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RESUMO:  Análise crítica da doutrina e da jurisprudência brasileira relacionada aos 
Crimes de Trânsito, após oito de vigência do Código de Trânsito Brasileiro, visando 
identificar a orientação mais adequada à efetiva realização do princípio do trânsito em 
condições seguras.
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1. INTRODUÇÃO1

Se é verdade que “É no terreno regado pelo álcool que medram os crimes e os 

suicídios”,2 por que tentar reduzir o crime de  embriaguez ao volante  à mera 

condição  de  infração  coadjuvante  no  sistema  penal  brasileiro?  Primeiro  a 

doutrina, exigindo “condução anormal”3 e “perigo concreto à incolumidade de 
1 O  tema  foi  desenvolvido  (e  debatido)  durante  o  1º  Seminário  Nacional  de  Direito  de  Trânsito, 
promovido pelo Centro de Estudos de Trânsito (CET) e pela CENAJUR: Escola de Trânsito e Cidadania, 
e realizado no dia 1º.09.2006, em Salvador/BA.
2  TOURINHO, Demétrio Cyriaco Ferreira. Embriaguez. Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, 
vol. 20. Rio de Janeiro: Borsoi, [s:d]. p. 66; apud VIDAL, Hélvio Simões. Dolo e culpa na embriaguez  
voluntária. RT/Fasc.Penal, São Paulo, ano 94, vol. 841, p. 408, nov./2005.
3  Segundo o Prof. DAMÁSIO E. DE JESUS, a conduta típica “Consiste em conduzir veículo, sob a 
influência de substância inebriante, de forma anormal, expondo assim a segurança alheia a indeterminado 
perigo de dano (perigo coletivo).”   (JESUS, Damásio E. de.  Crimes de Trânsito: anotações  à parte  
criminal do Código de Trânsito (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997). São Paulo: Saraiva, 1998. p. 
147.
Nesse sentido, confira TACRIM/SP RT 833/566-7 (março/2005).



outrem”;4 depois  o  legislador  (por  meio  da  Lei  n.  11.275,  de  07.02.06), 

sujeitando a conduta à mera condição de causa de aumento de pena do crime 

de lesão corporal de trânsito, de modo a induzir os operadores do direito em 

erro face o concurso de crimes.

A finalidade do Projeto de Lei5 que deu origem ao atual Código de Trânsito 

Brasileiro era clara: 

“[...].  O  comportamento  dos  motoristas  e  pedestres  tem  demonstrado 
despreparo e inadequação de posturas frente ao trânsito,  tanto nas cidades 
como nas estradas.
Os  instrumentos  legais  institucionais  do  poder  público  têm-se  mostrado 
defasados no tempo, na escala e na técnica frente à urgência e complexidade 
da matéria.
[...].  Buscou-se  atualizar  as  regras  de  circulação  e  introduziram-se  normas 
relativas ao comportamento dos pedestres e condutores, visando uma política 
de  humanização  do  trânsito,  conferindo  a  cada  cidadão  o  direito  de  ter 
condições seguras de transitar. Com esse mesmo objetivo, cuidou-se com mais 
rigor da segurança dos veículos, [...].
Promoveu-se  ampla  revisão  da  sistemática  de  tipificação  das  infrações  de 
trânsito, estabelecendo-se penalidades que realmente alcancem o objetivo de 
reprimir  o  infrator  e  desincentivar  condutas transgressoras.  Fixou-se,  assim, 
elevado valor para as multas, a exemplo do que aconteceu nos países em que 
se buscou combater a violência no trânsito.
[...]. Cumpre-se, por derradeiro, registrar as sucessivas cobranças por parte da 
opinião pública [...],  no sentido de se tratar com mais rigor as infrações de 
trânsito, de sorte a pôr termo à impunidade que, a cada dia, aflige um número 
cada vez maior de famílias em nosso País.”6

Hoje, no entanto, após poucos anos de vigência da Lei de Trânsito vê-se que o 

princípio  do trânsito  em condições seguras  (previsto  no  art.  1º,  §  2º,  CTB) 

encontra-se  prejudicado  (i)  pela  inércia  executiva;7 (ii)  por  novas  leis  que 

quebram a estrutura do sistema; e (iii) pelo drástico esvaziamento dos institutos 

jurídicos face a inadequada interpretação promovida por alguns dos tribunais 

jurisdicionais.

4  TJPR – RT 848/629-632 (junho/2006).
5 Dentre  as  técnicas  ou  processos  interpretativos,  destaca-se  a  Técnica  Histórica que  “baseia-se  na 
averiguação dos antecedentes da norma” (DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do 
direito. 10. ed., atual. São Paulo: Editora Saraiva, 1998. p. 426).
6 Exposição de Motivos n. 045/93 (Mensagem n. 205, de 22.04.1993, do Poder Executivo), do Projeto de 
Lei  que deu origem à Lei  n. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro. Confira o texto na íntegra  in 
HONORATO, Cássio M. Trânsito: infrações e crimes. Campinas: Millennium Editora, 2000. p.497-502.
7 A mencionada inércia executiva pode ser constatada pela ausência de efetivo policiamento de trânsito 
urbano e rodoviário. Em São Paulo, por exemplo, o efetivo do Batalhão de Trânsito cedeu espaço para os 
agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), reduzindo o número de policiais de trânsito na 
Capital Paulista.
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Uma triste expressão que tenho ouvido (e com freqüência!) é: “Tenho coisas 

mais importantes para me preocupar, que meros crimes de bagatela”. 

Segurança  no  trânsito  não  é  “bagatela”,8 pois  tutela  o  mais  precioso  bem 

jurídico do ser humano: a vida. Os crimes de trânsito, portanto, não podem ser 

vistos como meras infrações de menor potencial ofensivo, ou ainda como um 

fardo, em razão do excesso de serviço gerado aos órgãos de segurança do 

trânsito, ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

“COMPETÊNCIA – Trânsito – Delitos tipificados nos arts. 303, 306 e 308 da Lei 
9.503/97 –  Crimes que não se enquadram no conceito  de  menor  potencial 
ofensivo  –  Incompetência  dos  Juizados  Especiais  Criminais  para 
processamento do feito.
Ementa  oficial:  Os  Juizados  Especiais  não  são  competentes  para  julgar  
processos relativos aos crimes tipificados nos arts. 303, 306 e 308 do Código  
de  Trânsito  Brasileiro,  por  não  se  enquadrarem  no  conceito  de  ‘menor  
potencial ofensivo’.”
STF – HC 85.350-1/MG – 1ª T. – Rel.  Min. Eros Grau – j. 28.06.2005 – DJU 
02.09.2005 – RT 840/524-5 (Out./2005). 

Trânsito é coisa séria, e precisa deixar de ser visto como a mera utilização das 

vias terrestres, passando à condição de fenômeno histórico e social, regido por 

um ramo da ciência do Direito, ou seja, o Direito de Trânsito.

Desse modo, e revelada a importância do tema proposto, gostaria de promover 

sem mais demoras a análise crítica da doutrina e da jurisprudência em relação 

aos crimes de trânsito, após 08 anos de vigência do CTB.

2. CRIMES DE TRÂNSITO: noção e relevância

Ao distinguir as expressões “crime no trânsito” e “crime de trânsito”, tivemos 

oportunidade de afirmar que “consideram-se ‘Crimes de Trânsito’ propriamente 

ditos, os tipos penais especialmente previstos nos artigos 302 a 312 da Lei n. 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)”,9 ou seja, onze tipos penais de injusto, 

diretamente relacionados ao fenômeno trânsito.

Assim,  e  considerando  o  limitado  tempo  de  exposição,  destaco  algumas 

informações que entendo essenciais, relacionadas (i) à noção de culpa, (ii) ao 

crime de lesão corporal culposa de trânsito; (iii) ao crime de embriaguez ao 

volante, e (iv) ao crime de homicídio (doloso) no trânsito. 

8  Bagatela: “1.  Coisa  de  pouco  valor  ou  inútil.  2.  Frivolidade,  ninharia”  (MICHAELIS:  Moderno 
Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Gráfica Melhoramentos, 1998. p. 285).
9   HONORATO, Cássio M. Trânsito: infrações e crimes. Campinas: Millennium Editora, 2000. p. 348.
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2.1.  NOÇÃO DE CULPA

Verdadeiro  “tendão  de  Aquiles”  da  Teoria  Finalista  da  Ação,10 os  crimes 

culposos  ainda  são  mal  estudados  e  as  acusações  (i.e.,  as  denúncias) 

promovidas sem a necessária técnica.

Dizer  que alguém realizou o fato  por  negligência,  imprudência  ou  imperícia 

constitui um campo vazio, que permite uma série de interpretações, de modo a 

violar  o  princípio  da  legalidade  (em  seu  corolário  de  “taxatividade”  ou 

“determinação taxativa”)11. Traduzindo: o denunciado tem o direito de conhecer 

o fato e todas as circunstâncias que lhe são imputadas.

Conduta culposa não é apenas aquela que não seria realizada por um “homem 

médio”12 e de discernimento, colocado nas mesmas circunstâncias; até por que 

este é um conceito vago13 e de difícil compreensão! 

Homem médio:  qual o critério empregado pela doutrina (e pelos julgadores) 

para  determinar  o  significado  dessa  expressão?  Caso  fosse  empregado  o 

“critério  de  quantidade”14 ter-se-ia  uma  média  em  relação  às  condutas 

realizadas pelo “universo” de condutores de veículos. Nessa hipótese, e tendo 

em  consideração  que  a  grande  maioria  dos  condutores  ainda  encontra-se 

10  Segundo a  Teoria Finalista, desenvolvida por HANS WELZEL, “[...]. A ação humana  consiste no 
exercício de uma atividade finalista. Assim, ‘a finalidade ou o caráter final da ação se baseia em que o 
homem, graças a seu saber causal, pode prever, dentro de certos limites, as conseqüências possíveis de 
sua atividade,  conforme um plano endereçado à realização desses fins’.  A sua especificidade está na 
finalidade,  isto  é,  o  atuar  orientado  conscientemente  a  um objetivo  previamente  determinado.  [...].” 
(PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 2. ed., São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2000. p. 196). 
11 “Da Determinação Taxativa. O segundo corolário lógico do princípio da legalidade é o postulado da 
‘determinação’,  também  dito  da  ‘taxatividade’,  a  que  prefiro  chamar  de  determinação  taxativa.   O 
postulado  em  causa  expressa  a  exigência  de  que  as  leis  penais,  especialmente  as  de  natureza 
incriminadora, sejam claras e o mais possível certas e precisas.  Trata-se de um postulado dirigido ao 
legislador vetando ao mesmo a elaboração de tipos penais com a utilização de expressões ambíguas, 
equivocadas e vagas de modo a ensejar diferentes e mesmo contrastantes entendimentos.”  (LUISI, Luiz. 
Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: safE, 1991. p. 18.)  Grifo no original.
12 Segundo o Prof. DAMÁSIO E. DE JESUS, “Para saber se o sujeito deixou de observar o cuidado 
objetivo necessário é preciso comparar a sua conduta com o comportamento que teria ‘uma pessoa dotada 
de discernimento e de prudência colocada na mesma situação do agente’. [...].” (JESUS, Damásio E. de.  
Direito Penal. v. 1. Parte geral. 19. ed., rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 1995. p.  254.)
13  PERELMAN, por sua vez, prefere empregar a expressão “idéias vagas”; esclarecendo que “Quando o 
uso das noções não está formalizado, a aplicação destas levanta, pois, problemas relativos à organização e 
à  precisão  dos  conceitos.  [...].”  (PERELMAN,  Chaïm;  OLBRECHTS-TYTECA,  Lucie.   Tratado  da 
argumentação. A nova retórica. Tradução de: Maria Ermantina Galvão.  Prefácio: Fábio Ulhôa Coelho. 
1. ed., 4. tirag.. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 149.)
14 Em relação aos “lugares de quantidade” e aos “lugares de qualidade”, como “depósitos de argumentos”, 
confira  PERELMAN,  Chaïm;  OLBRECHTS-TYTECA,  Lucie.   Tratado  da  argumentação.  A  nova 
retórica,      p. 94-105. 
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aquém do modelo ideal de motorista, esse homem médio estaria muito longe 

da efetiva realização do trânsito em condições seguras. 

