada (na essência dessa expressão) 

desde o seu nascedouro. Como bem ressaltou RUI BARBOSA, “no Brasil, a lei  

se deslegitima,  anula e torna  inexistente,  não só pela  bastardia  da origem, 

senão pelos horrores da aplicação.”1

Infelizmente, é o que se vê diariamente: profissionais que tentam aplicar uma 

legislação  que  desconhecem,  e  cuja  principiologia  ignoram,  pois  não 

receberam ao longo de cinco anos de formação acadêmica um dia sequer da 

legislação mais utilizada, por ele e por toda a sociedade: o Código de Trânsito 

Brasileiro. 

Excetuando os operadores do Direito, quantos cidadãos fizeram uso do Direito 

Civil ou de regras de processo, hoje? Alguns, talvez, tenham sentido o peso do 

Direito Penal;  mas todos, com certeza, utilizaram o Direito de Trânsito para 

deslocarem-se  entre  os  diversos  ambientes  que  compõem  a  vida  em 

sociedade. Por isso pode-se afirmar que o conjunto de normas jurídicas mais 

utilizado ainda é desconhecido dos operadores do Direito.

1. O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIREITO DE TRÂNSITO

De forma muito breve, entende-se necessário demonstrar o papel do Ministério 

Público junto ao Sistema Nacional de Trânsito e, sendo possível, desencadear 

mudança positiva de posicionamento da instituição em relação ao fenômeno 

trânsito.

1 OLIVEIRA, Rui Barbosa de. Oração aos Moços. 16. ed., Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. p. 67.
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Aqueles que já observaram com cautela os dispositivos que tratam dos órgãos 

e entidades que compõem o Sistema Nacional  de Trânsito (art.  5º  a 25 do 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB) poderão dizer que o Ministério Público 

não o integra,  tampouco possui  estreito  relacionamento  com esse ramo do 

Direito.

Para mudar essa imagem, pede-se ajuda a PASCAL (para quem a geometria 

constitui meio de extrema clareza para convencer a razão),2 e lança-se mão de 

uma  figura  geométrica,  denominada  triângulo  do  trânsito  (ou  trinômio  do 

trânsito), contendo três “E” como elementos essenciais: Engenharia, Educação 

para o Trânsito e Enforcement.3

Exatamente neste terceiro elemento (denominado Enforcement, e que pode ser 

definido como “um conjunto de esforços direcionados à realização do trânsito 

em  condições  seguras”4)  encontram-se  o  Ministério  Público  e  o  Poder 

Judiciário, como funções estatais capazes de promover Justiça e “dar a cada 

2 BLAISE PASCAL (1623-1662) - filósofo, físico e matemático francês do Século XVII.
Para PASCAL, “a geometria não pode definir os objetos nem demonstrar os princípios, mas por um único 
e vantajoso motivo:  estes  e aqueles  são de uma extrema clareza natural,  que convence a razão mais 
fortemente  que  o  discurso”  (ROVIGHI,  Sofia  Vanni  (Coord.);  BAUSOLA,  Adriano;  PAOLINELLI, 
Marco; PUPI, Angelo; SINA, Mario; VERGA, Leonardo. História da Filosofia Moderna – da revolução 
científica a Hegel. Trad. Marcos Bagno e Silvana Cibucci Leite. 3. ed., São Paulo: Loyola, 2002. p. 153).
3 Enforcement  – “making sure that something is obeyed” (COLLIN, Peter H.  Dictionary of Law.  Third 
edition.  Teddington  (UK):  Peter  Collin  Publishing,  2000.  p.  130);  ou  seja,  tornar  obrigatório  o 
cumprimento da lei.
4 HONORATO, Cássio M.  Sanções do Código de Trânsito Brasileiro: análise das penalidades e das  
medidas administrativas cominadas na Lei n. 9.503/97. Campinas: Millennium, 2004. p. XV.
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um o seu direito”.5 A legislação de trânsito, então, tornar-se-á boa, ou ruim, na 

medida em que for executada com sabedoria, retidão e sob a orientação do 

princípio do trânsito em condições seguras.

CTB. “Art. 1º. [...]. § 2º. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos 
e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, 
a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas 
destinadas a assegurar esse direito.”   

Caso  os  fiscais  da  lei  e  dominus  litis fraquejem  em  suas  orientações,  a 

segurança  do trânsito  restará  abalada;  se  deixarem de  lado o  conjunto  de 

princípios que estrutura o Direito de Trânsito, estarão removendo a linha de 

raciocínio  e  perdendo  o  rumo  interpretativo  das  normas  administrativas  e 

criminais do Código de Trânsito Brasileiro. Daí a importância de o Ministério 

Público, como instituição permanente, promover a defesa da ordem jurídica e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis diretamente relacionados ao 

fenômeno trânsito (ora representados pelo princípio do trânsito em condições 

seguras – art. 1º, § 2º, do CTB), na forma do artigo 127, da Constituição da 

República (CR/1988).

2. A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 11.705/08

Em 20 de junho de 2008 foi publicada a Lei n. 11.705/08 (já denominada “Lei 

Seca"), cuja finalidade encontra-se expressamente prevista em seu artigo 1º: 

“Art.  1º.  Esta Lei  altera dispositivos da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 
1997,  que  institui  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  com  a  finalidade  de 
estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades mais severas para o 
condutor que dirigir sob a influência do álcool, [...].”

Do ponto vista de validade da lei, faz-se necessário conferir se a lei observou o 

procedimento  de  elaboração  legislativa  previsto  na  Constituição 

(constitucionalidade  formal),  e  se  o  “conteúdo  do  ato  normativo  [...]  é 

compatível  com o  conteúdo  da  Constituição”6 (constitucionalidade  material); 

bem como destacar a necessidade de promover-se interpretação das normas 

legais conforme a CR/1988.

5 Em relação ao conceito de Justiça, confira  MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do 
Direito. 25. ed., São Paulo: RT, 2000. p. 121-148.
6 CLÈVE, Clèmerson Merlin.  A Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2. 
ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: RT, 2000. p. 42.
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2.1. A constitucionalidade formal da “Lei Seca”

Importante ressaltar, inicialmente, que a referida Lei decorre de conversão da 

Medida  Provisória  n.  415,  de 21.01.2008,  que  proíbe  a comercialização  de 

bebidas alcoólicas em rodovias federais e acresce dispositivo à Lei n. 9.503, de  

23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

A primeira questão, portanto, é saber se a Lei n. 11.705/08 é constitucional (ou 

não), na parte em que trata dos Crimes de Embriaguez ao Volante (descritos 

no artigo 306, do CTB), face a vedação expressamente prevista no artigo 62, § 

1º, inc. I, alínea “b”, da Constituição da República:

CR/1988.  Art.  62.  “§  1º.  É  vedada  a  edição  de  medidas  provisórias  sobre 
matéria: 
I – relativa a: [...]; b) direito penal, processual penal e processual civil; [...].”

Comparando-se o texto da Medida Provisória (MP n. 415/08) e a redação final 

conferida  à  Lei  n.  11.705/08,  conclui-se  que  a  MP  voltava-se  (quase 

exclusivamente)  à  proibição  de  comercialização  de  bebidas  alcoólicas  em 

rodovias  federais,  cominando  sanções  de  natureza  administrativa; 

encontrando-se, assim, alheia à esfera do Direito Criminal.  Somente após a 

tramitação  no  Congresso  Nacional,  foram  acrescidos  os  dispositivos  que 

alteraram os artigos 165, 276, 277, 291, 296 e 306 do CTB, e que revogaram o 

inc. V, do parágrafo único do artigo 302.

Havendo  aprovação  da  Medida  Provisória  com  emendas,  o  novo  texto  foi 

encaminhado  ao Chefe  do  Executivo  Federal  para  sanção  (e  veto  parcial), 

sendo publicado em 20 de junho de 2008. A constitucionalidade formal da Lei 

n. 11.705/08 encontra-se, portanto, preservada, pois as normas de natureza 

criminal e processual penal não se encontravam na MP, sendo incluídas pelo 

legislativo durante a fase de apreciação pelo Congresso Nacional.

Em relação ao tema, vale destacar a orientação do Ministro GILMAR MENDES:

“Se a medida provisória foi aprovada com alterações de mérito, o projeto de lei 
de conversão será encaminhado ao Presidente da República para sanção ou 
veto, pela Casa onde houver sido concluída a votação. [...].
Alguns aspectos podem ser discutidos, à luz dessas considerações; como a 
questão  da  validade  da  lei  de  conversão,  que,  por  meio  de  emenda 
parlamentar, vem a tipificar uma conduta penalmente. Se a tipificação penal 
não constava da medida provisória, não incide a proibição do art. 62, § 1º, b, da 
Lei Maior. A vedação que ali se encerra diz respeito à medida provisória, e não 
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à lei de conversão do Congresso Nacional, que inova os termos da medida 
provisória para cuidar de tema da sua competência normativa.”7

Afasta-se, portanto, a alegação de inconstitucionalidade formal da “Lei Seca”, 

passando-se à análise da matéria (ou do conteúdo da Lei n. 11.705/08) em 

relação às normas e princípios de nossa Lei Maior.

2.2. A polêmica constitucionalidade do § 3º, art. 277 do CTB

Preservada  a  constitucionalidade  formal  da  Lei  n.  11.705/08,  surgem 

questionamentos em relação à constitucionalidade material, em especial sobre 

a norma constante do novo § 3º, acrescido ao artigo 277 do CTB:

“§ 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas 
no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer 
dos procedimentos previstos no caput deste artigo.”

