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RESUMO 
 

 
CUPELLO, Leandro Niedu. Bebida e direção: aspectos legais da autuação por 
simples recusa. Ano 2017. f.64 Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação 

lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2017. 

 
A análise da estrutura normativa e levantamentos sobre o consumo de álcool 
associado à direção veicular nos permite compreender a evolução da 
fundamentação legal da autuação por simples recusa a qualquer dos procedimentos 
para certificar influência de álcool e a comprovação da embriaguez. Com a 
identificação dos problemas à implementação e aplicação de medidas de controle do 
uso de álcool ao volante, será abordado o direito de não produzir prova contra si 
mesmo, buscando sugestões administrativas e legislativas para o aprimoramento da 
legislação de trânsito. 
 
 
Palavras-chave: Bebida alcoólica. Direção automotiva. Teste de etilômetro. Recusa.  

 
 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
CUPELLO, Leandro Niedu. Drink and Direction. Dry Law: legal aspects of the 
assessment by simple refusal. Year 2017. f.64 Conclusion work (Postgraduate 

Course lato sensu In Traffic Accident Expertise) – Instituto Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2017. 

 
The analysis of the normative structure and surveys on the alcohol consumption 
associated with the vehicular management allows us to understand the evolution of 
the legal basis of the assessment by simple refusal to any of the procedures to certify 
influence of alcohol and the proof of drunkenness. With the identification of obstacles 
to the implementation and application of measures to control the use of alcohol at the 
wheel the right to not produce evidence against itself will be addressed, seeking 
administrative and legislative suggestions for the improvement of traffic legislation. 
 

Keywords: Alcoholic beverage. Automotive steering. Alcohol testing. Refusal. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Anualmente, mais de 1,2 milhão de pessoas morrem no mundo em 

decorrência de acidentes de trânsito. Os dados são da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que prevê que até 2030 as mortes em decorrência de acidentes de 

trânsito saltem da 9ª para a 5ª causa mais comum de óbitos de seres humanos 

(OMS, 2011).  

Em 2013, mais de 41 mil pessoas perderam a vida nas estradas e ruas 

brasileiras (OMS, 2015). 

No período de 2009 a 2013, o número de acidentes de trânsito no país deu 

um salto de 19 por 100 mil habitantes para 23,4 por 100 mil habitantes, o maior 

registro na América do Sul, apesar das campanhas de conscientização dos órgãos 

de Segurança Pública, e o aumento do rigor nas legislações de trânsito. 

Diversos acidentes de trânsito são causados pelo consumo de álcool. O tipo 

de consumo que está mais associado aos acidentes em rodovias é o denominado 

beber em binge e ocorre principalmente com adolescentes que consomem bebida 

alcoólica em festas e voltam dirigindo para suas casas (GALDURÓZ, 2005). Essa 

prática envolve o uso pesado e episódico de álcool, e caracteriza-se na ingestão de 

quatro ou mais doses em um pequeno espaço de tempo. 

Dirigir sob a influência de álcool é uma das infrações que lideram o ranking de 

apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) nos Departamentos 

Estaduais de Trânsito (DETRAN). A título de ilustração, a infração foi líder no ranking 

de apreensões de CNHs no DETRAN do Acre, correspondendo a 76% do total de 

apreensões no ano de 2010 (DETRAN/AC, 2010); representou 80% do total de 

apreensões de CNHs feitas no ano de 2012 no DETRAN do Ceará (DETRAN/CE, 

2013), e 70% do total de apreensões no período de 1º/01/2015 a 08/09/2015 no 

DETRAN de Alagoas (DETRAN/AL, 2015). 

Estima-se no Brasil que 18% dos acidentes de trânsito ocorridos com homens 

e 5,2% dos acidentes de trânsito ocorridos com mulheres, foram causados pelo uso 

de bebidas alcoólicas (OMS, 2014). 

O consumo de álcool é medido por doses. Cada dose equivale em média a 14 

gramas da substância e encontra-se em uma variedade incontável de bebidas. 