Empregando-se o “critério  de qualidade”,  o  homem médio seria  identificado 

como o  condutor  ideal  (ou  normal),  e  a  noção  de  média  corresponderia  à 

norma, ou seja, ao conjunto de regras mínimas de segurança exigidas daquele 

que conduz veículo automotor em via terrestre. Por esse segundo critério, a 

expressão  homem  médio  (ou  condutor  ideal)  identifica-se  com  aquele  que 

cumpre as normas de circulação e de segurança no trânsito. 

Desse modo, o condutor que viola o ideal, ou seja, as normas de circulação e 

causa  eventos  culposos  de  trânsito,  deve  responder  pela  prática  de  crime 

culposo de trânsito. Condutor negligente é aquele que dirige aquém do mínimo 

exigido  pela  lei,  violando as  normas de cuidado previstas  na  legislação de 

trânsito. Crime culposo (ou negligente), portanto, é a conduta humana que viola 

as  normas  de  cuidado  objetivo  necessário  e  causa  resultado  danoso, 

previsível, porém não desejado pelo autor do fato.

Sustento, assim, que “O crime culposo surge quando o resultado (lesão a um 

bem  jurídico  penalmente  tutelado)  decorre  da  inobservância  do  cuidado 

objetivo necessário;  dever  de diligência a todos imposto,  de modo que não 

causem danos”15 aos  demais  usuários  da  via  terrestre.   Essas  normas  de 

cuidado  encontram-se descritas  na  Legislação de  Trânsito,  em especial  no 

Cap. XV do CTB, ao tipificar as infrações de trânsito. 

Há crime culposo de trânsito,  portanto,  quando o condutor  do veículo (com 

ausência  de  dolo,  ou  seja,  sem  desejar  ou  assumir  o  risco  de  produzir  o 

resultado) deixa de observar as regras gerais de circulação e de segurança, e 

realiza  infração  de  trânsito,  dando  causa  a  um  resultado  juridicamente 

relevante (morte ou lesão corporal).16 Desse modo, o fechamento do tipo penal 

culposo deve ser realizado com a norma de cuidado inserta no CTB.17 Diz-se, 

15 HONORATO, Cássio M. Trânsito: infrações e crimes. Campinas: Millennium Editora, 2000. p. 353.
16  Afirma-se, aliás, que “todo evento culposo de trânsito é imediatamente precedido de uma infração de 
trânsito”, ou ainda, que “o evento culposo de trânsito é conseqüência da infração de trânsito”.
17  A necessidade de  fechamento  do crime culposo decorre de seu caráter  aberto.  Aliás,  duas são as 
características do tipo penal de injusto culposo: excepcional e aberto. “É excepcional porque exige, para 
sua caracterização a descrição da modalidade culposa pelo tipo penal; pois, se a descrição típica é silente, 
somente é considerada a conduta dolosa. [...]. O tipo penal culposo é considerado aberto, pois o tipo penal 
não individualiza totalmente a conduta proibida, exigindo que o juiz o faça, para o que deverá recorrer a 
pautas ou regras gerais que estão fora do tipo penal.” (HONORATO, Cássio M.  Trânsito: infrações e  
crimes, p. 352). 
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desse modo, que o condutor, por negligência, consistente em violar uma ou 

mais regras gerais de circulação e de segurança no trânsito, praticou homicídio 

culposo (ou lesão corporal culposa) na direção de veículo automotor (art. 302 e 

303, do CTB).

Um exemplo para ilustrar a situação problema: conduzindo veículo de carga, 

em via  urbana,  o agente aproxima-se de cruzamento e reduz a marcha do 

veículo. Sabendo (previamente) que o fluxo de trânsito da via transversal é de 

sentido único, observa o trânsito naquela única direção e segue em segunda 

marcha (realizando a “meia parada”).  Resultado: atropelamento do pedestre 

que circulava em sentido oposto ao fluxo.  Pergunta-se, então: há um crime 

culposo de trânsito? No que consiste a culpa do condutor do veículo?

Respondo:  a  culpa  emerge  da  violação  ao  dever  de  cuidado  descrito  nos 

artigos 70 (e 214, inc. I, se houver faixa de pedestre)18 e 214, inc. V (quando o 

pedestre  estiver  “atravessando  a  via  transversal  para  onde  se  dirige  o 

veículo”),19 do CTB; devendo o autor do fato responder pela prática de lesão 

corporal culposa ou homicídio culposo de trânsito, vez que (por negligência) 

deixou  de  observar  as  normas  de  segurança  no  trânsito  em  relação  à 

preferência de pedestres.  

2.2. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE TRÂNSITO

Em relação ao crime descrito no artigo 303, da Lei n. 9.503/97 (lesão corporal 

culposa de trânsito),  dois  itens  merecem destaque:  (i)  competência  e  (ii)  a 

possibilidade  (ou  não!)  de  imposição  das  sanções  cominadas  no  preceito 

secundário do tipo penal incriminador.  

2.2.1. COMPETÊNCIA  

Segundo CEREZO MIR, “Es cierto que los tipos de los delitos imprudentes tienen que ser completados 
por el juez, pero éste encuentra una directriz clara en el concepto del cuidado objetivamente debido para 
evitar las lesiones de los bienes jurídicos. [...].”  (CEREZO MIR, José. Curso de Derecho Penal Español.  
Parte General. Tomo II – Teoría jurídica del delito. 6. ed., Madrid: Editorial Tecnos, 1999. p. 173.)
18  CTB. “Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim 
terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas 
as  disposições  deste  Código.  Parágrafo  único.  Nos  locais  em que  houver  sinalização  semafórica  de 
controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo 
em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.” 
19  CTB. Capítulo XV – DAS INFRAÇÕES. “Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre 
e a veículo não motorizado: I – que se encontre na faixa a ele destinada; II – que não haja concluído a 
travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; [...]; V – que esteja atravessando a via transversal 
para onde se dirige o veículo”. 
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O problema emergiu da interpretação extensiva concedida à Lei n. 10.259/2001 

(que instituiu o Juizado Especial Criminal Federal)20 e, como conseqüência, do 

questionamento em relação à inclusão (ou não) do crime de lesão corporal 

culposa de trânsito como espécie de crime de menor potencial ofensivo.

A orientação da 6ª Turma do Superior  Tribunal  de Justiça (STJ)  volta-se à 

“ampliação do conceito [...],  ainda que se trate de crime da competência da 

Justiça Estadual” (RT 844/526-8 – Fev./2006), de modo a incluir o crime de 

lesão corporal culposa de trânsito na competência do Juizado Especial Criminal 

(JECRIM).

Caso seja firmado esse entendimento, o fato descrito no artigo 303 do CTB 

será  classificado  como  crime  de  menor  potencial  ofensivo (ou  crime  de 

“bagatela”, como afirmam alguns operadores do Direito), independente do grau 

de  violação  ao  bem  juridicamente  tutelado.  Assim,  na  hipótese  de 

atropelamento,  do  qual  resultem graves  seqüelas  à  vítima  (v.g.,  perda  dos 

movimentos  das  pernas  ou  estado  de  coma),  será  dispensada  a  mesma 

importância que em processo por vias de fatos (ou seja, briga) entre vizinhos e 

eventual lesão corporal (dolosa) produzida por soco ou chute, do qual resultou 

simples edema ou escoriações à vítima.

Felizmente,  a  orientação do Supremo Tribunal  Federal  (STF)  é  em sentido 

contrário, afirmando que “Delitos tipificados nos arts. 303, 306 e 308 da Lei 

9.503/97 –  Crimes que não se enquadram no conceito  de  menor  potencial 

ofensivo” (RT 840/524-5 – Out./2005).  

Espero que esta orientação seja vencedora, apesar da publicação da Lei n. 

11.313/2006  [que  alterou  os  artigos  60  e  61  da  Lei  n.  9.099/95  (Lei  dos 

Juizados Especiais), e, como conseqüência, ampliou o conceito de crime de 

menor potencial ofensivo a todos “os crimes a que a lei comine pena máxima 

não  superior  a  2  (dois)  anos,  cumulada  ou  não  com multa”],  pois  a  pena 

20  Lei n. 10.259, de 12.07.2001. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no  
âmbito da Justiça Federal. 
Art. 2º. Compete ao Juizado Especial federal  Criminal processar e julgar os feitos de competência da 
Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo.
Parágrafo  único.  Consideram-se infrações  de menor potencial  ofensivo,  para  os efeitos  desta  Lei,  os 
crimes s que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa.
Atualmente (a partir de 29 de junho de 2006) há um novo complicador: a 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:  “Art.   61.  Consideram-se  infrações  penais  de  menor  potencial  ofensivo,  para  os 
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 
(dois) anos, cumulada ou não com multa.” (NR)
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cominada  junto  ao  artigo  303  do  CTB,  para  o  crime  de  lesões  corporais 

culposas de trânsito é de “detenção de seis meses a dois anos”, ou seja, pena 

máxima não superior a dois anos. 

Talvez por essa razão, e visando afastar em definitivo o crime de lesão corporal 

culposa de trânsito da competência do Juizado Especial Criminal, tenham sido 

criadas (e ampliadas) as causas de aumento de pena descritas no parágrafo 

único do artigo 302 do CTB. Infelizmente, a “emenda ficou pior que o soneto”, e 

a  ruptura  do  sistema  penal  gerou  graves  conseqüências  para  o  crime  de 

embriaguez ao volante (art. 306, CTB), que será objeto de exposição adiante 

(no item 2.3.6. Embriaguez: causa de Aumento de Pena (?), infra).

2.2.2.  AS SANÇÕES COMINADAS

Na esteira do último exemplo (i.e., o atropelamento com graves seqüelas para 

a vítima, acima indicado), ressalto a importância de o legislador do Código de 

Trânsito Brasileiro ter cominado o  quantum da pena para o crime culposo de 

trânsito em nível superior à sanção prevista para a lesão corporal dolosa leve 

(descrita  no  art.  129,  caput,  do  CP).  Muitas  foram  as  críticas  à  opção 

legislativa, porém correto encontra-se o legislador.