LUIZ  FLÁVIO  GOMES  foi  um  dos  primeiros  doutrinadores  a  manifestar-se 

sobre o tema, e sustentou a inconstitucionalidade da norma acima destacada 

com os seguintes argumentos:

“Em matéria de prova da embriaguez há, de qualquer modo, uma premissa 
básica a ser observada: ninguém está obrigado a fazer prova contra si mesmo 
(direito de não auto-incriminação, que vem previsto de forma expressa no art. 
8°  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  que  possui  valor 
constitucional [...]. O sujeito não está obrigado a ceder seu corpo ou parte dele 
para fazer prova (contra ele mesmo). Em outras palavras: não está obrigado a 
ceder sangue, não está obrigado a soprar o bafômetro (porque essas duas 
provas  envolvem  o  corpo  humano do  suspeito  e  porque  exigem dele  uma 
postura ativa). Havendo recusa, resta o exame clínico (que é feito geralmente 
nos Institutos Médico-Legais) ou a prova testemunhal.
O motorista surpreendido, como se vê, pode recusar duas coisas: exame de 
sangue e  bafômetro.  Mas não  pode recusar  o  exame clínico.  E  se  houver 
recusa desse exame? Disso cuida o § 3° (novo) [...].
A leitura rápida desse dispositivo pode levar o intérprete a equívocos. O texto 
legal disse mais do que podia dizer. Veremos em seguida. Na prática, alguns 
delegados estão falando em prisão em flagrante por desobediência (quando 
houver recusa ao exame de sangue, ao bafômetro ou ao exame clínico). Não é 
isso, propriamente, o que diz o novo § 3° do art. 277 do CTB. Como se vê, o 
correto não é falar em desobediência, sim, nas sanções administrativas do art. 
165.
Quando elas  incidiriam? Pela  letra  da  lei,  quando o  condutor  recusar  a  se 
submeter  a  qualquer  dos  procedimentos  previstos  no  caput  do  artigo.  Na 
verdade, não é bem assim (a lei disse mais do que devia). Note-se que todo 
suspeito tem direito de não produzir prova contra si mesmo. Logo, não está 

7 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 847-848.
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obrigado  a  fazer  exame  de  sangue  ou  soprar  o  bafômetro.  Nessas  duas 
situações, por se tratar de um direito, não há que se falar em qualquer tipo de 
sanção (penal ou administrativa).
Conclusão: o § 3° que estamos comentando só tem pertinência em relação ao 
exame clínico. A recusa ao exame de sangue e ao bafômetro não está sujeita a 
nenhuma sanção.  Quando alguém exercita  um direito  (direito  de  não auto-
incriminação) não pode sofrer qualquer tipo de sanção. O que está autorizado 
por uma norma não pode estar proibido por outra.
[...].
A lei nova é inconstitucional (como alguns juízes estão reconhecendo, em suas 
liminares)? Em parte sim, em parte não. Quando ela pune o motorista (embora 
com penas administrativas) por recusar o exame de sangue ou o bafômetro, 
sim (é inconstitucional).  Por quê? Porque todos os cidadãos brasileiros,  por 
força do art.  8° da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não são 
obrigados a se auto-incriminar, ou seja, não são obrigados a ceder seu corpo 
ou  parte  dele  (ainda  que  seja  um só  sopro)  para  fazer  prova  contra  eles 
mesmos. Bafômetro (que exige participação ativa do suspeito e intervenção do 
seu corpo) não é a mesma coisa que mostrar a carteira de habilitação.”8

A orientação do renomado autor é correta na esfera do Direito Criminal,  de 

modo a afastar a possibilidade de prisão em flagrante do cidadão que se negar 

à realização dos exames de alcoolemia9 (ou seja, exames laboratoriais, como o 

de  sangue ou de urina,  e  o  exame de ar  alveolar,  em etilômetros).  Nesse 

sentido,  aliás,  a  doutrina  já  vinha  se  manifestando,  de  modo  a  revelar  a 

importância dos exames clínicos como meio de prova do Crime de Embriaguez 

ao Volante, na hipótese de recusa do condutor do veículo à realização dos 

exames:

“É certo que o autor  do fato não está obrigado a se auto-incriminar,  e não 
poderá ser obrigado à realização do ‘teste do bafômetro’. Nem por isso, poderá 
recusar-se  a  acompanhar  as  autoridades  policiais,  em  caso  de  fundada 
suspeita  de  encontrar-se  dirigindo  sob influência  de  álcool,  à  Delegacia  de 
Polícia (para registro  do fato)  e  aos estabelecimentos médicos (próprios ou 
hospitais locais) para realização de exame clínico.
O crime de desobediência pode caracterizar-se caso o condutor suspeito não 
se submeta a nenhum dos exames referidos no art. 277 do CTB; negando-se, 

8 GOMES,  Luiz  Flávio.  Lei  seca:  acertos,  equívocos,  abusos  e  impunidade.  Disponível  em 
http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20080804114125256   Acesso em 14. Ago. 2008.
9  ALCOLEMIA:  “Em  medicina  legal,  significa  a  presença  de  álcool  no  sangue”  (GUIMARÃES, 
Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico. 10. ed. São Paulo: Rideel, [s:d]. p. 67). 
Diversamente, “embriaguez alcoólica é o conjunto de manifestações neuropsicossomáticas resultantes da 
intoxicação etílica aguda, de caráter episódico e passageiro. Já o termo alcoolismo, empregou-o Magmes 
Huss  pela  primeira  vez,  em  fins  do  Século  XIX,  para  denominar  uma  síndrome  psicoorgânica, 
caracterizada  por  um  elenco  de  perturbações  resultantes  do  uso  imoderado  e  contínuo  do  álcool, 
independendo, no momento do exame, de um maior ou menor consumo de bebida. Ou seja, a embriaguez 
é um estágio e o alcoolismo um estado.” (FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 2004. p. 317.)
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inclusive,  a  acompanhar  o  agente  da  autoridade  de  trânsito  aos  locais  de 
exame, em razão de ter-lhe sido dada uma ordem legal.”10

A constitucionalidade do novo § 3º, do art. 277 do CTB, no entanto, precisa ser 

mais bem analisada na esfera administrativa de trânsito, sob dois fundamentos: 

(i)  a  natureza  jurídica  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação,  que  submete  o 

interessado na manutenção de sua licença (ato condição) à fiel observância da 

Legislação de Trânsito (como ato regra), e (ii) a necessidade de harmonização 

entre o exercício de um direito individual e o direito coletivo à segurança no 

trânsito.

2.2.1. Natureza jurídica da CNH e da penalidade de suspensão 

Muitos acreditam que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) constitui um 

direito subjetivo  daquele que foi  aprovado no procedimento de habilitação e 

que  todas  as  sanções  que  recaírem  sobre  a  habilitação  poderão  ser 

consideradas penas restritivas de direito (na esfera criminal – art. 44, inc. V, do 

Código  Penal)11 e  sanções  de  polícia  (na  esfera  Administrativa).  A  própria 

legislação contribui para esse equívoco, ao identificar a penalidade cominada 

no artigo 256, inc. III, do CTB, sob o rótulo “suspensão do direito de dirigir”.

A  CNH,  na  verdade,  é  uma  espécie  de  ato  administrativo  favorável 

(denominado    licença),  concedido pelo  Poder  Público aos particulares que 

preencherem determinados requisitos e submeterem-se à legislação de trânsito 

(em  especial  às  normas  gerais  de  circulação  e  de  segurança).  Trata-se, 

portanto, de uma licença para dirigir.12 

Segundo MARCELLO CAETANO, “o efeito mais importante da concessão de 

licença consiste em colocar aquele que dela beneficia ou o local licenciado sob 

a vigilância da polícia”.13 Assim, “obtida a licença para dirigir, o interessado que 

10 HONORATO, Cássio M. Crimes de Trânsito: análise crítica da doutrina e da jurisprudência. RT 859, 
São Paulo, ano 96, p. 471, maio 2007.
11 Particularmente,  entendo  que  as  normas  insertas  nos  art.  47,  inc.  III,  e  art.  57  do  Código  Penal 
encontram-se  tacitamente  revogadas  (HONORATO,  2004,  p.  133-135);  restando  a  possibilidade  de 
imposição da suspensão da  licença para dirigir, na esfera do Direito Criminal, de forma preventiva ou 
cautelar (art. 294 do CTB) e como efeito extrapenal da sentença condenatória (art. 92, inc. III, CP).  
12 Em relação à natureza jurídica da habilitação para dirigir confira HONORATO, Cássio M. Sanções 
do Código de Trânsito Brasileiro, p. 116-118.
13 CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. 10. ed., 6. reimp., rev. e actual., por Diogo 
Freitas do Amaral. Coimbra: Almedina, 1997/1999. Vol. 2, p. 1168.

8



cumpriu os requisitos legais torna-se  portador de um privilégio,14 e como tal 

passa a exercer uma atividade controlada pelo poder de polícia; sujeitando-se 

a determinadas regras e condições para que possa conduzir veículo automotor 

em via terrestre. Não cumpridas essas condições impostas, a licença poderá 

ser suspensa ou cassada, sem que se fale em pena restritiva de direito; mas 

tão-somente em retirada de um ato administrativo”.15

A  penalidade  de  suspensão  da  licença  para  dirigir  não  constitui,  portanto, 

espécie de sanção de polícia, e sim modalidade de  sanção rescisória de ato 

administrativo favorável, por meio da qual “a Administração deixa sem efeito, 

temporária ou definitivamente, um ato administrativo favorável ao sancionado, 

como  conseqüência  de  uma  conduta  ilegal  deste  que  se  amparou  na 

titularidade de tal ato”.16 

A distinção é relevante, e produz efeitos decisivos no presente estudo, pois as 

sanções de  polícia  (como a  penalidade de  Multa,  por  exemplo)  constituem 

“elemento de coação e intimidação”17 do Estado. Diversamente, a suspensão 

da licença para dirigir traz consigo fins preventivos, de modo a evitar que o 

infrator continue causando prejuízo à segurança do trânsito. Por esse motivo, 

as penalidades de suspensão e de proibição de se obter a permissão ou a 

14 “A  expressão  privilégio não  deve  ser  compreendida  de  forma  preconceituosa,  como  se  fossem 
“concessões arbitrárias do poder a certa classe de pessoas”, o que, certamente, “repugna (...) à consciência 
jurídica moderna” (LIMA, Hermes.  Introdução à Ciência do Direito, p.  109).  Também não deve ser 
concebida como “isenções da observância da lei”, como leciona VICENTE RÁO (O Direito e a Vida dos  
Direitos, p. 215). A melhor orientação encontra-se na  Pennsylvania Law Encyclopedia, que emprega o 
termo privilégio em uma concepção contemporânea, compatível com o princípio estruturante do Estado 
Democrático de Direito. Assim, conduzir veículos automotores em vias terrestres constitui um privilégio 
que sujeita  seu  detentor  (por  isso denominado  holder  of  a  privilege)  à  observância  da  legislação  de 
trânsito e ao constante controle dos órgãos de fiscalização e de policiamento de trânsito.” A carteira de 
habilitação, portanto, consiste em um ato administrativo (denominado licença para dirigir) que possibilita 
a  alguém  a  execução  de  uma  atividade  constantemente  sujeita  ao  controle  estatal,  e  que  muito  se 
aproxima da categoria jurídica conhecida como privilégio de dirigir, na legislação de alguns dos estados 
norte-americanos. (HONORATO, Cássio M. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro, p. 123.)
15 HONORATO, Cássio M. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro, p. 117.
16 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo.  
Trad. Arnaldo Setti. São Paulo: RT, 1991. p. 879.
Segundo os  autores,  existem quatro  conseqüências  jurídicas  que podem ser  impostas  aos  autores  de 
ilícitos administrativos: (i) sanções disciplinares, (ii) sanções de polícia, (iii) sanções rescisórias de atos 
administrativos favoráveis, e (iv) sanções tributárias.
Dessas espécies de sanções administrativas, duas encontram-se diretamente relacionadas ao Direito de 
Trânsito: as sanções de polícia e as sanções rescisórias de atos administrativos favoráveis. Em relação ao 
tema, confira HONORATO, Cássio M. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro, p. 49-61.
17 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.  23. ed., São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
123.
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habilitação para dirigir são consideradas por muitos estudiosos18 as sanções 

mais adequadas ao combate e à prevenção dos crimes de trânsito.