Nesse sentido, merece destaque a orientação do Prof. JOSÉ BARCELOS DE 

SOUZA:

“Aqui não há, como na lesão culposa, distinção entre leve, grave e gravíssima, 
distinção  que  na  lesão  dolosa  altera  a  pena  mínima,  de  três  meses  de 
detenção  da  lesão  leve  para  reclusão  de  um  ano  na  grave  e  de  dois  na 
gravíssima, sendo que o máximo pula de um ano de detenção para reclusão de 
cinco e de oito anos. Já na lesão culposa não importa tenha a vítima sofrido 
apenas  um  arranhão  ou  ficado  politraumatizada.  A  pena  será  a  mesma: 
detenção de três meses a dois anos. Daí a necessidade de se deixar margem 
ao juiz para uma mais adequada aplicação da pena, razão porque as críticas 
quanto a exasperação da pena são, a meu sentir, injustas. Até mesmo quando 
são no sentido de que a pena ficou mais elevada que a da lesão corporal 
dolosa leve. O crime culposo, com efeito, muitas vezes é mais grave que o 
doloso.”21 

A exposição do autor revela que a elevação da pena cominada em abstrato 

para  o  crime  culposo  de  trânsito  traduz  fiel  observância  ao  princípio  da 

proporcionalidade entre os delitos e as penas. 

21  SOUZA, José Barcelos de.  Dolo eventual em Crimes de Trânsito. Boletim IBCCrim n. 73, p. 11-12, 
dez./98.
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O crime de lesão corporal culposa de trânsito, por não apresentar diferentes 

graus  de  violação  ao  bem  juridicamente  tutelado  (como  ocorre  na  lesão 

corporal dolosa, que é classificada em lesão leve, grave, gravíssima, ou lesão 

seguida de morte), exige maior elasticidade na pena cominada em abstrato; 

permitindo ao Juiz de Direito a imposição de sanção proporcional à ação e ao 

resultado produzido pelo agente. Desse modo, e fixados limites mais amplos 

para  o  crime  de  lesão  corporal  culposa  de  trânsito,  quanto  maior  a  lesão 

produzida na vítima, maior deveria ser a pena imposta ao autor do fato.

2.2.3.  SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR

Ainda em relação às sanções cominadas no preceito secundário do artigo 303 

do  CTB  [embora  o  STJ  já  tenha  se  manifestado  em  sentido  contrário],22 

destaco a impossibilidade jurídica de impor-se,  por meio de sentença penal 

condenatória,  a  sanção administrativa  consistente em suspensão da licença 

para dirigir.23

Apenas para não deixar o tema em aberto (vez que o tempo não permitiria o 

necessário aprofundamento), esclareço que: (i) a “suspensão ou proibição da 

licença para dirigir” não constitui espécie de pena restritiva de direito, e sim 

pena principal, expressamente cominada no art. 303 do CTB;  (ii) a sanção é 

de natureza administrativa (classificada pela doutrina como espécie de “sanção 

rescisória de ato administrativo favorável”)24, e não sanção criminal; cuja (iii) 

competência  para  impô-la  é  privativa  do  Diretor  do  DETRAN  em  que  se 

encontrar habilitado o autor  do fato (independentemente do local  do evento 

culposo),25 (iv) por meio do devido processo administrativo (art. 265, do CTB).
22  Orientação da 5ª Turma do STJ: “TRÂNSITO – Homicídio culposo – Pena – Possibilidade de se 
aplicar concomitantemente a reprimenda corporal e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor – Inteligência do art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97” (STJ – HC 
26.943-SP  –  5ª  T.  –  Rel.  para  o  acórdão  Min.  Félix  Fischer  –  DJU  07.06.2004  –  RT  830/491-6 
(dez./2004)).
23  Tese defendida em nível de Curso de Mestrado em Ciência Jurídica, junto à Universidade Estadual do 
Paraná (Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro – Jacarezinho/PR), perante Banca realizada em 
20.11.2003.
24  Em relação às sanções rescisórias de atos administrativos favoráveis confira 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 Editora, 2004. p. 54-55 e 124-126.
25  Em relação  à  substituição  da  expressão  “acidente  de  trânsito”  por  “evento  culposo  de  trânsito”, 
constam da Carta de Intenções do II Fórum Estadual de Trânsito de Alagoas, elaborada em 13.09.2006, as 
“seguintes propostas para que sejam efetivadas pelos de trânsito responsáveis: [...]. 10. Que os órgãos 
normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito promovam a exclusão da expressão ‘acidentes 
de trânsito’, bem como a revogação da definição inserta na NBR n. 10.697 (Norma da ABNT de junho de 
1989), promovendo, ainda, esforços no sentido de desenvolver ou localizar na Língua Portuguesa uma 
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Permitir que a penalidade de suspensão da  licença para dirigir seja imposta 

(diretamente) em sentença penal condenatória, e executada por juiz criminal, 

constitui violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio do juiz 

natural (ou do julgador natural – art. 5º, inc. LIII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988).26 

Assim, na hipótese de condenação por crime de trânsito, deveria o membro do 

Ministério Público requerer extração de cópia da sentença e remessa desta ao 

Diretor do DETRAN (do estado em que for habilitado o autor do fato) e ao 

DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito)27 para que seja instaurado o 

necessário  processo  administrativo  e,  com  fundamento  na  sentença  penal 

condenatória, seja imposta a penalidade de Cassação da Licença para Dirigir, 

na forma do art. 263, III, CTB. 

O tema relativo à essência das sanções do Código de Trânsito Brasileiro é 

recente e, infelizmente, ainda não foi conhecido pelos tribunais superiores.

2.3.  EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Com este questionamento, abrimos nossa exposição durante o 1º Seminário 

Nacional de Direito de Trânsito:

Se é verdade que “É no terreno regado pelo álcool que medram os crimes e os 
suicídios”,  por que tentar reduzir o crime de  embriaguez ao volante  à mera 
condição de infração coadjuvante no sistema penal brasileiro?

Talvez em razão do clima; ou por culpa de nossa colonização Lusitana [não sei 

bem ao certo!?]; a verdade é que o crime de embriaguez ao volante tem sido 

dilapidado (ou melhor, corroído) desde a publicação do CTB. Como exposto na 

Introdução,  a  doutrina  vem  criando  requisitos  não  previstos  em lei  (v.g.,  a 

“condução anormal”) como elementares do tipo penal, fato que passou a ser 

incorporado pela jurisprudência.

expressão  mais  adequada,  que  possa  identificar  o  resultado  de  condutas  humanas  que,  em razão  da 
violação  de normas de cuidado objetivo necessário,  causam mortes  e  lesões  corporais  a  milhares  de 
pessoas anualmente no território nacional. 11. Que enquanto não for cientificamente desenvolvida uma 
expressão mais adequada, poderia (a título de sugestão) ser utilizada pelo CONTRAN e demais órgãos de 
trânsito a expressão ‘EVENTO CULPOSO DE TRÂNSITO’, em substituição à expressão ‘acidente de 
trânsito’.”
26   Em relação ao tema, confira HONORATO, Cássio M. Sanções do Código de Trânsito Brasileiro, p. 
138.
27  Nos termos do art. 10, da Resolução n. 568/80, do CONTRAN: 
“Art. 10. As penalidades referidas nos incisos II, III e IV do art. 187 do RCNT serão comunicadas ao 
órgão que tenha expedido ou registrado a CNH do condutor, para fins de anotação no seu prontuário e ao 
Departamento Nacional de Trânsito, os casos de apreensão e cassação da CNH.”
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“TRÂNSITO – Embriaguez ao volante – Agente que, embora embriagado, não 
dirige de forma anormal, de forma a expor a incolumidade pública de outrem a 
perigo de dano – Atipicidade do delito previsto no art. 306 da Lei n. 9.506/97.” 
(TACrim/SP – EI 1391779-1/1 – 5ª Câm. – J. 25.10.2004 – Rel. Juiz Eduardo 
Braga – RT 833/556-7 – Mar./2005).

Não é  crível  que os  órgãos julgadores  desconheçam o conceito  de  “Crime 

Obstáculo”,28 tampouco deixem de levar em consideração estudos científicos 

que revelam que o “uso de bebidas alcoólicas contribuiu para quase metade 

das mortes por acidente de trânsito”.29

O  tipo  penal  descrito  no  artigo  306  do  CTB  merece  ser  repensado,  se 

quisermos alcançar o trânsito em condições seguras.

2.3.1.  MEIOS DE PROVA

Como  provar  que  determinada  pessoa  encontrava-se  conduzindo  veículo 

automotor, em via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos 

análogos?

Em Portugal a legislação é específica,30 e relaciona os seguintes “métodos de 

fiscalização”: (i)  teste no ar expirado, efectuado em analisador qualitativo; (ii) 

teste em analisador quantitativo; (iii)  análise de sangue,  realizado em serviço 

de  urgência  hospitalar  mais  próximo;  (iv)  exame  toxicológico  de  sangue,  

realizado pelos institutos de medicina legal;  (v) exame médico.31

No Brasil, o Código de Processo Penal enumera no Título VII, que trata “Da 

Prova”, os seguintes meios de prova: (i) perícias, (ii) interrogatório do acusado, 

(iii) testemunhas; (iv) documentos.  Especificamente em relação ao fenômeno 

trânsito, o art. 277 do CTB relaciona, de forma alternativa (i.e., empregando a 

expressão “ou”), os seguintes meios de prova: testes de alcoolemia, exames 

clínicos, perícias ou outros exames.

28  “A noção de ‘crime obstáculo’ pode ser encontrada, inicialmente, na obra de RAFAEL GAROFALO 
(1925, p. 321), sob a noção de ‘um obstaculo material à realização das suas tendências perversas ou um 
remédio  à  sua  falta  de  sociabilidade’  [...].”  (HONORATO,  Cássio  M.  Banalização  dos  “Crimes 
Obstáculo”: um problema científico e de segurança no trânsito. Cadernos Interdisciplinares de Pesquisa. 
Faculdade Novo Ateneu de Guarapuava, Guarapuava, ano 1, n. 1, p. 19-30, 2003.)
29  LEYTON, Vilma; GREVE, Júlia Maria D’Andréa. Álcool em vítimas fatais de acidentes de trânsito no  
Estado de São Paulo, 1999.  In: VI CONGRESSO NACIONAL DE TRÂNSITO. São Paulo, 2001. CD-
ROM.
30  Confira  Decreto  Regulamentar  n.  24/98,  que dispõe sobre  “Exames  de detecção  de álcool  ou de 
substâncias estupefacientes ou psicotrópicas na condução”.
31 AMARAL,  António  Serra.   Código  da  Estrada  Anotado  e  Comentado.  4.  ed.,  Coimbra:  Livraria 
Almedina, 2000. p. 491-496.
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Art.  277.   Todo  condutor  de  veículo  automotor,  envolvido  em  acidente  de 
trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a 
influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, 
perícia, ou outro exame que por meios técnicos ou científicos, em aparelhos 
homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.
§  1º.  Medida  correspondente  aplica-se  no  caso  de  suspeita  de  uso  de 
substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.
§ 2º. No caso de recusa do condutor à realização dos testes, exames e da 
perícia  previstos  no  caput deste artigo,  a  infração poderá ser  caracterizada 
mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas pelo agente de 
trânsito  acerca  dos  notórios  sinais  de  embriaguez,  excitação  ou  torpor, 
resultantes  do  consumo  de  álcool  ou  entorpecente,  apresentados  pelo 
condutor. (NR)32

Em  complemento  à  Lei  de  Trânsito,  o  Conselho  Nacional  de  Trânsito 

(CONTRAN) estabeleceu (junto  à  Resolução n.  206,  de  20.10.2006)  que a 

confirmação de que o condutor encontra-se dirigindo sob a influência de álcool 

ou  de qualquer  substância  entorpecente dar-se-á por,  pelo  menos,  um dos 

seguintes procedimentos: I-  teste de alcoolemia; II-  teste em aparelho de ar 

alveolar pulmonar (etilômetro);  III-  exame clínico;  IV- exames realizados por 

laboratórios especializados; e, no caso de recusa do condutor à realização dos 

testes, dos exames e da perícia, mediante outras provas em direito admitidas 

acerca dos notórios sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer 

substância entorpecente; aqui incluída a prova testemunhal e os documentos 

elaborados pela Autoridade de Trânsito e seus agentes.

2.3.2.  COMPLICADORES À PRODUÇÃO DA PROVA

A  tarefa  (consistente  em  provar  que  determinada  pessoa  encontrava-se 

dirigindo  sob  a  influência  de  álcool)  que  poderia  parecer  simples,  torna-se 

complicada  se  levarmos  em  consideração  os  seguintes  fatos,  ou 

complicadores: (i) princípio de presunção de inocência; (ii) o direito a não se 

auto-incriminar;  e  (iii)  os  equipamentos  técnicos  de  aferição  (denominados 

etilômetros).

O primeiro desafio encontra-se no princípio de presunção de inocência. Nossa 

Carta Magna é expressa em afirmar que “ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inc. LVII, 

CR/88).  O mesmo princípio  encontra-se  encartado  no artigo  XI,  item 1,  da 

32  Dispositivo com redação alterada pela Lei n. 11.275, de 7.02.2006. 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem:33 “Todo homem acusado de um 

ato  delituoso  tem  o  direito  de  ser  presumido  inocente  até  que  a  sua 

culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público 

no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua 

defesa”.34 

A prova da embriaguez ao volante, portanto, deverá ser convincente, séria e 

robusta o suficiente para afastar um princípio previsto em nível constitucional.

Continuando  em  nossa  tarefa,  destaca-se  um  segundo  complicador, 

denominado direito a não se auto-incriminar.

Esse  direito,  que  já  poderia  ser  extraído  do  princípio  de  presunção  de 

inocência, passou a integrar expressamente nosso ordenamento jurídico com a 

ratificação  da  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  de  1969, 

também conhecida por Pacto de São José da Costa Rica.35  O direito a não se 

auto-incriminar encontra-se contemplado no artigo 8º,  item 2,  alínea “g”,  da 

referida Convenção:

“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.”36

Bem ressaltou o Prof. ANTÔNIO SCARANCE FERNANDES, da Faculdade de 

Direito da USP, que “Como derivação do direito a não se incriminar decorre o 

direito ao silêncio, consagrado expressamente para o preso no art. 5º, LXIII, 

mas que a doutrina estendeu a todo indiciado que está sendo interrogado”.37

33  Declaração promulgada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas  (ONU), em 10 de 
dezembro de 1948.
34  DOTTI, René Ariel. Declaração Universal dos Direitos do Homem e notas da legislação brasileira. 2. 
ed., Curitiba: J.M. Editora, 1999. p. 24.
35  O Pacto de São José da Costa Rica foi aprovado em 22.11.1969, durante a Conferência Especializada 
sobre Direitos Humanos. No Brasil, a Convenção foi aprovada por meio do Decreto Legislativo n. 27, de 
26.05.1992, ratificada pela Carta de Adesão de 25.9.92, e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro 
por  meio  do  Decreto  n.  678,  de  06.11.1992.   Em relação  ao  Pacto  de  São José da  Costa  Rica  ver 
STEINER,  Sylvia  Helena  de  Figueiredo.   A  Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos  e  sua  
integração ao processo penal brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. 142 p.
36  GRINOVER, Ada Pellegrini; SCARANCE FERNANDES, Antônio; MAGALHÃES GOMES FILHO, 
Antônio. As Nulidades no Processo Penal.  6. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 75-
76. 
37  SCARANCE FERNANDES, Antônio. Processo penal constitucional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 262.
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Verifica-se, portanto, que a polêmica relacionada à obrigatoriedade (ou não) de 

o  condutor  submeter-se  ao  “teste  do  bafômetro”  é  grande.  Alguns Estados 

consideram o teste de alcoolemia como exame de realização compulsória e 

tipificam a recusa a essa prova técnica como crime de desobediência. Nesse 

sentido destacam-se as normas insertas no art.  158º.1. e no art.  158º.3. do 

Código  da  Estrada  (CE),  de  Portugal,  c.c.  art.  348º.1.,  do  Código  Penal 

português (CP); e no art. 380, c.c. art. 556, do Código Penal de Espanha, de 

1995. 

PORTUGAL - CE – Art. 158º.1 – Devem submeter-se às provas estabelecidas 
para a detecção dos estados de influenciado pelo álcool ou por substâncias 
legalmente consideradas estupefacientes38 ou psicotrópicas: 
a)  Os condutores;
b)  Os demais utentes da via pública, sempre que sejam intervenientes em 
acidente de trânsito.
PORTUGAL - CP – Art. 348º.1. Quem faltar à obediência devida a ordem ou 
mandamento legítimos, regularmente comunicados e emanados de autoridade 
ou funcionário competente, é punido com pena de prisão de até 1 ano ou com 
pena de multa até 120 dias [...].

ESPANHA  (Código Penal / 1995)
Art. 380. El conductor que, requerido por el agente de la autoridad, se negare a 
someterse a las pruebras legalmente estabelecidas para la comprobación de 
los hechos descritos en el artículo anterior, será castigado como autor de un 
delito de desobediencia grave, previsto en el artículo 556 de este Código. 
Art. 556. Los que, sin estar compreendidos en el artículo 550, resistieren a la 
autoridad o sus agentes, o los desobecieren gravemente, en el ejercicio de sus 
funciones, serán castigados com la pena de prisión de seis meses a un año.

Outros Estados consideram a  recusa aos exames  como grave violação aos 

deveres impostos à manutenção da licença para dirigir. O Código de Trânsito 

do Estado da Pennsylvania (EUA), denominado Penn Code, impõe presunção 

legal de  que  o  detentor  de  um  “privilégio  de  dirigir”  consente  que  seja 

submetido a um ou mais dos exames previstos em lei, tais como etilômetro, 

exame de urina ou de sangue.39 Assim, os exames são obrigatórios para todo 
38  ESTUPEFACIENTES – “Entorpecente”  (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Dicionário da 
Língua Portuguesa, p. 744).
39  PENN CODE – “§ 1547 – (a) GENERAL RULE - Any person who drives, operates or is in actual  
physical control of the movement of a motor vehicle in this Commonwealth shall be deemed to have 
given consent to one or more chemical tests of breath, blood or urine for the purpose of determining the 
alcoholic content of blood or the presence of a controlled substance if a police officer has reasonable 
grounds  to  believe  the  person  to  have  been  driving,  operating  or  in  actual  physical  control   of  the 
movement of a motor vehicle: (1) while under the influence of alcohol or a controlled substance or both; 
or  (2) which was involved in an accident in which the operator or passenger of any vehicle involved or a 
pedestrian required treatment at a medical facility or was killed.” (MEYER, Milford J.  Pennsylvania  
Vehicle Code Annotated: law and commentary (amended through 746 A.2d).  Supplement by Arthur S. 
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condutor  que  se  envolver  em  acidente  de  trânsito  com  vítima,  ou  que  se 

encontrar sob fundada suspeita de estar dirigindo sob influência de álcool ou 

substância  entorpecente.  Àquele  que  se  recusar  à  realização  dos  exames 

poderá  ser  imposta  penalidade de suspensão da   licença para  dirigir,  pelo 

prazo de 12 meses.40

Diversamente, no Brasil (com o devido respeito aos doutrinadores que adotam 

entendimento diverso)41 o fato de recusar-se aos exames é considerado direito 

fundamental, garantido por lei (i.e., por Convenção Internacional), e decorrente 

do  princípio constitucional de presunção de inocência. Logo, o autor do fato 

(que estiver sendo acusado de dirigir sob a influência de álcool) não é obrigado 

a submeter-se ao “teste do bafômetro” (ou melhor, ao exame do etilômetro) ou 

à coleta de material (exame de sangue ou de urina). Essa conclusão aumenta 

o  peso  ou  importância  depositada  sobre  os  demais  meios  de  prova,  em 

especial a prova testemunhal e o denominado exame clínico, como meios de 

prova da embriaguez ao volante.

Um terceiro ponto a ser destacado (como eventual complicador à produção dos 

meios de prova da embriaguez ao volante) volta-se aos equipamentos técnicos 

de aferição (etilômetros).

Como bem expuseram a Dra. DÉBORA GONÇALVES DE CARVALHO e a Dra. 

VILMA  LEYTON:

“Devido à grande extensão territorial  brasileira e à escassez de laboratórios 
que executem dosagem alcoólica em amostras de sangue, o uso de etilômetros 
seria o método ideal para verificação da alcoolemia quanto ao cumprimento de 
nossa legislação. Por ser de baixo custo, de fácil operação e, principalmente, 
não-invasivo, tem sido amplamente utilizado em diversos países como método 
de triagem ou como teste comprobatório do uso de álcool.”42

Zanan. Philadelphia (PA): George T. Bisel Company, 2001. p. 94.)
40  Penn Code, § 1547, (b).
Em relação ao tema ver 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 
Editora,  2004. p.  295-297; e HONORATO, Cássio M.  Sanções de trânsito na  common law: análise 
doutrinária e  estudo  de  direito  comparado dos sistemas  jurídicos  inglês  e  norte-americano.  Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 13, n. 52, p. 71-134, jan./fev. 2005.
41 Em relação ao tema confira SAMPAIO, André Luís Marinho.  Aspectos jurídicos do bafômetro no 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei n. 9.503/97. Salvador (Bahia), 2001.  54 p. Monografia (de conclusão 
de Curso de Graduação em Direito), Universidade Católica de Salvador. Faculdade de Direito. 
42  CARVALHO, Débora Gonçalves de; LEYTON, Vilma. Avaliação das concentrações de álcool no ar  
exalado:  considerações  gerais. Revista  de  Psiquiatria  Clínica n.  27  (2),  2000.  Disponível  em 
<http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/r27(2)/art76.htm>
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Em nosso país, os ETILÔMETROS são considerados “testes comprobatórios” e 

não apenas “testes de triagem”; ou seja,  são meios de prova.   No entanto, 

alguns cuidados tornam-se indispensáveis para que o objeto da prova possa 

ser  aceito  em  juízo  e  contribua  para  a  formação  do  convencimento  dos 

julgadores:

1) Correta OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO.  Deve, por exemplo, o operador 
atentar para a eventual existência de “álcool residual remanescente na boca” 
da pessoa submetida ao equipamento. O procedimento adequado é realizar o 
exame somente 15 a 20 minutos após a ingestão do “último gole”.
2)  Necessidade de CALIBRAÇÃO (e manutenção) periódica, de acordo com 
as normas estabelecidas pelo fabricante.
3) Observar  se  os  RESULTADOS  são  expressos  diretamente  pelas 
concentrações  de  álcool  no  ar,  ou  indiretamente,  pelas  concentrações  no 
sangue, havendo, nesse último caso, necessidade de se utilizar um “fator de 
conversão”.43