2.2.2. Conflito entre direito individual e a necessidade de segurança no trânsito

É certo que aquele que exerce um direito fundamental (i.e., direito ao silêncio e 

de não produzir prova contra si mesmo), assegurado em Tratado Internacional 

e incorporado por nosso Estado em nível constitucional, não pode ficar sujeito 

a sanções de polícia ou a penas de natureza criminal.  Face a ausência de 

ilicitude de sua conduta, não há que se falar em crime de desobediência (art. 

330 do CP) ou em infração administrativa (art. 195 do CTB). Nesse sentido, 

vale destacar a exposição de SYLVIA H. FIGUEIREDO STEINER:

“[...].  Decorrência lógica do princípio da presunção de inocência, o direito ao 
silêncio,  se exercido pelo acusado, não pode gerar qualquer presunção em 
seus desfavor. Não se concebe um sistema de garantias no qual o exercício de 
um direito constitucionalmente assegurado pode gerar sanção ou dano. Mais 
que isso: o direito ao silêncio dia mais do o direito de ficar calado. Os preceitos 
garantistas  constitucional  e  convencional  conduzem  à  certeza  de  que  o 
acusado  não  pode  ser,  de  qualquer  forma,  compelido  a  declarar  contra  si 
mesmo, ou a colaborar para a colheita de provas que possam incriminá-lo.”19

De outro lado, porém, o princípio do trânsito em condições seguras (art. 1º, § 2º 

do CTB) e o dever de o Estado garantir  a segurança pública e preservar a 

incolumidade das pessoas (art. 144, caput, CR/1988) exigem providências, de 

modo a evitar que os violadores das normas de circulação continuem a gerar 

perigo de dano aos demais usuários da via terrestre. 

Nesse contexto de colisão (ou conflito) entre direitos fundamentais individuais e 

direitos coletivos à segurança e à integridade física, é que merece ser pensada 

a constitucionalidade material da norma inserta no § 3º, do art. 277 do CTB, 

que possibilita à Autoridade de Trânsito impor “ao condutor que se recusar a se 

submeter  a  qualquer  dos  exames”  de  alcoolemia  uma  espécie  de  sanção 

rescisória de ato administrativo favorável que recai sobre a licença para dirigir.

18 “Em doutrina, muito antes da vigência de um código de trânsito que estabelecesse infrações penais, 
alguns estudiosos sustentavam que as penais mais adequadas ao combate dessa forma de criminalidade 
seriam a interdição de direito para conduzir veículos motorizados (temporária ou definitivamente) e o 
direito de obter licença para essa condução (temporária ou definitiva), cominadas ao lado das sanções 
penais tradicionais.” (PIRES, Ariosvaldo de Campos; SALES, Sheila Jorge Selim de. Crimes de Trânsito  
na Lei n. 9.503/97. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 115).
19 STEINER,  Sylvia  Helena  de Figueiredo.  A Convenção Americana sobre  Direitos  Humanos e sua  
integração ao processo penal brasileiro. São Paulo: RT, 2000. p. 115.
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Segundo JOSÉ CARLOS VIEIRA ANDRADE, “haverá colisão ou conflito [entre 

direitos  ou  entre  direitos  e  valores  afirmados  por  normas  ou  princípios 

constitucionais]  sempre  que  se  deva  entender  que  a  Constituição  protege 

simultaneamente dois valores ou bens em contradição concreta”. Esse conflito, 

portanto, “impõe a ponderação de todos os valores constitucionais aplicáveis, 

para que se não ignore algum deles, para que a Constituição (essa, sim) seja 

preservada na maior medida possível.”20

A  ponderação  desse  conflito  entre  direitos  fundamentais  (individuais  e 

coletivos), associada à natureza jurídica da CNH e da sua eventual suspensão 

(como espécie de sanção rescisória de ato administrativo favorável), conduz à 

afirmação da constitucionalidade da penalidade de suspensão da licença para 

dirigir, cominada junto ao art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.2.3. A constitucionalidade da suspensão da licença introduzida pela Lei Seca

A recusa à realização dos exames de alcoolemia precisa ser interpretada à luz 

dos  princípios  constitucionais  de  garantia,  evitando-se  prisões  ilegais  e,  ao 

mesmo  tempo,  proporcionando  eficácia  aos  atos  regra que  integram  a 

legislação de trânsito.

Revelada  a  natureza  jurídica  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (como 

espécie de licença),  e sendo possível  a suspensão ou a retirada desse ato 

administrativo  (desde  que  observados  os  princípios  constitucionais,  em 

especial o da legalidade e do devido processo legal), pode-se afirmar que a 

norma  inserta  no  §  3º,  do  art.  277  da  Lei  de  Trânsito,  é  materialmente 

constitucional;  encontrando-se  cominada  na  legislação  pátria  mais  uma 

hipótese de suspensão da licença para dirigir.21 

Desse modo, havendo recusa injustificada pelo condutor em submeter-se aos 

exames  de  alcoolemia,  deverão  as  Autoridades  Policiais  e  os  agentes  de 

trânsito levar o fato ao conhecimento do Diretor do Departamento de Trânsito 

(do estado em que for licenciado o condutor infrator), para que seja instaurado 

o competente processo administrativo, visando a imposição da penalidade de 

20 ANDRADE, José Carlos Vieira de.  Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 
de 1976. Coimbra: Livraria Almedina, 1987. p. 220 e 222.
21 Em relação às demais hipóteses de imposição da penalidade de Suspensão da Licença para Dirigir, 
confira HONORATO, Cássio M. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro, p. 126-132.
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suspensão da licença para dirigir (na forma do artigo 277, § 3º, combinado com 

o art. 261, ambos do CTB).

2.3.  Interpretação  da  penalidade  de  Suspensão  da  Licença  conforme  a 

Constituição

Tema que merece atenção redobrada encontra-se no preceito secundário dos 

artigos 165 e 306 da Lei de Trânsito, ao cominar (tanto na esfera administrativa 

como na criminal) a suspensão da licença para dirigir como sanção àquele que 

conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.

A  interpretação  desses  dois  dispositivos  precisa  ser  feita  sob  a  lente  de 

validade  constitucional,  realizando  interpretação  conforme22 os  princípios  e 

direitos fundamentais consagrados no artigo 5º, da CR/1988.

A suspensão da licença para dirigir constitui espécie de sanção (disso ninguém 

duvida!),  recebendo na esfera  administrativa  a  denominação  penalidade de 

trânsito (art.  256,  inc.  III,  e art.  261,  do CTB) e no Capítulo  destinado aos 

crimes de trânsito (art. 306, por exemplo), o título de pena.

Em razão de sua natureza jurídica (i.e., sanção), a suspensão da licença para 

dirigir  somente  poderá  ser  validamente  aplicada  se  observar  os  princípios 

constitucionais de garantia, em especial o devido processo legal, os princípios 

de  presunção  de  inocência  e  do  juiz  natural.  A  imposição  de  penalidades 

administrativas de trânsito depende da efetiva realização do devido processo 

legal, pois a Constituição da República garante “aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral [...] o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, inc. LV, CR/1988).

Consta, aliás, expressamente do artigo 265 da Lei de Trânsito que a imposição 

da penalidade de suspensão da licença para dirigir é de atribuição exclusiva da 

Autoridade de Trânsito (no caso, tão-somente ao Diretor do Departamento de 

Trânsito – DETRAN – do estado em que o infrator for licenciado),23 mediante 

processo administrativo, em que seja assegurado ao acusado amplo direito de 

defesa.

22 A expressão interpretação conforme é empregada neste texto em sentido constitucional, para o fim de 
"declarar a legitimidade do ato questionado desde que interpretado em conformidade com a Constituição" 
(MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocência Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 
Curso de Direito Constitucional, p. 1188). 
23 Em relação à natureza jurídica da penalidade de suspensão da licença para dirigir e a competência para 
aplicá-la, confira HONORATO, Cássio M. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro, p. 114-143. 
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Desse modo, não há que se falar  em aplicação imediata ou antecipada da 

sanção, no local do evento, pelos agentes de trânsito ou por policiais (civis, 

militares  ou  rodoviários  federais)  que  atenderem  à  ocorrência  ou  que 

promoverem seu registro (nos Distritos Policiais). A suspensão da  licença para 

dirigir é sanção e, como tal, somente poderá ser imposta: (i) pela Autoridade de 

Trânsito competente (i.e., Diretor do DETRAN), por meio do devido processo 

administrativo,  e  em  decisão  fundamentada  (art.  265,  CTB);  e  (ii)  pela 

Autoridade  Judiciária  competente,  em  sentença  prolatada  em  processo  de 

natureza criminal ou por meio de decisão (de natureza cautelar), fundamentada 

no artigo 294 da Lei de Trânsito, que prevê a suspensão preventiva da licença 

para dirigir. (Em relação ao tema, confira item 4.1. Suspensão preventiva da 

licença para dirigir, infra.)

Não  poderão,  portanto,  os  agentes  de  trânsito,  a  Autoridade  Policial  ou  o 

Ministério Público promover o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação 

ou impor ao autor do fato a imediata suspensão da  licença para dirigir,24 sob 

pena de realizarem ato  ilícito  e  abusivo,  que poderá  caracterizar  abuso de 

autoridade  e  contravenção  penal  (consistente  na  retenção  de  documento 

público - art. 3º da Lei n. 5.553/68),25 vez que a CNH foi elevada à categoria de 

documento de identidade, em todo o território nacional, junto ao art.  159 do 

CTB: 

CTB. "Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único 
e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos 
estabelecidos  neste  Código,  conterá  fotografia,  identificação  e  CPF  do 
condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o 
território nacional."