4)  DATA DE FABRICAÇÃO do aparelho para verificar se o resultado do exame 
teve em consideração o nível de 6 decigramas (previsto atualmente no art. 276 
do CTB) ou de 8 dg de álcool por litro de sangue (que era a faixa de tolerância 
prevista na Res. 737/89, do CONTRAN – ora revogada, porém ainda registrada 
nos  circuitos  de  equipamentos  fabricados  antes  da  publicação  do  CTB), 
evitando-se resultados confusos.
5) Equipamento HOMOLOGADO pelo Conselho Nacional de Trânsito (art. 277, 
CTB).  Por meio da Resolução n. 109, de 21.12.1999, o CONTRAN determinou 
que  a  homologação  de  cada  modelo  de  aparelho  sensor  de  ar  alveolar 
(etilômetro) far-se-á mediante Portaria do DENATRAN (Departamento Nacional 
de Trânsito).
6) AFERIÇÃO metrológica (inicial e anual) do equipamento pelo INMETRO ou 
por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal de Qualidade (RBMLQ). O 
CONTRAN, por meio da Resolução n. 206/06, exige os seguintes requisitos 

43  O fator de conversão decorre da Lei de Henry. 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.)
O Código da Estrada, de Portugal, contempla expressamente este “fator de conversão”: CE. “art. 81º.3. - 
Para efeitos de aplicação do disposto no presente Código, a conversão dos valores do teor de álcool no ar 
expirado (TAE) em teor de álcool no sangue (TAS) é baseada no princípio de que 1 mg de álcool por litro 
de ar expirado é equivalente a 2,3 g de álcool por litro de sangue.”
No Brasil, o fator de conversão foi inicialmente previsto no art. 2º, da Resolução n. 52, de 21.05.98, do 
CONTRAN; e atualmente encontra-se implícito no art. 1º, incisos I e II, da Res. n. 206, de 20.10.2006, ao 
afirma que “A confirmação de que o condutor se encontra dirigindo sob a influência de álcool ou de 
qualquer  substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica,  se dará por,  pelo 
menos, um dos seguintes procedimentos: I- teste de alcoolemia com a concentração de álcool igual ou 
superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue; II- teste em aparelho de ar alveolar pulmonar 
(etilômetro) que resulte na concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg por litro de ar expelido dos 
pulmões; [...]”. Desses dispositivos extrai-se que o “fator de conversão”, no território nacional, é de 0,6 
dg de álcool por litro de sangue, para 0,3 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões; ou seja, à 
razão de 1/2.000 (Lei de Henry). 
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dos medidores de alcoolemia (etilômetros): modelo aprovado pelo INMETRO, 
verificação  metrológica  inicial,  verificação  periódica  anual,  e  aprovação  em 
inspeção em serviço ou eventual.
7)  ARQUIVO e REGISTRO das informações relacionadas ao aparelho. Assim, 
emitido o laudo pelo etilômetro,  e dado início ao processo administrativo ou 
instaurado  o  inquérito  policial,  deveria  ser  juntada  cópia  da  homologação, 
aferição e calibração do equipamento.44 

Todas  essas  cautelas  são  indispensáveis  para  assegurar  a  eficácia  do 

equipamento  e  a  validade  da  prova  produzida.  Infelizmente  não  se  tem 

conferido a devida atenção a esses aspectos, permitindo que dúvidas recaiam 

sobre o etilômetro,  reduzindo a confiabilidade do “teste do bafômetro” como 

meio de prova.

Retornando  às  provas  admitidas  em  nossa  legislação,  verifica-se  ainda  a 

presença do exame clínico e da prova testemunhal.

2.3.3.  EXAME CLÍNICO

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, 

inclusive,  a  acompanhar  o  agente  da  autoridade  de  trânsito  aos  locais  de 

exame, em razão de ter-lhe sido dada uma ordem legal.45  

A noção do que se entende por exame clínico pode ser extraída do conceito de 

PENTTILA, citado por MARCOS SOUZA:

“um método pelo qual  vários testes simples que descrevem a operação de 
várias  funções  psicomotoras  são  utilizados  e  os  resultados  dos  testes  são 
usados  para  tirar  conclusões  sobre  o  grau  de  intoxicação  e  usado  com 
propósitos médico-legais e judiciais” (PENTTILÄ, 1976.)46

44  CARVALHO;  LEYTON.  Avaliação  das  concentrações  de  álcool  no  ar  exalado:  considerações  
gerais. 
45   HONORATO, Cássio Mattos.  Trânsito: infrações e crimes, p. 145.
46  SOUZA, Marcos.  O exame clínico da embriaguez nas infrações de trânsito.  São Paulo, 2001. p. 33. 
Dissertação (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
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Em relação aos  testes que compõem o exame clínico, gostaria de destacar 

dois, em especial: “Teste de Romberg” e “Teste do Nistagmo”.

O denominado “Teste do Nistagmo” constitui “o mais importante dos sinais de 

intoxicação pelo álcool etílico”.47  Nistagmo consiste no “movimento involuntário 

do  globo  ocular  quando  existe  um  distúrbio  vestibular  ou  do  controle 

oculomotor”.48 A realização do exame consiste no seguinte procedimento:

“A  aplicação  do  teste  requer  que  o  examinador  possa  ver  os  olhos  do 
examinando,  e  que  este  possa  ver  o  objeto  a  ser  seguido  com os  olhos. 
Nenhum  aparelho  especial  é  necessário  para  a  realização  do  teste.  Uma 
caneta, um lápis, uma pequena lanterna ou mesmo o dedo do examinador é 
suficiente.  O  examinando  pode  permanecer  em  pé  ou  sentado.  Antes  de 
realizar a prova, deve ser solicitado ao examinando que retire os óculos, se for 
o caso. Embora não seja necessário retirar lentes de contacto, deve-se ter em 
mente  que  estas  podem cair  durante  o  exame.  Deve  ser  solicitado  que  o 
examinando siga com os olhos, sem mover a cabeça, o objeto (caneta, lápis, 
etc.),  colocado a uns trinta  centímetros  da face do examinando.  Cada olho 
deve  ser  examinado separadamente,  devendo o examinador  observar  se  o 
periciando  segue  com cada  um dos  olhos  o  objeto  na  mesma velocidade, 
assim como registrar a presença de anisocoria,49 o que pode indicar cegueira 
em um dos olhos ou outros distúrbios neurológicos (Dietrich).”50

Como  se  percebe,  trata-se  de  exame  altamente  técnico,  que  exige 

conhecimentos profissionais médicos e treinamento do perito-examinador.

Há,  no entanto, um segundo teste,  menos complexo e muito confiável,  que 

poderia ser aplicado pelos profissionais médicos, e por policiais (rodoviários 

federais ou militares) no ato da fiscalização: o “Teste de Romberg”. 

Apesar do nome difícil,  trata-se de exame altamente conhecido e divulgado 

pelos filmes norte-americanos. O risco é chegar-se em juízo, no momento da 

audiência para depor como testemunha,  e afirmar  que aplicou o  exame do 

quatro ou (ainda pior!) que determinou ao suspeito que “ficasse de quatro”. O 

nome do exame é “Teste de Romberg”, e consiste no seguinte procedimento:

“Teste de Romberg:  O paciente fica em pé,  com os pés juntos e os olhos 
fechados.  Ocorre  comumente  um  aumento  das  oscilações  naqueles  com 
disfunções do mecanismo cerebral ou vestibular.” 51

47   SOUZA, Marcos. O exame clínico da embriaguez nas infrações de trânsito, p. 65.
48   Id., ibidem.
49  ANISOCORIA – “Diferença de diâmetro entre as duas pupilas” (FERREIRA, Aurélio Buarque de 
Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa, p. 124).
50   SOUZA, Marcos. O exame clínico da embriaguez nas infrações de trânsito, p. 68.
51  SOUZA, Marcos. O exame clínico da embriaguez nas infrações de trânsito, p. 70.
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Ao “Teste de Romberg” podem ser associados os testes “dedo-dedo”, “dedo-

nariz” e “calcanhar joelho”, de modo a formar o “número quatro” com as pernas. 

Esse conjunto de testes tem por finalidade avaliar a coordenação motora do 

indivíduo intoxicado. Os resultados desse exame levam em consideração três 

graus de comprometimentos: 

“1. Suave balanço, centrado na região dos ombros; 
2. Balanço com eixo na região dos quadris; 
3. Queda.”52

Sustenta DELTON CROCE que, durante o Teste de Romberg, “o corpo oscilará 

e o alcoolista não poderá manter o equilíbrio nessa postura”.53

O “Testes de Romberg” e o “Teste do Nistagmo” foram “desenvolvidos para 

detectar comprometimentos induzidos pelo álcool”54. Desse modo, associando-

se os resultados dos exames ao fato científico de que “o álcool suprime os 

impulsos nervosos liberados pelas células de Purkinje, neurônios cerebelares, 

que enviam mensagens sensoriais e motoras a várias partes do corpo”,55 pode-

se  transmitir  novos  elementos  de  convicção  ao  juiz  da  causa,  de  modo  a 

comprovar que determinada pessoa encontrava-se conduzindo veículo sob a 

influência de álcool. 

A importância do exame clínico como meio de prova da embriaguez ao volante 

é inquestionável;56 principalmente em relação à influência de “substâncias de 

efeitos  análogos  ao  álcool”,  vez  que  os  etilômetros  não  são  capazes  de 

detectar a presença dessas outras substâncias.

2.3.4.  PROVA TESTEMUNHAL

A prova testemunhal é altamente relevante e muito bem aceita pelos Juízes de 

Direito e pelos Tribunais brasileiros.57

52  Id., p. 78.
53  CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton.  Manual de Medicina Legal.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004. p. 98. 
54 SOUZA, Marcos. O exame clínico da embriaguez nas infrações de trânsito, p. 33.
55 SOUZA, Marcos. O exame clínico da embriaguez nas infrações de trânsito, p. 04.
56  Concluiu o Dr. MARCOS SOUZA que (i) “É possível mediante exame clínico afirmar-se ter o agente 
ingerido bebidas alcoólicas, assim como colher indícios da utilização de outras substâncias psicoativas”; e 
que (ii)  “A devida avaliação  clínica  constitui-se  em prova  pericial  que  contribui  eficazmente  para  a 
apreciação  do  caso  concreto  [...],  fornecendo  à  Justiça  os  subsídios  necessários  para  a  formação  do 
convencimento e conseqüente decisão judicial.” (SOUZA, Marcos.  O exame clínico da embriaguez nas  
infrações de trânsito, p.94.)
57  Em sentido contrário, destaca-se RT 848/629 (TJPR).
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“A embriaguez pode ser  comprovada não apenas pelo  exame de dosagem 
alcoólica que não é essencial,  como também pela prova testemunhal.  Esta 
última tem até preponderância sobre aquele exame, ante a relatividade dos 
efeitos do álcool sobre as pessoas” (TACRIM-SP – AC 311.583 – Rel. Dias 
Tatit).58

Aliás, já se chegou a afirmar que “No confronto das provas, a Jurisprudência 

Brasileira,  não  raras  vezes,  tem  favorecido  a  prova  testemunhal, 

desqualificando assim o exame químico.”59

Em alguns aspectos, a prova testemunhal é imprescindível, em especial para 

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

expressa no art.  306 do CTB. Assim, por exemplo, faz-se necessário que a 

testemunha compareça e afirme que o acusado dirigia o veículo  em zigue-

zague, passou pelo “sinal vermelho” e, por pouco, não atropelou um pedestre 

que se encontrava na estação de embarque e de desembarque de passageiros 

(também conhecida como “ponto de ônibus”);60 ou “que conduzia o veículo com 

velocidade incompatível com o local e em estado de embriaguez” (RT 825/581 

– julho/04).

A prova testemunhal precisa ser séria, objetiva e, preferencialmente, técnica 

(na  hipótese  de  embriaguez  ao  volante);  prestada  por  policial  (rodoviário 

federal  ou  militar)  ou  por  terceiros arrolados no  Boletim de Ocorrência  que 

possam trazer informações precisas e dotadas de caráter científico; evitando-

se expressões ambiguas (como “fazer o quatro”, que deve ser substituída pelo 

termo: “Teste de Romberg”) e impressões pessoais.

Recordo-me de uma instrução criminal em que o Juiz de Direito perguntou à 

testemunha, que era Policial Militar, por que o condutor-infrator não foi preso, 

se os policiais estavam em dupla e o autor do fato estava embriagado?  A 

resposta foi precisa: porque o condutor estava na “fase do leão”. 

58  FRANCO, Alberto Silva; et alii. Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. 6. ed., São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais,  1997.  vol. 1, tomo I, p. 440.
No mesmo sentido RT 816/583 (out./2003); RT 847/629 (maio/2006).
59  SOUZA, Marcos. O exame clínico da embriaguez nas infrações de trânsito, p. 25.
60  “TRÂNSITO  –  Embriaguez  ao  volante  –  Crime  previsto  no  art.  306  da  Lei  n.  9.503/97  – 
Caracterização – Agente que, sob a influência de álcool, conduz veículo de maneira perigosa em via 
pública de grande movimento de pedestres – Suficiência do risco de dano para configuração do delito.” 
(TACRIM/SP – RT 834/582 – abr./05.) 
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Em seguida, explicou o Policial Militar os diferentes estágios da embriaguez61 e 

as  diferenças  entre  as  fases  do  leão,  do  macaco  e  do  porco,62 que 

correspondem  aos  períodos  da  embriaguez  alcoólica  destacados  por 

SIMONIN:  (i) no primeiro período, ocorre excitação das funções intelectuais e 

estado de euforia; (ii) na segunda fase, perturbações psicosensoriais profundas 

geradoras  de  atos  anti-sociais,  autocrítica  está  abolida,  surgem transtornos 

motores,  e  diminuição da força  muscular;  e  (iii)  na  terceira  fase,  anestesia 

profunda com abolição dos reflexos, paralisia.63

Promovida pesquisa na internet, restou localizada a lenda relacionada às três 

fases da embriaguez alcoólica: fase do macaco, do porco e do leão.

“Conta-se que há muitos e muitos anos um homem, desejoso de enriquecer, 
fez um pacto com o maligno. Este o instruiu a plantar um grande canavial e 
regá-lo com o sangue de três animais: o porco, o macaco e o leão.
Por ocasião da colheita, o homem teve um sonho, no qual aprendeu a preparar 
a bebida que lhe daria a fortuna que ambicionava. Assim nascia a cachaça. No 
princípio, a dava gratuitamente para quem quisesse dela provar. E logo suas 
vítimas voltavam para comprar mais daquela inebriante mistura.
Fez clientes entre ricos e pobres. À sua porta batiam tanto o doutor como o 
mendigo. Fosse sol ou fosse chuva, nunca lhe faltavam os infelizes a estender 
as notas em busca da bebida.
Em pouco tempo, o homem se tornou muito rico. Seus negócios se espalharam 
por  todo o canto.  Crescia  sua riqueza na mesma proporção que crescia  a 
miséria dos que lhe batiam à porta.
Ao se entregarem ao vício, os beberrões manifestavam a conduta de um dos 
três  animais,  cujo  o  sangue  havia  regado  a  terra.  Uns  bebiam  até  cair, 
passando as noites nas ruas imundas, perdendo completamente o asseio e o 
zelo. Tornaram-se relaxados sem qualquer apreço pela própria aparência. Era 
o sangue do porco.
Outros, passavam a rir descontroladamente e a causar também riso nos que os 
viam. Sem qualquer senso e com a cara deformada pelo álcool, articulavam 
palavras desconexas, passo trôpegos e caretas ridículas, sem firmeza sequer 
para segurar o copo que lhes embriagava. Por onde passavam eram zombados 
e até as crianças lhes chamavam por  nomes e apelidos.  Era o sangue do 
macaco. 
Outros  finalmente,  tornavam-se  valentes,  violentos  e  sanguinários.  Aos 
primeiros goles da bebida, subia-lhes à mente um ódio selvagem que explodia 
sem  qualquer  razão  ou  motivo.  Começavam  brigas  no  bar  e  terminavam 
espancando suas esposas e filhos ao chegarem de madrugada em casa. Era o 
sangue do leão.

61 Em relação ao “Diagnóstico da Embriaguez” ver  ALMEIDA JÚNIOR, A.; COSTA JÚNIOR, J.B. de 
O. Lições de Medicina Legal. 20. ed., São Paulo: Ed. Nacional, 1991. p. 517.
62 Segundo DELTON CROCE, a habitual divisão da embriaguez em três fases (do macaco, do leão e do 
porco)  tem  origem  em  uma  lenda  árabe (CROCE,  Delton;  CROCE  JÚNIOR,  Delton.  Manual  de 
Medicina Legal, p. 96).
63  SOUZA, Marcos. O exame clínico da embriaguez nas infrações de trânsito, p. 06-07.
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Assim é  o  álcool.  Ninguém cometeu  mais  crimes  do  que  o  sutil.  Ninguém 
continua tão impune quanto ele.”64

Importante lembrar,  sempre, que a formação técnica e jurídica dos policiais 

rodoviários  já  se  encontra  consagrada  pelo  Egrégio  Superior  Tribunal  de 

Justiça,  tanto  em  relação  aos  documentos  elaborados  como  a  prova 

testemunhal:

“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-conhecido.”  (STJ, 3ª Turma, RESP 302.462/ES, Rel. 
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 04.02.2002, p. 351).

Conhecimento (empírico ou científico), eis o fator que habilita ou desqualifica a 

testemunha como meio de prova e fator de convencimento do Julgador.

2.3.5.  NOTÓRIOS SINAIS DA EMBRIAGUEZ

O  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  com  a  alteração  introduzida  pela  Lei  n. 

11.275/06,  indica  alguns  aspectos  a  serem  observados  pelos  agentes  de 

trânsito:  “notórios  sinais  de  embriaguez,  excitação  e  torpor,  resultante  do 

consumo de álcool ou entorpecente” (art. 277, CTB).  Torpor significa “falta de 

ação ou de energia física; entorpecimento; [...]. Estado em que a sensibilidade, 

a mobilidade e a atividade psíquica estão reduzidas de tal forma que o paciente 

não tem consciência exata do que se passa em torno dele ou com ele.”65

O  que  deve,  então,  a  testemunha  observar  nos  casos  de  Embriaguez  ao 

Volante? Quais são os “NOTÓRIOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ” (referidos no 

art. 277, §2º, CTB)?

64 Disponível em: http://www.proveg.com.br/igrejabatista/drogas/alcoolismo.htm   Acesso em: 
28.08.2006
65  MICHAELIS: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Gráfica Melhoramentos, 1998. 
p.2087.
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Os  professores  A.  ALMEIDA  JÚNIOR  e   J.  B.  de  O.  COSTA  JÚNIOR 

apresentam um roteiro  simples e interessante,  de aspectos que podem ser 

observados pelas testemunhas:66

1º)  Aparência  do  indivíduo:  sonolento?  faces  congestas?  olhos  vermelhos? 
suor? baba? soluços? vômito? desordem no vestuário? 
2º)  Atitude: ruidosa,  excitada,  exaltada,  arrogante,  loquaz,  titubeante, 
deprimida, etc.  
3º) Orientação: sabe onde se encontra? que horas são? 
4º)  Memória: ver se o indivíduo se lembra dos atos que praticou durante as 
últimas horas; se se lembra dos nomes de algumas ruas.  
5º) Faculdade de descrição: fazer o indivíduo descrever o fato que o trouxe ao 
exame; ou descrever uma gravura de revista que se lhe mostre.  
6º) Prova de cálculo.  
7º)  Elocução:  convidar  o  indivíduo  a  dizer  algumas  palavras  de  articulação 
difícil; a ler um trecho de jornal.  
8º) Andar: observar como caminha o indivíduo. 
Sendo recomendável a aplicação do “Teste de Romberg”, à semelhança do 
exame clínico.  
9º)  Coordenação motora:  levantar um objeto do chão; colocar uma tampa na 
caneta, etc.  
10°) Escrita: escrever o nome, a idade, a profissão, o domicílio.  
11)  Pulso: irregularidade,  rapidez;   pupila:  dimensões,  reações  à  luz; 
sensibilidade dolorífica. 
12°) Hálito.

Para tanto, o Conselho Nacional de Trânsito, com base em estudo realizado 

pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET),67 determinou 

(junto  ao  art.  2º,  da  Resolução  n.  206/06)  que  o  agente  de  trânsito  que 

constatar o estado de embriaguez e a caraterização da infração deverá fazer 

constar  do  Boletim  de  Ocorrência  (ou  em  termo  específico)  informações 

relativas  à  aparência,  atitude,  orientação,  memória  e  capacidade  motora  e 

verbal  do  condutor,  como  meio  de  prova  acerca  dos  notórios  sinais  de 

embriaguez.

Do  exposto,  e  diante  de  tantos  complicadores,  se  considerarmos  de forma 

isolada cada um desses meios de prova (i.e., provas periciais, documentos e 

testemunhas) do crime de Embriaguez ao Volante,  talvez tenhamos apenas 

meros indícios, incapazes de fundamentar a sentença condenatória e romper o 

princípio de presunção de inocência.

66  ALMEIDA JÚNIOR, A.; COSTA JÚNIOR, J.B. de O. Lições de Medicina Legal, p. 515.
67  O estudo desenvolvido pela ABRAMET, denominado “Intoxicação alcoólica aguda: procedimentos 
médicos  para  fiscalização  de  embriaguez  de  motoristas”,  encontra-se  disponível  em: 
htpp://www.abramet.org/iaaguda.htm   Acesso em 29.11.2006.
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No entanto,  se esses meios de prova forem apresentados em um conjunto 

harmônico, dotado de seu indispensável caráter científico, certamente teremos 

elementos  suficientes  para  que  seja  promovida  Justiça,  afastado-se  o 

sentimento de impunidade que tem assolado esta grande Nação.

2.3.6.  EMBRIAGUEZ: CAUSA DE AUMENTO DE PENA (?)

Passemos, então, ao ponto de conflito atual: a tentativa de rebaixamento do 

crime de embriaguez ao volante à condição de mera causa de aumento de 

pena dos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa de trânsito.