24 Em relação à  medida administrativa descrita no artigo 269, inc.  III  e IV, do CTB, entende-se que 
somente na hipótese de suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento de habilitação (art. 272) 
poderá ser  validamente imposta a  medida de recolhimento da CNH e da Permissão para  Dirigir.  As 
demais hipóteses, cominadas junto ao preceito secundário de algumas definições infracionais, constituem 
“medida ilegal e abusiva, desprovida de qualquer garantia constitucional. Assim, a medida administrativa 
denominada  recolhimento  do  documento  de  habilitação  constitui  espécie  de  penalidade  antecipada  e 
ilegal, imposta por autoridade incompetente e mediante violação do princípio do devido processo legal.” 
(HONORATO, Cássio M. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro, p. 193-194.)
25 Lei n. 5.553, de 06.12.1968. Dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal.
"Artigo 1º - A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de 
direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por 
fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título 
de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante 
de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro. [...].
Artigo 3º - Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses 
ou multa de NCR$ 0,50 (cinqüenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer 
documento a que se refere esta Lei. [...]."
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A estrutura de nosso Estado Democrático de Direito  impõe que as normas 

legais  sejam  interpretadas  conforme  os  princípios  e  direitos  fundamentais 

expressamente  consagrados por  nossa Constituição.  Daí  a  necessidade de 

promover-se a leitura dos preceitos secundários dos artigos 165 e 306 do CTB 

através da lente de validade da CR/1988 e sob a orientação de seus princípios.

Debatidos alguns aspectos constitucionais da Lei n. 11.705/08, vale ressaltar 

(mais uma vez)  a função do Ministério Público e do Poder Judiciário,  como 

instituições responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais dos usuários 

das  vias  terrestres,  no  território  nacional,  e  pela  realização  do  trânsito  em 

condições seguras, por meio da aplicação e interpretação das normas legais à 

luz dos princípios constitucionais.

3. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE: CRIMES DESCRITOS NO ART. 306 DO CTB

A partir da nova redação conferida pela Lei n. 11.705/08 ao tipo penal descrito 

no  artigo  306,  do  Código  de Trânsito  Brasileiro  (CTB),  vislumbram-se duas 

formas de pensar a embriaguez ao volante na esfera do Direito Criminal.

CTB. “Art.  306.  Conduzir  veículo  automotor,  na  via  pública,  estando  com 
concentração  de  álcool  por  litro  de  sangue  igual  ou  superior  a  6  (seis) 
decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência.”

A primeira  interpretação (que não me parece a mais adequada!)  volta-se à 

quase revogação do tipo penal, por força de uma visão limitada, e desviada dos 

fins propostos pelo legislador (na forma expressa no art. 1º da Lei n. 11.705/08) 

e dos princípios que regem o Direito de Trânsito.

Já se encontra em curso a tese de que a “Lei Seca gera impunidade”, trazendo 

consigo anistia na esfera criminal e abolitio criminis. Para os defensores desta 

primeira orientação:

“A questão é simples: antes do advento da nova lei o crime de embriaguez ao 
volante (art. 306 do CTB) não exigia nenhuma taxa de alcoolemia. Bastava a 
existência de um condutor anormal (dirigir sob a influência do álcool) e uma 
direção anormal (que coloca em risco a segurança viária). Agora, depois da Lei 
11.705/2008,  só  existe  crime  quando  a  concentração  de  álcool  no  sangue 
atinge o nível de 0,6 decigramas.
Conclusão: todas as pessoas que estão sendo processadas ou mesmo que já 
tenham sido condenadas pelo delito do art. 306 cometido até o dia 19.06.08, 
desde que tenham sido surpreendidas com menos de 0,6 decigramas de álcool 
por litro de sangue acham-se ‘anistiadas’. Todas! Houve abolição do delito. Em 
outras  palavras:  o  que  antes  era  delito  se  transformou  em  infração 
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administrativa.  Nenhuma  conseqüência  penal  pode  subsistir  para  esses 
motoristas.  A  lei  seca  trouxe  lá  sua surpresa:  na  parte  criminal,  beneficiou 
todos os processados ou condenados.
[...].
É  certo  que existem outras  formas de se  comprovar  a  embriaguez:  exame 
clínico, fotos, prova testemunhal. Mas nenhum desses meios consegue definir 
(com precisão) a quantidade de álcool no sangue. Logo, se o motorista recusa 
o  exame  de  sangue  e  o  bafômetro  (o  que  é  um  direito  seu,  diga-se  de 
passagem, não podendo ser punido nem sequer administrativamente por essa 
recusa), ficará praticamente impossível ao poder público comprovar o nível de 
dosagem alcoólica no motorista.
Conclusão:  sem a  prova  da materialidade do delito  nem sequer  prisão  em 
flagrante  pode  haver.  De  outro  lado,  sem  tal  materialidade,  não  há  como 
comprovar  a  existência  do  crime.  Havendo  prova  de  que  o  agente  estava 
bêbado mas não se comprovando o nível  de dosagem alcoólica, pune-se o 
sujeito pela infração administrativa, mas não há que se falar em delito.”26

Dessa orientação não comungo e, aliás, recuso-me a crer que a deficiência do 

legislador (que pretendia estabelecer alcoolemia zero e impor penalidades mais 

severas; porém, expressou-se mal, por meio de dispositivo deficiente) tenha 

que ser acompanhada e repetida pelos operadores do Direito! Acredito, então, 

que a legislação de trânsito “boa será, em havendo no executor a virtude, que 

no legislador não havia”.27

Há, para tanto, outra forma de interpretar a nova redação conferida ao artigo 

306 do CTB, decorrente do  princípio do trânsito em condições seguras  e da 

necessidade de os Órgãos Jurisdicionais e o Ministério Público exercerem suas 

funções, na seara do fenômeno trânsito, como integrantes do trinômio trânsito 

(junto ao elemento Enforcement). Vejamos!

3.1. Normas penais incriminadoras insertas no tipo penal

A redação conferida pela Lei n. 11.705/08 ao artigo 306 do CTB é tão ruim, e 

tecnicamente inadequada, quanto a redação original dos artigos 302 e 303 que, 

ao  invés  de  utilizarem  verbos para  determinar  o  núcleo  do  tipo  penal, 

promoveram a tipificação da conduta humana por meio de crimes remetidos, ou 

seja,  “aquele que faz referência ou utiliza-se do ‘nomem iuris’  de outro tipo 

penal, de modo a carrear para sua descrição típica as elementares do tipo a 

que faz remissão; estendendo para si, com todas as conseqüências jurídicas, 

26 GOMES,  Luiz  Flávio.  Lei  seca:  acertos,  equívocos,  abusos  e  impunidade.  Disponível  em 
http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20080804114125256   Acesso em 14. Ago. 2008.
27 OLIVEIRA, Rui Barbosa de. Oração aos Moços, p. 67.
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as circunstâncias e peculiaridades daquele”28 outro tipo penal. Assim, o crime 

de  homicídio culposo de trânsito utiliza-se da expressão “praticar homicídio”, 

quando deveria utilizar (junto ao núcleo do tipo) a expressão "matar alguém, 

por negligência, quando na direção de veículo automotor".

O Poder Judiciário e o Ministério Público, então, precisam assumir algumas 

posições oficiais:

PRIMEIRA: (i)  a  embriaguez ao volante  constitui  um fato ilícito de natureza 

grave,  que  causa  conseqüências  jurídicas  e  sociais  relevantes,  descrita  na 

esfera criminal como espécie de crime (ou delito)? Ou (ii)  poderia continuar 

sendo visto como “crime de bagatela”, encaminhado erroneamente (por muitos) 

ao Juizado Especial Criminal e, mesmo na Vara Criminal, beneficiando-se seus 

autores com transações penais indevidas (art. 76, da Lei n. 9.099/95)?

Pessoalmente, rejeito a segunda alternativa em respeito às 35 mil mortes que 

ocorrem anualmente  em decorrência  de  eventos29 (culposos  e  dolosos)  de 

trânsito, no território nacional; e defendo a necessidade de olhar com maior 

seriedade o condutor que dirige sob a influência de álcool ou de substância 

psicoativa que determine dependência.

SEGUNDA situação a ser pensada pelas instituições ligadas à Justiça: a nova 

redação imposta ao art. 306, do CTB, vinculou a esfera penal à prova técnica 

da  alcoolemia,  a  ser  produzida  por  meio  do  etilômetro  ou  por  exames 

laboratoriais,  que  comprovem  a  TAS  (Taxa  de  Álcool  no  Sangue),  com  a 

juntada do laudo aos Autos? 

Caso fosse adotada essa orientação, pergunta-se novamente: na hipótese de 

recusa  pelo  autor  do  fato  à  realização  dos exames de  alcoolemia,  restaria 

afastada a incidência do Direito Penal em razão da inexistência de meio de 

prova em relação à elementar "com concentração de álcool por litro de sangue 

igual ou superior a 6 (seis) decigramas"? 

Creio que não!

28 HONORATO, Cássio M. Trânsito: infrações e crimes.  Campinas: Millennium, 2000. p. 411 (nota n. 
123).
29 Não  obstante  o  termo  "acidente  de  trânsito"  constar  expressamente  de  Norma  da  ABNT,  tem-se 
sugerido a substituição da referida expressão por "evento culposo de trânsito". Justifica-se a substituição 
do termo e a formação de nova mentalidade porque um "acidente" consiste em um evento que geralmente 
pode  ser  evitado.  Afasta-se,  desse  modo,  a  falsa  noção  de  mera  fatalidade  sobre  os  “acidentes  de 
trânsito”; atribuindo-se à conduta humana que gerou o evento juridicamente relevante o devido grau de 
responsabilidade.
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Aliás, contra essas “argumentações doutrinárias de primeira hora”, bem afirmou 

o Dr. ROGÉRIO SCHIETTI MACHADO CRUZ, Procurador da República junto 

ao Ministério  Público do Distrito Federal,  que “não se pode conceber  como 

razoável  que  o  Estado  se  veja  privado  de  exercer  o  seu  direito  punitivo 

simplesmente porque o réu exerceu o seu direito de não produzir prova contra 

si”. Desse modo, sustenta o autor que: 

“a  prova  da  concentração  de  álcool  no  sangue  do  motorista,  por  meio  de 
etilômetro ou alcoolemia, não constitui condição de procedibilidade para a ação 
penal, ou mesmo para a lavratura do flagrante. [...].
Se  a  recusa  a  fornecer  prova  contra  si  é,  por  um  lado,  induvidosamente 
legítima, entendemos que não pode tal comportamento, por diversa angulação, 
impedir que o Estado busque a prova da ocorrência e autoria do crime por 
outro meio, dentre os previstos em lei, que não dependa da ativa participação 
do suspeito. A não ser assim, o poder punitivo somente se exercitaria contra o 
infrator da lei penal que se dispusesse a ser punido, o que, convenhamos, é 
um nonsense jurídico.”30

Em reforço  à  orientação do autor,  merece destaque a  norma constante  do 

artigo 231 do Código Civil, ao afirmar textualmente que "aquele que se nega a 

submeter-se  a  exame  médico  necessário  não  poderá  aproveitar-se  de  sua 

recusa."