Por meio da Lei n. 11.275/06 foi introduzida uma causa especial de aumento de 

pena em relação ao crime de homicídio culposo de trânsito (art. 302, parágrafo 

único,  inc.  V,  do  CTB).  Consta,  atualmente,  da  Lei  de  Trânsito  o  seguinte 

dispositivo:

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.
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. (NR)

A intenção do legislador poderia até ser boa, promovendo a exclusão do crime 

de lesão corporal culposa (agravada pela influência de álcool ou entorpecente) 

da competência do Juizado Especial Criminal (tema desenvolvido junto ao item 

2.2.1. Competência,  supra), e permitindo um aumento de pena em 02 meses 

(se comparada a pena do homicídio culposo agravado e o concurso material de 

crimes). O quadro abaixo busca esclarecer essa última afirmação:

HOMICÍDIO CULPOSO  e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE  
Pena: 2 a 4 anos  + Pena: 6 meses a 3 anos.
a) concurso (no mínimo legal) =  2 anos e 6 meses;
b) causa de aumento (2 a + 1/3)  = 2 anos e 8 meses (aumento de 2 
meses). 
Porém,
c) concurso (no máximo) =  7 anos; 
d) causa de aumento (4 a + 1/2) = 6 anos.
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No  mais,  houve  apenas  prejuízos  ao  crime  de  lesão  corporal  culposa  de 

trânsito (art. 303) e, principalmente, ao crime de embriaguez ao volante (art. 

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

CTB: 

“Par. ún. Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das 
hipóteses do parágrafo anterior.”

Desse modo, caso seja aplicada a causa de aumento de pena (introduzida pela 

Lei  n.  11.275/06:  sob  a  influência  de  álcool  ou  substância  entorpecente) 

igualmente  ao  crime  de  lesão  corporal  culposa  de  trânsito,  tem-se  como 

conseqüência a redução (e não aumento) da pena a ser imposta ao autor do 

fato.  O  quadro  abaixo  demonstra  a  redução  da  sanção  penal,  ao  ser 

comparada a hipótese de concurso de crimes com a eventual  aplicação da 

causa de aumento de pena: 

LESÃO CORPORAL CULPOSA e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 
Pena: 6 meses a 2 anos  + Pena: 6 meses a 3 anos.
a) concurso (no mínimo legal) =  1 ano;
b) causa de aumento (6m + 1/3) = 8 meses (redução de 4 meses).
E, 
c) concurso (no máximo) = 5 anos;
d) causa de aumento (2a + 1/2) = 3 anos (redução de 2 anos).

Necessário destacar que a pena agravada (na operação realizada junto ao item 

“d”) foi a cominada para o crime menos grave (ou seja, sobre a pena cominada 

para  a  lesão  corporal  culposa,  por  determinação  da  Lei  n.  11.275/06); 

revelando ruptura do sistema penal brasileiro em que as circunstâncias ou fatos 

menos gravosos devem agravar as sanções dos crimes mais graves. 

Na hipótese, tem-se a realização de dois crimes de trânsito: (i) a lesão corporal  

culposa  de  trânsito,  crime de dano,68 que tutela  a  integridade  corporal  e  a 

saúde de pessoa determinada; e (ii) a embriaguez ao volante, “crime obstáculo” 

ou (ainda) crime de perigo concreto indeterminado,69 cuja objetividade jurídica é 

a segurança do trânsito  e  a  incolumidade dos usuários das vias terrestres. 
68  “Crimes de dano são os que só se consumam com a efetiva lesão ao bem jurídico. Exs.: Homicídio, 
lesões corporais etc. Crimes de perigo são os que se consumam tão-só com a possibilidade do dano.” 
(JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. v. 1. Parte geral. 19. ed., rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 1995. 
p.  166-167.)    
69 Em relação  ao  Crime  de  Perigo  Concreto  Indeterminado,  confira  GOMES,  Luiz  Flávio.  CTB  – 
Primeiras Notas Interpretativas. Boletim IBCCrim, São Paulo, n. 61, p. 04-05, dez. 1997.
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Assim,  e  havendo crimes com objetos  de tutela  distintos,  como pensar  em 

fusão, consunção ou subsidiariedade do crime mais grave em favor do menos 

grave? 

Total  contra-senso,70 pois  o  princípio  é  major  absorbet  minoruem71 e não o 

contrário, como se “a lingüiça pudesse correr atrás do cachorro”!

O crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) não constitui apenas uma 

“fase de realização de outro” crime, tampouco é crime subsidiário72 em relação 

ao homicídio de trânsito e à lesão corporal culposa. Constitui espécie de “crime 

obstáculo”, que “representa um adiantamento das barreiras de proteção penal, 

com o efeito de evitar o maior número possível de condutas lesivas”,73 e, na 

hipótese de concurso com outros delitos, deve ter sua pena acrescida à dos 

demais crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

2.3.7.  CONSEQÜÊNCIAS DA RUPTURA DO SISTEMA PENAL 

Em acréscimo a essa quebra do sistema, pergunta-se: caso a embriaguez ao 

volante fosse considerada apenas uma causa de aumento de pena, a falta de 

representação  pela  vítima  da  lesão  (art.  88,  da  Lei  n.  9.099/95)  também 

impediria  a  persecução  penal  pelo  Ministério  Público?  A  extinção  da 

punibilidade (face a ausência de representação para o crime de lesão corporal 

culposa) também se estenderia à embriaguez ao volante, vez que teria deixado 

de ser crime autônomo e fora reduzido à condição de circunstância (ou melhor, 

70  CONTRA-SENSO:  “Dito  ou  ato  contrário  ao  bom  senso;  absurdo,  disparate,  despautério” 
(FERREIRA, Aurélio  Buarque  de Holanda.  Médio Dicionário Aurélio.  Rio de Janeiro:  Editora Nova 
Fronteira, 1985. p. 472). 
71  “Critério de consunção – lex consumens derogat legi consumptae: pelo critério, princípio ou relação de 
consunção, um determinado crime (norma consumida) é fase de realização de outro (norma consuntiva) 
ou  é  uma  regular  forma  de  transição  para  o  outro  –  delito  progressivo.  Isso  significa,  na  primeira 
modalidade, que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui 
etapa daquele, vigorando o princípio  major absorbet minoruem.  [...]” (PRADO, Luiz Régis.  Curso de 
Direito Penal Brasileiro: parte geral. 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 134).
72  “Critério de subsidiariedade – lex primaria derogat legi subsidiariae: esse critério emerge como efeito 
de uma múltipla tutela realizada por tipos diversos em relação a um determinado bem jurídico. Opera de 
forma auxiliar, subsidiária ou residual, para as hipóteses que não são objeto de outro dispositivo, chamado 
principal. Isso quer dizer: aplica-se uma lei quando uma outra não puder ser aplicada, quer por disposição 
explícita (subsidiariedade expressa ou formal), quer por força de interpretação lógica (subsidiariedade 
tácita, implícita ou material). [...].” (PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral,  
p. 133.)
73  CALLEGARI,  André  Luis.  Delitos  de  perigo  concreto  e  delitos  de  perigo  abstrato  –  Algumas  
considerações sobre a contravenção prevista no artigo 34. RT/Fasc. Penal, São Paulo, ano 87, vol.  748, 
p. 504, fev. 1998.
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causa especial de aumento de pena) do crime de lesão corporal culposa de 

trânsito?

A doutrina,  novamente,  vem contribuindo para  o  esvaziamento  das normas 

protetivas em relação ao combate à embriaguez ao volante.  Nesse sentido, 

encontra-se a exposição de LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA:

“Trata-se  de  modalidade  de  crime  de  lesão  corporal  condicionada  à 
representação  do  ofendido  (art.  88,  da  Lei  n.  9.099/95),  à  qual  incide  a 
possibilidade de transação penal e suspensão condicional do processo, bem 
como a competência do juizado especial criminal e da realização da audiência 
preliminar. 
[...].  Atualmente, a influência do efeito do álcool passa a constituir causa de 
aumento de pena da lesão corporal culposa, restando, pois, o delito de perigo 
(art. 306, do CTB) subsidiário ao delito de dano, do qual passa a ser elemento 
componente da forma aumentada [...]”.74

Um dos fundamentos da exposição do Exmo. Procurador da República,  Dr. 

LEONARDO COSTA, encontra-se na orientação do STF em relação à causa 

de aumento prevista no inciso I (do art. 302 da Lei de Trânsito), consistente em 

“não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação”. 

Observa-se que o STF tem afirmado que “O fato de dirigir sem habilitação fica 

absorvido pelo delito de lesão corporal”;  e que “Se a vítima não oferecer a 

necessária representação pelo delito de lesão, desaparecem ambos os fatos, 

pelo princípio da consunção.”75 Diversa, no entanto, é a hipótese de concurso 

entre lesão corporal culposa de trânsito e embriaguez ao volante, vez que este 

crime  é  considerado  mais  gravoso  que  o  primeiro.  O  problema,  portanto, 

merece estudo mais aprimorado.

74  COSTA, Leonardo Luiz de Figueiredo.  A alteração da embriaguez ao volante e o crime de lesões  
corporais na direção de veículo automotor – reflexos da Lei n. 11.275/06. Boletim IBCCrim, ano 14, n. 
164, p. 19, Jul./2006.
75 “HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PROCESSO  PENAL.  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO  BRASILEIRO. 
CRIME  DO  ART.  309.  ABSORÇÃO  PELO  DO  ART.  303.  FALTA  DE  REPRESENTAÇÃO. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. O agente que causa lesão corporal a outrem, ao dirigir veículo, 
em via pública, sem habilitação, responde pelo delito de lesão corporal culposa, com o aumento de pena 
pela falta de habilitação (CTB, art. 303 parágrafo único c/c art. 302 parágrafo único, inciso I). O fato de 
dirigir sem habilitação fica absorvido pelo delito de lesão corporal. Não caracteriza, a espécie, o crime 
autônomo de dirigir sem habilitação (CTB, art. 309). Se a vítima não oferecer a necessária representação 
pelo delito de lesão, desaparecem ambos os fatos, pelo princípio da consunção. Tranca-se a ação penal. 
Habeas  Corpus  deferido.”  (STF  –  2ª  T.  -  HC  80436/MG  -   
Rel.  Min.  NELSON  JOBIM  –  j.  17.10.2000  –  DJ  24.11.2000  –  p.  88).  Disponível  em: 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp  Acesso em 23.08.2006.
Em sentido contrário, destaca-se  TACrim/SP - Apelação n. 1.310.041/5-SP – 4ª Câm. Rel. Juiz Marco 
Nahum – j. 11.06.2002 (Boletim IBCCrim, ano 11, n. 127, p. 705, junho/2003).

27

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp


2.3.8.  ORIENTAÇÃO DO STF PARA A FALTA DE CNH

A orientação do Supremo Tribunal Federal em relação à falta de habilitação 

para dirigir  veículo  não tem seguido os fins pretendidos pela  Legislação de 

Trânsito.76 Aliás, muito ao contrário, as decisões e súmulas têm sido altamente 

prejudiciais à realização do princípio do trânsito em condições seguras.77 Nesse 

sentido,  merece  destaque  negativo  a  derrogação  do  artigo  32  da  Lei  das 

Contravenções Penais;  matéria que já se encontra afirmada em Súmula do 

STF:

STF – Súmula n. 720. “O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama 
decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções 
Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres”.

Outro ponto a causar prejuízo à segurança do trânsito volta-se à interpretação 

conferida à causa de aumento de pena descrita no art. 302, parágrafo único, 

inciso I, do CTB: “I – não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional 

de Habilitação.” Sustenta a Suprema Corte brasileira a absorção da falta da 

licença para dirigir pelo crime de lesão corporal.

Realizada  pesquisa  junto  ao  site do  STF,  verificou-se,  porém,  que  o 

fundamento  de  tal  orientação encontra-se  no  fato  de  a  falta  de  habilitação 

constituir “crime menos grave”, cuja pena é de detenção de seis meses a um 

ano.

“[...]. 3. Na hipótese em que a vítima não exerce a faculdade de representar, 
ocorre  a extinção da punibilidade do crime mais  grave  de lesões corporais 
culposas,  qualificada pela  falta  de  habilitação,  não podendo o  paciente  ser 
processado  pelo  crime  menos  grave  de  dirigir  sem habilitação,  que  restou 
absorvido.”  (STF –  HC 80298/MG –  2ª  T.  -  Rel.  Min.  Maurício  Correa  –  j. 
10.10.2000)78

Assim, 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. 

76 Em relação aos objetivos do Projeto de Lei que deu origem ao Código de Trânsito Brasileiro, confira os 
fundamentos da Mensagem n. 205/93 junto à Introdução, supra.
77 Em relação  ao  prejuízo  causado  ao  sistema  preventivo  de  trânsito,  confira  HONORATO,  Cássio 
Mattos.  A  banalização  dos  “crimes-obstáculo”:  um  problema  científico  e  de  segurança  no  trânsito. 
Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), São Paulo, ano 12, n. 142, p. 16-17, 
set./2004.
78  Disponível em: htpp://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp  Acesso em: 23.08.2006.
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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  terrestres,  fosse  rebaixado  à  condição  de  subsidiário  a  um  crime  cuja 

iniciativa  depende  de  representação  e  que  tem  por  objeto  de  tutela  a 

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.

2.4.  HOMICÍDIO E OUTROS CRIMES NO TRÂNSITO: DOLO OU CULPA?

O tema final  a ser desenvolvido nesse debate sobre os Crimes de Trânsito 

volta a atenção para o dolo e a culpa do agente que realiza crimes no trânsito, 

em especial na hipótese de concurso de homicídio e outros ilícitos penais.

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – Homicídio – Dolo eventual – Prisão preventiva – 
Delito  que  não  resultou  de  mera  imprudência  –  Agente  que  conduzia 
deliberadamente seu veículo em estado de embriaguez, colocando em risco os 
transeuntes – Necessidade de garantia da ordem pública que é suficiente para 
manutenção do réu em custódia.
Ementa oficial: Não estando, em princípio, comprovado que o delito resultou de 
mera imprudência, mas, ao contrário, havendo informações de que o agente  
encontrava-se embriagado ao conduzir seu veículo, além de dirigir de modo a  
pôr  em  risco  os  transeuntes,  estando,  ademais,  consignadas  essas  
circunstâncias  no  decreto  prisional,  que  anteviu,  por  isso  mesmo,  a  
necessidade de assegurar a ordem pública, indefere-se o pleito de liberação do  
paciente.” TJBA - HC 1704-9/2005 – 2ª Câm. – j. 17.03.2005 – rel. Des. Benito 
A. de Figueiredo – RT 840/611-2 (out./2005).

Aquele que conduz veículo automotor em via pública, sob influência de álcool 

ou substância entorpecente, e causa morte ou lesões corporais aos demais 

usuários da via terrestre, deve responder pela prática de que crimes?

a) LESÕES CORPORAIS CULPOSAS agravadas pela embriaguez ao volante 
(na forma do art. 303, par. ún., do CTB)? 
b) LESÃO CORPORAL CULPOSA DE TRÂNSITO (art. 303) e EMBRIAGUEZ 
AO VOLANTE (art. 306, do CTB)? 
c) LESÃO CORPORAL (dolosa – art. 129, CP), em razão do dolo eventual; e 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306, CTB)?
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d)  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  (por  dolo  eventual  –  art.  121,  CP)  e 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306, CP)? 
e)  Ou  por  HOMICÍDIO NO TRÂNSITO (art.  121,  CP)  e  EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE (art. 306, CP), em concurso material? 

Pessoalmente,  afasto a incidência  da norma inserta  no parágrafo único,  do 

artigo 303 do CTB, e sustento a existência de concurso material de crimes, 

diante  do  dolo  direto em  relação  à  ingestão  de  álcool  ou  substâncias 

entorpecentes, e do  dolo eventual  (ou  culpa consciente) daquele que, sob a 

influência  do  álcool  ou  de  substância  entorpecente,  assume  a  direção  de 

veículo automotor e causa mortes e lesões corporais nos demais usuários das 

vias terrestres.  

Desse modo,  e  ressaltando a  diretriz  traçada pelo  princípio  do  trânsito  em 

condições seguras, entendo que: 

1º. Havendo mera “influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de 

efeitos  análogos”;  porém  sem  “expor  a  dano  potencial  a  incolumidade  de 

outrem”, tem-se caracterizada a infração administrativa, descrita no artigo 165, 

do CTB. Nessa hipótese, a conduta encontra-se afastada da esfera criminal.

2º. Diversamente, aquele que conduz veículo automotor, em via pública, sob a 

influência de álcool e expõe a dano potencial a incolumidade de outrem; sem, 

no  entanto,  produzir  efetiva  lesão a  terceiro  (i.e.,  morte  ou  lesão corporal), 

incide nas penas do art. 306, do CTB, por ter praticado um crime de trânsito 

denominado embriaguez ao volante.

Trata-se de “crime obstáculo” e de crime 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.”79 

3º.  Aquele  que,  na  fase  inicial  da  embriaguez  (e  encontrando-se  sob  a 

influência do “sangue do macaco”),80 conduz veículo sob a influência de álcool 

ou substância entorpecente, e causa resultado morte ou lesões corporais (por 
79  GOMES, Luiz Flávio. CTB – Primeiras Notas Interpretativas. Boletim IBCCrim, São Paulo, n. 61, p. 
4-5, dez. 1997.
80  A expressão “sangue o macaco” foi extraída da lenda que identifica a embriaguez alcoólica em três 
fases distintas: fase do macaco, fase do leão e fase do porco.  Confira exposição junto ao item 2.3.4. 
Prova testemunhal, supra.
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negligência consistente em violar uma ou mais regras gerais de circulação e de 

segurança  no  trânsito),  deve  responder  pela  prática  de  dois  crimes: 

embriaguez ao volante, crime doloso (com dolo direto em relação à influência 

do  álcool  ou  substância  entorpecente),  que  tem por  objetividade  jurídica  a 

segurança  do  trânsito  e  a  incolumidade  dos  usuários  da  via  terrestre;  em 

concurso material com o crime de lesão (homicídio culposo ou lesões corporais 

culposas de trânsito, conforme o caso), face a culpa consciente81 daquele que 

se encontra sob a influência da “fase do macaco”.

Como  se  percebe,  não  há  espaço  jurídico  para  a  aplicação  da  causa  de 

aumento de pena inserta no art. 302, parágrafo único, inc. V, do CTB (ou seja, 

para o homicídio culposo agravado pela embriaguez ao volante ou, por força do 

parágrafo único do art. 303, para a lesão corporal culposa de trânsito agravada 

pela  influência  do  álcool  ou  substância  entorpecente);  restando  afastada  a 

hipótese de rebaixamento do crime de embriaguez ao volante à condição de 

infração coadjuvante do sistema penal brasileiro. 

4º. Encontrando-se, no entanto,  o autor do fato sob o domínio do “sangue do 

leão”, além do dolo direto em relação à embriaguez ao volante, exsurge o dolo 

eventual  em  relação  aos  resultados  produzidos  (i.e.,  morte  ou  lesões 

corporais),  vez  que,  na  direção  do  veículo,  o  agente  assumiu  o  risco  de 

produzir  os  resultados  (art.  18,  I,  do  CP).  Desse  modo,  deve  o  agente 

responder  por  dois  (ou  mais)  crimes  de  natureza  dolosa:  embriaguez  ao 

volante (art.  306, CTB) e  homicídio doloso  (tentativa de homicídio ou lesões 

corporais dolosas, conforme o caso), em concurso material.

Por se tratar de crime doloso contra a vida, os homicídios dolosos praticados 

no trânsito encontram-se sujeitos a julgamento pelo Tribunal do Júri.  Nesse 

sentido destaca-se a orientação de nossos Tribunais:

“HOMICÍDIO. Atropelamento com vítima fatal – Agente que conduzia o veículo 
com velocidade incompatível com o local e em estado de embriaguez – Dúvida 
sobre  a  existência  de  dolo  eventual  ou  culpa  –  Celeuma  que  deverá  ser 
remetida ao Tribunal do Júri para o pronunciamento dos jurados.” (TJSP – RSE 
295.097.3/0-00 – 2ª Câm. – Rel. Des. Silva Pinto – j. 09.02.2004 – RT 825/581-
3 – jul./2004)

81  “A culpa consciente é caracterizada pela previsão do agente quanto à probabilidade do resultado que 
ele espera não venha a ocorrer,  confiando em sua habilidade ou destreza para enfrentar a situação de 
risco.  É  também chamada  de  culpa  com  previsão  e  que  se  aproxima  do  dolo  eventual.  Em muitas 
situações é difícil fixar os limites entre uma e outra situação como ocorre com os crimes de trânsito.” 
(DOTTI, Renè Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 315.)
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Em relação ao elemento subjetivo (i.e., dolo do agente), o Tribunal de Justiça 

acima  destacado  pode  até  referir-se  a  “dúvida  sobre  a  existência  de  dolo 

eventual ou culpa”, por se tratar de órgão jurisdicional, regido pelo pressuposto 

da  imparcialidade82 (diante  de  Recurso  em  Sentido  Estrito,  promovido  nos 

termos do art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal). 

Eu,  no  entanto,  como  agente  do  Estado  investido  na  função  de  Promover 

Justiça,  não  tenho  dúvida  alguma:  conduta  humana  (consistente  em dirigir 

veículo automotor)  “regada a álcool  ou substância entorpecente”,  em que o 

autor  do  fato  “conduzia  veículo  com velocidade  incompatível”,  tem que  ser 

julgada pelo Tribunal  do Júri;  e,  ao final,  o  réu deverá ser  condenado pela 

prática de dois (ou mais) crimes: homicídio doloso no trânsito (art. 121, do CP) 

e embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), em concurso material, em razão 

de suas objetividades jurídicas serem distintas. 

3. CONSIDERAÇÃO FINAL

O histórico da orientação doutrinária e da jurisprudência em relação aos crimes 

de trânsito é preocupante. Creio que somente por meio de estudos científicos e 

de  debates  promovidos  em  encontros  e  seminários  jurídicos  teremos 

oportunidade de resgatar os fins pretendidos com o atual Código de Trânsito 

Brasileiro e proporcionar aos usuários das vias terrestres um trânsito realmente 

mais humano e seguro.
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