Prefiro, então, pensar que a segunda parte do dispositivo poderia (ou melhor, 

deveria) ser interpretada de forma extensiva, de modo a incluir na expressão 

"ou sob a influência de qualquer  outra  substância  psicoativa que determine 

dependência" o próprio álcool. 

Segundo  Glossário  de  Álcool  e  Drogas (publicado  pela  OMS  em  1994, 

traduzido  e  distribuído  pela  Secretaria  Nacional  de  Política  sobre  Drogas  - 

SENAD), “o álcool é um sedativo/hipnótico com efeitos semelhantes aos dos 

barbitúricos. Além dos efeitos sociais do uso, a intoxicação pelo álcool pode 

resultar em envenenamento e até morte; o uso excessivo e prolongado pode 

resultar  dependência  ou  numa  ampla  variedade  de  transtornos  mentais 

orgânicos e físicos. Os transtornos mentais e de comportamento decorrentes 

do uso de álcool (F10) são classificados como transtornos decorrentes do uso 

30 CRUZ, Rogério  Schietti  Machado.  Embriaguez ao volante:  recusa a produzir  prova não exclui  o 
crime.  Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  12,  n.  1856,  31  jul.  2008.  Disponível  em: 
http://jus2.uol.com.br/pecas/texto.asp?id=861.  Acesso  em 26  ago.2008.   (TJDF.  HC n.  9671-6.  Julho 
2008.)
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de substância psicoativa na CID-10 (F-10-F-19)”31. O álcool, portanto, constitui 

espécie de substância psicoativa que determina dependência.

Por essa segunda orientação, tem-se duas normas penais insertas no art. 306, 

do  CTB.  As  duas,  porém,  versando  sobre  o  mesmo  tema:  os  Crimes  de 

Embriaguez  ao  Volante,  a  serem  comprovados  em  juízo  por  dois  modos 

distintos. 

3.1.1. Embriaguez ao volante por excesso de alcoolemia

Na hipótese em que o condutor do veículo  seja  submetido aos exames de 

laboratório (i.e., exame de sangue ou de urina), e sendo constatada TAS (Taxa 

de Álcool no Sangue) em nível igual ou superior a 6 dg/L (seis decigramas de 

álcool  por  litro  de  sangue);  ou  submetido  ao  exame  técnico  em etilômetro 

(conhecido como "bafômetro"), e sendo aferida concentração igual ou superior 

a 0,3 mg/L (três décimos de miligrama) de álcool por litro de ar expelido dos 

pulmões,32 restará comprovada a materialidade da conduta ilícita, descrita na 

primeira parte do artigo 306 do CTB, ou seja, a embriaguez ao volante por 

excesso de alcoolemia.

CTB. “Art.  306.  Conduzir  veículo  automotor,  na  via  pública,  estando  com 
concentração  de  álcool  por  litro  de  sangue  igual  ou  superior  a  6  (seis) 
decigramas, [...].” 

As conversões (entre a TAS e a concentração de álcool por litro de ar expelido 

dos pulmões) podem ser feitas por meio da Lei de Henry33 (adotada pela Res. 

n. 206/06, do CONTRAN, e pelo Decreto n. 6.488, de 10.06.08), ou seguindo-

se tabelas divulgadas pelos órgãos de trânsito. 

31 BRASIL. Glossário de álcool e drogas. Trad. J. M. Bertolote. Brasília (DF): SENAD, 2006. p. 19.
32 As margens de tolerância, para fins criminais (art. 306, CTB), encontram-se previstas no art. 2º, do 
Decreto n. 6.488, de 19.06.2008. Interessante observar que a margem de tolerância prevista no Decreto, 
para fins  criminais,  é a  mesma faixa de tolerância  prevista  anteriormente  pela Resolução n.  206, de 
20.10.2006, do CONTRAN.
33 Leciona OSWALDO PATARO que “As avaliações do estado de impregnação alcoólica resultam da lei 
de Henry sobre as trocas entre um gás, um vapor (álcool) e um líquido (sangue), quando feitas pelos 
chamados métodos respiratórios. Com efeito, existe uma relação constante entre a quantidade de álcool 
concentrada no mesmo volume de ar alveolar e de sangue,  sendo que esta razão é de 1/2.000. Deste 
modo, 1 ml de sangue encerra a mesma quantidade de álcool que 2.000 ml de ar alveolar.” (PATARO, 
Oswaldo. Medicina Legal e prática forense. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 309.)
A validade jurídica da conversão e das normas expedidas pelo CONTRAN foi afirmada pelo Superior 
Tribunal de Justiça (RHC 18048/RS. 5ª T. j. 17.11.2005. rel. Min. Gilson Dipp. DJU 12.12.2005.  RT 
848/499-503).
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Decreto 6.488/08:
I – Exame sangue/urina  => 6 dg/L

II – Etilômetro  => 0,3 mg/L

Conversão segundo      TAS (dg/L)   =            Ar 
alveolar
 LEI DE HENRY:                 2000        (em décimos de mg/
L)

Os meios de prova, em relação à conduta descrita na primeira parte do art. 306 

do CTB, resumem-se aos resultados dos exames de alcoolemia, que poderão 

ser  ratificados  pela  confissão  do  autor  do  fato  e  por  depoimento  de 

testemunhas (em especial os policiais34 - Militares ou Rodoviários Federais - 

que promoveram os exames ou que conduziram o autor do fato às unidades 

médicas).

3.1.2.  Embriaguez  ao  Volante  por  conduzir  sob  influência  de  qualquer 

substância psicoativa

Caso o autor do fato negue-se à realização dos exames de alcoolemia (fato 

que, aliás, constitui um direito fundamental, previsto no art. 8°, item 2, alínea 

“g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969 - Pacto de San José 

34 "APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTE.  LEI  11.343/06.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COERENTES. VALIDADE. 
(...).  Estando  o  conjunto  probatório  a  demonstrar  a  autoria  e  materialidade  do  fato  impõe-se  a 
confirmação do decreto condenatório com a conseqüente condenação do agente nas penas cominadas ao 
delito. Já está pacificado em nossos tribunais que a palavra de policiais é válida como prova quando nada 
existe nos autos a demonstrar ser a mesma tendenciosa (...). Recurso conhecido e não provido" (TJPR. 5ª 
Câmara Criminal. Acórdão n. 6005. Apelação Crime n. 430946-8/Foro Central da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba. Relatora Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. Decisão unânime. 
Julg. em 13/12/07. DJ de 11.01.2008).
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da Costa Rica),35 e acolhido pela Constituição da República por meio de seu 

art. 5º, § 2º -  Cláusula de Abertura do Sistema), o Crime de Embriaguez ao 

Volante poderá ser caracterizado pela adequação da conduta à segunda parte 

do dispositivo, vez que o condutor do veículo encontrava-se “sob a influência 

de  qualquer  outra  substância  psicoativa  que  determine  dependência”;  na 

hipótese, o próprio álcool.

CTB. “Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, [...] sob a influência 
de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.”

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), entende-se por substância 

psicoativa “uma substância que quando ingerida afeta os processos mentais, 

por  exemplo,  cognição ou humor.  Esta expressão e seu equivalente,  droga 

psicoativa, são os termos mais descritivos e neutros para todas as classes de 

substâncias,  lícitas  e  ilícitas,  que  interessam  à  política  sobre  drogas. 

‘Psicoativa’  não  significa  necessariamente  produção  de  dependência  e,  no 

linguajar  comum,  é  freqüentemente  omitido,  como  em  ‘uso  de  drogas’  ou 

‘abuso de substâncias’.”36

Os  meios  de  prova  da  influência,  por  sua  vez,  não  ficarão  limitados  (ou 

restritos) aos exames de alcoolemia, tampouco prejudicados na hipótese de 

recusa do condutor do veículo; muito ao contrário! Poderá o Ministério Público, 

como  dominus  litis,  lançar  mão  de  todos  os  meios  de  prova  em  direito 

admitidos (em especial, os previstos no CPP e no artigo 277 do CTB), dentre 

os quais destacam-se o exame clínico e a prova testemunhal (com ênfase para 

o  depoimento  dos  policiais  militares  e  rodoviários  federais,  como  meio  de 

comprovar os "notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados 

pelo condutor").37

35 “2.  Toda  pessoa  acusada  de  delito  tem direito  a  que  se  presuma  sua  inocência  enquanto  não  se 
comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade,  às 
seguintes garantias mínimas: [...]; g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-
se  culpada.”  (GRINOVER,  Ada  Pellegrini;  SCARANCE  FERNANDES,  Antônio;  MAGALHÃES 
GOMES FILHO, Antônio. As nulidades no processo penal. 6. ed., São Paulo: RT, 1997. p. 75-76.)
36 BRASIL. Glossário de álcool e drogas, p. 114. 
37 Em relação à importância e validade dos documentos e depoimentos prestados por Policiais Militares e 
por Policiais Rodoviários Federais, destaca-se a orientação da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA - Acidente de trânsito. Responsabilidade da empresa locadora. Boletim de ocorrência feito 
por policial rodoviário, o qual chegou poucos minutos após o evento. Precedentes. Súmula nº 492 do 
Supremo Tribunal Federal. 1. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou 
ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se 
equiparando  com aquele  boletim decorrente  de  relato  unilateral  da  parte.  2.  A empresa  locadora  de 
veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso 
do  carro  locado.  (Súmula  n.  492,  do  Colendo  Supremo Tribunal  Federal).  3.  Recurso  especial  não-
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3.1.3.  Conclusão:  dois são os Crimes de Embriaguez ao Volante na Lei  de 

Trânsito

Não há que se falar, portanto, em anistia ou  abolitio criminis em relação aos 

Crimes  de  Embriaguez  ao  Volante,  pois  a  norma  penal  incriminadora 

anteriormente prevista no artigo 306, do CTB, continua vigendo na segunda 

parte  do  atual  dispositivo.  A  Lei  n.  11.705/08,  seguindo  as  finalidades 

expressamente declaradas em seu artigo 1º, inovou a legislação de trânsito, 

ampliando  a  norma  penal  previamente  descrita  no  art.  306,  de  modo  a 

estabelecer alcoolemia zero e impor penalidades mais severas para o condutor 

que dirigir  (i)  com excesso de alcoolemia, ou (ii)  sob influência de qualquer 

substância psicoativa (inclusive o álcool). 

Realizados os exames de alcoolemia, e restando comprovada TAS igual ou 

superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o autor do fato será 

denunciado e processado pela norma penal incriminadora descrita na primeira 

parte  do  artigo  306  do  CTB.  Caso  não  sejam  realizados  os  exames  de 

alcoolemia,  mas havendo outros  meios  que comprovem que o condutor  do 

veículo encontrava-se sob a influência de álcool ou qualquer outra substância 

psicoativa (e gerando perigo de dano aos demais usuários da via terrestre – 

como será afirmado abaixo), a denúncia poderá ser oferecida com fundamento 

na norma descrita na parte final do artigo 306, pois o álcool também constitui 

“substância psicoativa que determina dependência”.

Desse modo, não vislumbro motivo para desânimo daqueles que pretendem 

reunir esforços para a realização do trânsito seguro, tampouco razão para falar-

se em restrição de eficácia às normas penais insertas no artigo 306 do CTB; 

pois  passamos  a  contar,  na  realidade,  com  duas  normas  incriminadoras 

relacionadas  à  embriaguez  ao  volante:  a  primeira,  para  a  hipótese  de 

realização  dos  exames  de  alcoolemia;  e  a  segunda,  no  caso  de  recusa  à 

realização  dos  exames,  em  que  a  prova  da  condução  sob  influência será 

promovida  por  outros  meios  (em  especial  o  exame  clínico  e  a  prova 

testemunhal), visando comprovar os “notórios sinais de embriaguez, excitação 

ou torpor apresentados pelo condutor” (art. 277, § 2º, CTB).

conhecido.”  (STJ,  3ª  Turma,  RESP 302.462/ES,  Rel.  Min.  Carlos  Alberto Menezes  Direito,  DJU de 
04.02.2002, p. 351).
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Cumpre, agora, aos operadores do Direito fazerem suas opções: entregarem-

se à orientação que anistia  os criminosos do trânsito, em flagrante prejuízo à 

segurança de todos os usuários das vias terrestres; ou, interpretando a norma 

de forma valorosa, em respeito à vida, assumirem seu papel de  Enforcement 

como instrumento de combate à violência, de modo a somar esforços para a 

realização do trânsito em condições seguras.

3.2. Crimes de perigo concreto indeterminado

Para a caracterização dos ilícitos penais descritos no artigo 306, do CTB, não 

basta a prova de que o condutor do veículo encontrava-se (i) com excesso de 

alcoolemia,  ou  (ii)  sob  a  influência  de  álcool  ou  qualquer  outra  substância 

psicoativa.  A  moderna  doutrina  do  Direito  Penal  e  nossos  Tribunais 

Jurisdicionais já haviam firmado orientação sobre a “imprescindibilidade de que 

seja demonstrado o perigo de dano ao bem jurídico tutelado, na modalidade de 

incolumidade pública, através de manobras perigosas”.38

Leciona RENÈ ARIEL DOTTI que um dos princípios fundamentais do Direito 

Penal é o da proteção dos bens jurídicos. Segundo o renomado autor:

“O princípio do bem jurídico, refletido por diversas normas constitucionais (arts. 
5°, 6°, 14, 144, 170 e s.) deve integrar todo o sistema penal moderno, afei-
çoado às exigências de um Estado Democrático de Direito e compor o vasto re-
pertório dos fatos ilícitos. Não é admissível a incriminação de condutas que não 
causem perigo ou dano aos bens corpóreos e incorpóreos inerentes aos in-
divíduos e à coletividade.
O nosso sistema jurídico está ancorado no modelo do crime como ofensa a 
bens jurídicos. A regra do art. 13 do CP estabelecendo a relação de causalida-
de entre a conduta humana e o evento típico, é uma guardiã fiel do axioma se-
gundo o qual a existência do crime depende de um resultado, ou seja, de um 
dano ou um perigo de dano a um bem tutelado pelo Direito Penal.”39

Os Crimes de Embriaguez ao Volante constituem, portanto, espécie de crimes 

de  perigo concreto indeterminado, em que “não é necessário que a conduta 

praticada  coloque  em perigo  a  vida  ou  a  integridade  física  de  uma  vítima 

determinada (tal como acontece, por exemplo, com o art. 132 do CP). Basta a 

comprovação de que um conjunto de  bens ou de pessoas (ainda que não 

identificados)  concretamente sofreram o risco de lesão.  Por  exemplo:  dirigir 

embriagado é uma conduta, em geral (abstratamente), perigosa. Ninguém pode 

38 TACRIM-PR. Ap. 152.555-5 – 3ª Cam. j. 25.04.2000. rel. Juiz Hirosê Zeni. RT 783/752 (Jan.2001).
39 DOTTI, Renè Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 62. 
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negar. Mas no processo penal, agora, para além de se provar que o sujeito 

dirigia  o  veículo  embriagado,  impõe-se  demonstrar  que  concretamente  sua 

conduta trouxe perigo para ‘outrem’ (pessoas indeterminadas, que nem sequer, 

em geral, serão ouvidas, mas que passavam pelo local, estavam no local ou 

moravam no local)”.40

Não obstante o fato de a nova redação imposta ao artigo 306 do CTB haver 

suprimido a elementar “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”, 

entende-se indispensável para a caracterização dos Crimes de Embriaguez ao 

Volante que, além da materialidade da conduta humana (consistente em (i) 

conduzir  veículo  com  excesso  de  alcoolemia,  ou  (ii)  sob  a  influência  de 

qualquer substância psicoativa), também seja comprovado que o autor do fato 

tenha  dado  causa  a  evento  culposo  de  trânsito,  ou  que  tenha  gerado 

“potencialidade lesiva”41 aos demais usuários da via terrestre.

Assim,  com  fundamento  no  moderno  Direito  Penal  e  na  orientação 

jurisprudencial,42 entende-se que a ausência de perigo de dano aos demais 

usuários  da  via  terrestre,  certamente,  conduzirá  à  atipicidade  do  fato  e  à 

ausência de justa causa para a persecução criminal.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS OU CAUTELARES

Existem alguns institutos jurídicos que, por vezes, acabam sendo ignorados ou 

esquecidos pelo legislador e pelos operadores do Direito. Dois exemplos dessa 

amnésia merecem destaque, para que se possa (i) repensar a possibilidade de 

concessão de liberdade provisória mediante fiança aos autores de crimes de 

trânsito, em futuras alterações legislativas, e (ii) para lembrar aos Delegados de 

Polícia, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário a possibilidade de 

impor-se a suspensão preventiva da licença para dirigir, por meio de decisão 

judicial (escrita e fundamentada).

4.1. Suspensão preventiva da licença para dirigir

A suspensão da CNH (como destacado nos itens 2.2 e 2.3.,  supra) constitui 

espécie de sanção administrativa, que incide sobre a licença para dirigir, e que 
40 GOMES, Luiz Flávio. CTB – Primeiras Notas Interpretativas. Boletim IBCCrim, n. 61, p. 04-05. Dez./
1997.
41 STJ. REsp. n. 515.526/SP. 5ª Turma. rel. Min. Félix Fischer. j. 12.12.03. DJU 18.12.03, p. 598.  
42 Nesse sentido destaca-se a orientação do TACRIM/SP (RT 833/556-557 e RT 872/634-635), do TJMG 
(RT 851/596-598) e do TJPR (RT 848/629-632). 
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somente poderá ser validamente imposta, em nosso Estado Democrático de 

Direito, se observados os princípios constitucionais do devido processo legal e 

do juiz natural.

Há, no entanto, a possibilidade de imposição preventiva (ou cautelar) dessa 

sanção, na hipótese de o autor do fato realizar (i) crime doloso no trânsito, em 

que o veículo tenha sido utilizado como meio para a prática do fato; (ii) crime 

de  trânsito  que  ofenda  a  ordem  pública,  ou  (iii)  na  hipótese  de  infrator 

contumaz, que reiteradamente realiza infrações às normas de circulação e de 

segurança  no  trânsito.  Nessas  hipóteses,  as  Autoridades  Policiais  e  o 

Ministério  Público  poderão  requerer,  como  medida  cautelar,  a  suspensão 

preventiva  da licença para dirigir  do infrator (indiciado ou denunciado),  com 

fundamento no artigo 294 do CTB:

CTB. "Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 
necessidade  para  garantia  da  ordem  pública,  poderá  o  juiz,  como  medida 
cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante 
representação  da  autoridade  policial,  decretar,  em  decisão  motivada,  a 
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a 
proibição de sua obtenção."

A norma permite que seja imposta, logo após a realização do fato e mesmo ao 

início  das  investigações  policiais,  a  suspensão  da  licença  para  dirigir  ou  a 

proibição de sua obtenção (por  meio  de  decisão fundamentada do Juiz  de 

Direito competente para conhecer o futuro processo criminal),  como medida 

cautelar, de natureza penal.43 Nesse sentido destaca-se a orientação de RENÉ 

ARIEL DOTTI:

"Diversamente  das  penas,  institucionalmente  cominadas,  aplicadas  e 
executadas, o sistema positivo das reações anticriminais prevê determinadas 
medidas de  caráter  transitório  e  que  procuram  resguardar  determinados 
interesses humanos e sociais,  relativos  à instrução do processo criminal,  à 
garantia da ordem pública, da ordem econômica ou para assegurar a efetiva 
aplicação  da  lei  penal.  Essas  providências  estatais  na  luta  contra  o  delito 
podem ser chamadas de medidas cautelares de efeitos penais."44

A  suspensão  preventiva  da  licença  para  dirigir  constitui,  portanto,  medida 

cautelar (expressamente prevista na legislação de trânsito),  que precisa ser 

conhecida e empregada com maior  freqüência pelos operadores do Direito, 

43 Em relação ao tema, confira HONORATO, Cássio M.  Sanções do Código de Trânsito Brasileiro, p. 
129-130.
44  DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral, p. 479.  Grifos no original.
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visando  a  garantia  da  ordem pública  e  a  efetiva  realização do  trânsito  em 

condições seguras. 

4.2.  Liberdade provisória mediante fiança

Neste ponto vale promover crítica ao legislador. Se a finalidade da inovação 

legislativa (promovida pela Lei n. 11.705/08) era, realmente, tratar com maior 

rigor  "o  condutor  que dirigir  sob a influência  de álcool",  por  que impor  aos 

Crimes de Embriaguez ao Volante pena de  detenção (de seis meses a três 

anos), e não de reclusão?

O questionamento é relevante e recai, em especial, sobre o instituto da fiança. 

Sendo cominada pena de detenção (junto ao art.  306 do CTB),  além de o 

legislador  permitir  a  concessão  de  liberdade  provisória  mediante  fiança, 

também autoriza que o benefício seja arbitrado e concedido pela Autoridade 

Policial, sem prévia avaliação dos antecedentes do autor do fato. Na prática, o 

condutor que atropela e mata no trânsito, sob a influência de álcool ou outra 

substância psicoativa, continuará sendo beneficiado com o instituto da fiança 

(que lhe permitirá aguardar o trâmite do inquérito e do processo, desde logo, 

em  liberdade),  sem  a  análise  da  necessidade  de  manutenção  da  prisão 

processual imposta (em razão do flagrante).  

Melhor seria que fossem cominadas penas de reclusão aos autores de crimes 

de homicídio culposo de trânsito (art. 302) e de embriaguez ao volante (art. 

306, do CTB),45 pois a liberdade provisória mediante fiança somente poderia 

ser  concedida  por  decisão  Judicial,  com  prévia  manifestação  do  Ministério 

Público  e  mediante  análise  das  circunstâncias  do  fato  e  do  mérito  (v.g., 

antecedentes e conduta social) do condutor requerente.

Perdeu, portanto, o legislador pátrio a oportunidade de conferir maior rigor aos 

crimes de homicídio culposo de trânsito e de embriaguez ao volante, ao manter 

a  sanção  penal  nos  mesmos patamares  e  na  mesma forma  anteriormente 

cominada.

45 Nota-se que alguns tipos penais de injusto relacionados ao fenômeno trânsito, em especial os artigos 
306 e 311 do Código Penal (que são crimes contra a fé pública e não contra a pessoa), são apenados com 
reclusão.
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5. ALTERAÇÕES RELEVANTES NO PROCESSO PENAL

Três alterações promovidas pela Lei n. 11.705/08 merecem destaque positivo: 

(i) a nova redação imposta ao artigo 291, que excluiu a possibilidade de 

concessão dos benefícios  da  Lei  dos  Juizados Especiais  Criminais  aos 

Crimes  de  Embriaguez  ao  Volante;  (ii)  a  autorização  para  o  Estado 

promover a ação penal, de forma incondicionada, na hipótese de  evento 

culposo de trânsito,  do qual resulte lesão corporal à vítima, se o agente 

estiver "sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa" 

(art. 291, § 1º, inc. I), e (iii) a expressa revogação do inciso V, do parágrafo 

único, do artigo 302 do CTB, que tanto prejuízo causou à interpretação das 

normas de trânsito.

5.1.  Nova redação do artigo 291 do CTB

Havia grande polêmica em relação à aplicabilidade (ou não) da norma inserta 

no parágrafo único do art. 291 do CTB,46 ora revogado, que previa a extensão 

de três institutos despenalizadores da Lei  dos Juizados Especiais Criminais 

(art. 74, 76 e 88 da Lei n. 9.099/95, quais sejam: composição civil dos danos, 

como causa de extinção da punibilidade; a proposta conhecida como transação 

penal,  e  a  necessidade  de  representação  da  vítima,  como  condição  de 

procedibilidade da ação penal) aos autores de crimes de lesão corporal culposa 

no trânsito, embriaguez ao volante e racha (ou competição não autorizada).

Desde  a  publicação  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  sustenta-se  "que  o 

parágrafo  único  do  art.  291  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  somente  é 

aplicável,  e  com  certas  ressalvas,  ao  crime  de  lesão  corporal  culposa  no 

trânsito (art. 303); de modo que nenhum dos três institutos previstos nos artigos 

74, 76 e 88 da Lei n. 9.099/95 poderia ser aplicado aos tipos penais previstos 

no art. 306 (embriaguez ao volante) e no art. 308 (racha ou competição não 

autorizada) da Lei n. 9.503/97".47 

46 Redação original da Lei n. 9.503/97 (CTB). "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  n.  9.099, de 26 de 
setembro de 1995, no que couber. Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão corporal 
culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em competição não autorizada o disposto nos arts. 
74, 76 e 88 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995."
47 HONORATO, Cássio M. Trânsito: infrações e crimes, p. 382.
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Os Ministros do Supremo Tribunal Federal afirmaram que os "delitos tipificados 

nos arts. 303, 306 e 308 da Lei 9.503/97 [são] crimes que não se enquadram 

no conceito de menor potencial ofensivo",48 e que a embriaguez ao volante “é 

crime de perigo,  cujo  objeto  jurídico  tutelado é a  incolumidade pública  e  o 

sujeito  passivo,  a  coletividade.  A  ação  penal  pública  condicionada  à 

representação, referida no art. 88 da Lei 9.099/95, se mostra incompatível com 

crimes dessa natureza. A ação penal é a pública incondicionada.”49

Como se percebe, a nova redação conferida ao artigo 291, e seus parágrafos, 

é altamente positiva, pois afasta a incidência dos institutos despenalizadores 

em relação aos autores de Crimes de Embriaguez ao Volante, e elimina as 

controvérsias anteriormente existentes.

CTB. "Art. 291. [...]:
§ 1º.  Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos 
arts. 74, 76 e 88 da Lei n. 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;
II  -  participando,  em  via  pública,  de  corrida,  disputa  ou  competição 
automobilística,  de  exibição  ou  demonstração  de  perícia  em  manobra  de 
veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;
III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 
km/h (cinqüenta quilômetros por hora).
§  2º.  Nas  hipóteses  previstas  no  §  1º  deste  artigo,  deverá  ser  instaurado 
inquérito policial para a investigação da infração penal.” (NR)

A embriaguez ao volante não constitui crime de menor potencial ofensivo. O 

fato deve ser registrado junto aos Distritos Policiais, por meio de Auto de Prisão 

em Flagrante ou de Boletim de Ocorrência, que dará origem a um Inquérito 

Policial (§ 2º, do art. 291). Os Autos de inquérito não serão encaminhados ao 

Juizado Especial Criminal, e sim às Varas Criminais (ou Varas especializadas 

de  Delitos  de  Trânsito),  em que  poderá  ser  oferecida  denúncia  e  posterior 

48 STF. HC 85.350-1/MG. 1ª T. rel.  Min. Eros Grau. j. 28.06.2005. DJU 02.09.2005.  RT 840/524-526 
(Out./ 2005). Faz-se necessário observar que o julgado, ora destacado, ocorreu antes da publicação da Lei 
n. 11.313/2006, que alterou a redação dos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/95 e, via de conseqüência, o 
conceito de crime de menor potencial ofensivo. Assim, a partir de 29 de junho de 2006, restou firmado o 
entendimento de que o fato descrito no artigo 303, caput, do CTB (ou seja, a lesão corporal culposa de 
trânsito)  constitui  crime  de  menor  potencial  ofensivo,  independente  do  grau  de  violação  ao  bem 
juridicamente tutelado. Somente a lesão corporal culposa agravada, na forma do parágrafo único do art. 
303 do CTB, permanece sob a competência das Varas Criminais ou das Varas Especializadas de Delitos 
de Trânsito. Em relação ao tema, confira HONORATO, Cássio M. Crimes de Trânsito: análise crítica da  
doutrina e da jurisprudência. RT 859, São Paulo, ano 96, p. 457-484, maio 2007.
49 STF. RO em HC 82.517-6/CE – 1ª Turma. j. 10.12.2002. rel. Min. Ellen Gracie. DJU 21.02.2003. RT 
814/518-519.
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proposta de suspensão condicional do processo (na forma do art. 89 da Lei n. 

9.099/95). 

Para  o  processo  e  julgamento  dos  autores  de  Crimes  de  Embriaguez  ao 

Volante não há que se falar em representação do ofendido ou composição civil 

entre o autor do fato e a vítima (como condição de procedibilidade ou causa de 

extinção  da  punibilidade),  até  por  que  se  trata  de  crime  cuja  objetividade 

jurídica  é  a  segurança pública  e a  incolumidade física  dos usuários  da  via 

terrestre;  e  não  há  que  se  falar  em uma  vítima  individualizada,  e  sim  em 

interesse transindividual, de toda a coletividade.

A nova redação conferida ao artigo 291 do CTB, de fato, proporcionou maior 

rigidez  às  normas  processuais  relacionadas  ao  processo  e  eliminou  a 

controvérsia que existia em relação ao tratamento a ser conferido aos autores 

de Crimes de Embriaguez ao Volante.

Faltou apenas alterar a sanção cominada ao crime de  racha (descrito no art. 

308  do  CTB),  para  também  excluí-lo  da  competência  do  Juizado  Especial 

Criminal e reconhecer sua real importância no cenário nacional.

5.2. Reflexo do novo inc. I: ação penal pública incondicionada

Seguindo  a  orientação  do  artigo  1º,  da  Lei  n.  11.705/08  (que  externou  a 

intenção do legislador em "impor penalidades mais severas para o condutor 

que dirigir sob a influência do álcool"), o inciso I, do novo § 1º do art. 291 do 

CTB, trouxe novidade processual muito interessante: na hipótese de concurso 

de crimes (i.e., lesão corporal culposa de trânsito e embriaguez ao volante), o 

processo criminal visando o julgamento dos dois fatos será de iniciativa pública 

incondicionada à representação. Vejamos.

A lesão corporal dolosa leve e a lesão corporal culposa (sejam estas praticadas 

no  trânsito,  ou  não)  são  crimes  cuja  iniciativa  processual  encontra-se 

condicionada  à  representação  do  ofendido  (por  expressa  determinação  do 

artigo 88, da Lei n. 9.099/95).50 Segundo a doutrina, “a transformação da ação 

penal  pública  incondicionada  em  ação  pública  condicionada  significa 

50 "REPRESENTAÇÃO. Decadência. Lesão corporal culposa. Delito que, com o advento da Lei 9.099/95, 
passou a ser objeto de ação penal pública condicionada. Extinção da punibilidade que se impõe, diante da 
não apresentação da representação no prazo decadencial de seis meses. Inteligência do artigo 129, § 6º, do 
CP." (TJSP. HC 513450/0-00. 7ª Cam. j. 23.06.2005. rel. Des. Ruy Cavalheiro.  RT 841/543-544 - Nov. 
2005.)
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despenalizar. Sem retirar o caráter ilícito do fato, isto é, sem descriminalizar, 

passa o ordenamento jurídico a dificultar a aplicação da pena de prisão.”51

Sensível  ao  significativo  aumento  de  vítimas  decorrentes  de  eventos  de 

trânsito,  o legislador de 2008 interrompeu essa tendência despenalizadora e 

repensou a situação dos crimes de trânsito. Para tanto, a norma inserta no art. 

291,  §  1º,  inciso  I  do  CTB  (introduzida  pela  Lei  n.  11.705/08)  criou  uma 

exceção à regra prevista na Lei dos Juizados Especiais, para a hipótese de 

concurso entre crime de lesão corporal de trânsito e embriaguez ao volante, 

afastando a necessidade de representação da vítima (das lesões corporais) 

para que seja promovida a ação penal.

Assim [esta é a regra geral], havendo um evento culposo de trânsito, do qual 

resulte lesão corporal, o autor do fato somente será processado se o ofendido 

oferecer representação, ou seja, se a vítima der notícia do fato às autoridades 

policiais e pedir que se instaure o processo criminal,52 como prevê o art. 88 da 

Lei n. 9.099/95.

Por força do novo inciso I, do § 1º do art. 291 [eis a exceção à regra], se além 

da lesão corporal também houver indícios de que o autor do fato encontrava-se 

com  excesso  de  alcoolemia  ou  dirigindo  sob  a  influência  de  qualquer 

substância psicoativa (inclusive o álcool), a iniciativa da ação penal deixa de 

depender de representação e torna-se pública incondicionada; permitindo que 

o Ministério Público ofereça denúncia (pela prática de dois crimes de trânsito: 

embriaguez  ao  volante  e  lesão  corporal  culposa,  em  concurso  material), 

independente de expressa manifestação da vítima.

A  Lei  Seca  trouxe  maior  eficácia  às  normas  de  processo  penal,  evitando 

dúvidas  de  interpretação  e  maior  rigor  em relação  àqueles  que  conduzem 

veículo  sob  a  influência  de  álcool  ou  de  substância  psicoativas,  gerando 

eventos (culposos ou dolosos) no trânsito.

Veja-se que a exceção acima identificada também incide sobre a hipótese de 

(i) concurso entre os crimes de lesão corporal culposa de trânsito e de racha 

(competição  ou  exibição  não  autorizada),  ou  (ii)  havendo  prova  técnica 

51 GRINOVER, Ada Pellegrini; MAGALHÃES GOMES FILHO, Antônio; SCARANCE FERNANDES, 
Antônio; GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais Criminais. 3. ed., São Paulo: RT, 1999. p. 209.
52 “A representação é uma delatio criminis postulatória: quem a formula não só dá notícia de um crime, 
como pede também que se instaure a persecução penal.” (FREDERICO MARQUES, José.  Elementos  
de Direito Processual Penal. 2. ed. Campinas: Millennium, 2000. Vol. 1, p. 385.)
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(produzida por meio de radar ou outro instrumento de aferição, a exemplo do 

cronômetro) de que o autor do fato conduzia o veículo em velocidade superior 

à máxima permitida para a via em 50 km/h, como prevêem expressamente os 

incisos II e III, do § 1º, do art. 291 da Lei de Trânsito.

5.3. Aplicabilidade das exceções do § 1º: tempus regit actum

Em relação à eficácia temporal do novo § 1º do art. 291 do CTB, entende-se 

que as exceções acima identificadas somente poderão ser aplicadas aos fatos 

realizados a partir da data de publicação da Lei n. 11.705/08 (dia 20.06.2008), 

por  se tratar de norma mais gravosa e de caráter misto  (ou seja,  tanto de 

natureza  processual  como  de  Direito  Penal  material),53 que  incide  sobre  o 

exercício da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo,  na hipótese de lesão corporal  culposa de trânsito,  em que o 

condutor  encontre-se  com  excesso  de  alcoolemia  ou  sob  a  influência  de 

qualquer substância psicoativa, realizada a partir de 20 de junho de 2008, a 

ação  penal  para  ambos  os  fatos  é  de  iniciativa  pública  incondicionada  à 

representação. Em relação aos fatos anteriores à nova lei, aplica-se a regra de 

que tempus regit factum, devendo-se tratar os dois crimes de formas distintas: 

(i) a embriaguez ao volante, como crime de iniciativa pública incondicionada, e 

(ii) a lesão corporal culposa de trânsito, cuja iniciativa processual depende de 

representação do ofendido.

A norma introduzida pela Lei n. 11.705/08 junto ao artigo 291 do CTB, portanto, 

reflete  sobre  a  Lei  dos  Juizados  Especiais  Criminais,  reduzindo  (ou 

derrogando)  a  eficácia  da norma inserta  no art.  88 da  Lei  n.  9.099/95,  em 

relação aos fatos praticados a partir de 20 de junho de 2008.

5.4. Revogação do inc. V, do parágrafo único do art. 302 do CTB

O terceiro destaque positivo recai sobre o artigo 9º da Lei n. 11.705/08, que 

revogou expressamente o inciso V, do parágrafo único, do artigo 302 do CTB. 

Constava da legislação de trânsito o seguinte dispositivo:

53 Nesse sentido, vale conferir GRINOVER, Ada Pellegrini; MAGALHÃES GOMES FILHO, Antônio; 
SCARANCE FERNANDES, Antônio; GOMES, Luiz Flávio.  Juizados Especiais Criminais. 3. ed., São 
Paulo: RT, 1999. p. 214-218.
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CTB. Art. 302. “Parágrafo único: No homicídio culposo cometido na direção de 
veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente: 
[...]; 
V – estiver sob a influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de 
efeitos análogos.”

O destacado inciso é fruto da Lei n. 11.275/06, que buscou introduzir uma nova 

causa especial de aumento de pena em relação ao crime de homicídio culposo 

de trânsito. As conseqüências, no entanto, foram desastrosas, gerando grave 

prejuízo aos crimes de lesão corporal culposa de trânsito e de embriaguez ao 

volante, por força da norma constante do parágrafo único do art. 303 do CTB 

(que prevê a aplicação das mesmas causas de aumento de pena, descritas no 

parágrafo único do art. 302, ao crime de lesão corporal culposa de trânsito).

Com base nessa inovação legislativa, alguns estudiosos chegaram a sustentar 

que o crime de embriaguez ao volante seria absorvido (por meio do princípio da 

consunção) pelo crime de lesão corporal culposa (na forma do art. 303, par. ún, 

do CTB).

Diante  dos  riscos  e  da  fragilidade  dessa  interpretação,  sustentou-se  (no 

período  de  fevereiro  de  2006  a  junho  de  2008)  a  existência  de  concurso 

material54 de delitos (art. 303 e 306 do CTB), na hipótese de evento culposo de 

trânsito,  do  qual  resultasse  lesão  corporal  à  vítima,  se  o  agente  estivesse 

conduzindo  o  veículo  sob  a  influência  de  álcool  ou  substância  de  efeitos 

análogos. Vale destacar a orientação doutrinária:

"[...], o STF tem aplicado o critério da consunção do crime menos grave (i.e., 
falta de habilitação para dirigir veículo) em favor da lesão corporal culposa de 
trânsito,  em  atenção  ao  princípio  major  absorbet  minoruem [STF.  HC 
80298/MG. 2ª T. Rel. Min. Maurício Correa. j. 10.10.2000].
Inaceitável paradoxo seria permitir que o crime mais grave (i.e., a embriaguez 
ao  volante),  a  ser  promovido  por  ação  penal  pública  incondicionada,  cuja 
objetividade jurídica é a incolumidade e a segurança de todos os usuários da 
via  terrestre,  fosse  rebaixado  à  condição  de  subsidiário  a  um  crime  cuja 
iniciativa  depende  de  representação  e  que  tem  por  objeto  de  tutela  a 

54 O Tribunal de Justiça de São Paulo sustentou a existência de concurso formal em caso concreto levado 
a seu conhecimento:  “CRIME DE TRÂNSITO.  Concurso formal.  Homicídio culposo,  lesão corporal 
culposa e  embriaguez  ao volante.  Caracterização.  Agente  que, embriagado,  na direção de automóvel, 
colhe violentamente vítimas que estavam sobre a calçada. Aplicação dos arts.  302, 303 e 306 da Lei 
9.503/97.” EMENTA:  “Embriaguez  ao  volante,  homicídio e  lesões  corporais  culposas  na direção  de 
veículo automotor. Provas evidenciando a responsabilidade do acusado. Culpa evidente. Impossibilidade 
de absorção do crime de embriaguez pelo de homicídio, pois aquele delito, de perigo abstrato, já estava 
consumado quando do acidente. Penas bem aplicadas, inclusive quanto à suspensão da habilitação para 
dirigir  veículo  automotor.  Substituição  que  não  atende  à  finalidade  da  lei  penal.  Apelo  improvido.” 
(TJSP. ApCrim 830.821.3/5. 5ª Cam Criminal. j. 30.03.2006. rel. Des. Pinheiro Franco. RT 852/558-560.)
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integridade  física  de  uma  pessoa  individualizada,  cuja  pena  é  inferior  à 
cominada no art. 306, do CTB (para o crime de embriaguez ao volante).
Desse modo, sustenta-se a existência de concurso material de infrações penais 
(na  hipótese  de  embriaguez  ao  volante  e  evento  culposo  de  trânsito  com 
resultado morte ou lesão corporal), e não apenas a consunção do crime mais 
grave pelo crime de lesão.”55

A divergência, felizmente, foi superada com a publicação da Lei n. 11.705/08, 

que (por meio de seu artigo 9º) expressamente revogou a norma inserta no art. 

302,  parágrafo  único,  inc.  V,  da  Lei  de  Trânsito.  Desse  modo,  aquele  que 

conduz veículo automotor, em via pública, (i) com excesso de alcoolemia ou (ii) 

sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, e causa (ou de algum 

modo concorre para a realização de) evento culposo de trânsito, do qual resulte 

ofensa à integridade corporal ou à saúde dos demais usuários da via terrestre, 

poderá ser  processado criminalmente (por meio de ação penal  de iniciativa 

pública incondicionada à representação) pela prática de dois crimes de trânsito: 

lesão corporal culposa (descrita no artigo 303) e embriaguez ao volante (art. 

306).

CONSIDERAÇÃO FINAL

Para aqueles que ainda têm dúvida em relação ao conteúdo e significado da 

expressão  Enforcement  (como elemento constitutivo do fenômeno trânsito), a 

Lei n. 11.705/08 (Lei Seca) proporcionou um ótimo ensinamento: somente a 

reunião dos  esforços  daqueles que possuem o dever de criar boas leis e de 

aplicá-las  com  sabedoria  poderá  proporcionar  à  sociedade  brasileira  a 

segurança e a tranqüilidade prometidas pela legislação de trânsito.  

O  Ministério  Público,  como  instituição  integrante  do  Enforcement e  co-

responsável pela realização do trânsito em condições seguras, precisa assumir 

seu papel de instituição permanente e essencial à Justiça junto ao fenômeno 

trânsito, proporcionando eficácia às normas penais incriminadoras descritas no 

artigo 306 do CTB, reunindo esforços ao combate e à prevenção dos Crimes 

de Embriaguez ao Volante.

Curitiba, 20 de setembro de 2008.

55 HONORATO, Cássio M. Crimes de Trânsito: análise crítica da doutrina e da jurisprudência. RT 859, 
São Paulo, ano 96, p. 480, maio 2007.
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