Pechansky destacou na Tabela 1 as bebidas mais comuns com seus respectivos 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52300#.ViZ1yNKrSM-
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52300#.ViZ1yNKrSM-
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dados de unidades de álcool por dose.  

 

  Tabela 1 - Unidades de álcool por dose de bebida. 

Bebida 
Volume 

(mL) 

Teor Alcoólico 

(%) 

Volume de 

álcool (mL) 

Gramas de 

álcool (g) 

Dose ou 

Unidade de 

álcool 

 A B C = A x C D = C x 0,8 1 dose = 14g 

Vinho Tinto (taça) 150 12 18 14,4 1 

Cerveja (lata) 350 5 17,5 14 1 

Destilado (copo) 40 40 16 12,8 1 
 

Fonte: PECHANSKY, 2014. 

 

O único método quantitativo atualmente utilizado pelo Departamento de 

Polícia Rodoviária Federal (DPRF) para aferir a embriaguez ao volante é a 

etilometria. O equipamento usado na fiscalização de trânsito para a determinação da 

concentração de álcool no ar expirado é denominado etilômetro. Por ser de baixo 

custo, de fácil operação e não invasivo, o etilômetro é utilizado em diversos países 

como método de triagem ou como teste comprobatório do uso de álcool.  

O teste de etilometria tem sua margem de erro estabelecida no Regulamento 

Técnico Metrológico (Portaria nº 06/2002 do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – INMETRO), Resolução nº 432/12 do Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN).  

No âmbito do DPRF a matéria foi regulamentada no Manual de 

Procedimentos Operacionais nº 007 da Coordenação Geral de Operações (MPO nº 

007 – CGO) que integra o presente trabalho através do Anexo A.  

Para melhor entendimento, analisando a tabela de valores de referências do 

MPO 007 – CGO (constante do anexo I daquele documento), 1 (uma) dose de álcool 

equivale a uma Medição Realizada (MR) de 0,14 mg de álcool por litro de ar 

alveolar. Descontada a margem de erro do equipamento, temos a Medição 

Considerada para autuação (MC) de 0,10 mg/L no etilômetro ou 2 dg/L no exame de 

sangue (DPRF, 2015). 

A velocidade de metabolização do álcool depende do organismo individual e 

de fatores, como sexo, peso corporal e ingestão de alimentos. Um homem de 70 kg 

pode metabolizar cerca de 1 (uma) dose de álcool por hora (PECHANSKY, 2014).  

Mesmo em quantidades relativamente pequenas, o uso do álcool é capaz de 

alterar percepções e comportamentos, coordenação motora, provocar redução da 
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atenção, aumentar o tempo de reação, causar sonolência, diminuição da visão 

periférica, euforia e falsa percepção de velocidades e luminosidades.  

Observando a tabela a seguir é possível perceber as alterações psicomotoras 

que surgem com o aumento da concentração de álcool no organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para cada 0,02% de aumento no nível de álcool há um aumento de duas 

vezes no risco de envolvimento em um acidente de trânsito fatal (OMS, 2004). 

Embora muitos acidentes estejam relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas, não são elas que causam os acidentes, mas sim, o comportamento dos 

usuários quando as combinam com a direção. 

Heng (2006, p. 452) demonstrou da seguinte maneira o aumento do risco de 

 
Figura 1 – Níveis de álcool no ar expelido pelos pulmões (mg/L) e  
influência nas habilidades para conduzir o veículo 
 mg/L  

 0,50 Alterações graves dos 

sentidos e coordenação 

motora (dificuldade de 

  

 0,45 

Atenção concentrada e 

Controle de velocidade 

 controlar o veículo 0,4 a 0,75) 

0,40  

(piora dos reflexos sensitivos e 

humor 0,4 a 0,75) 
 

Processamento da 

 0,35 informação e julgamento 

  

(o motorista começa a superes-  0,30 

 
 

timar a sua capacidade 0,25 a 

0,4) 

Problemas de 0,25  

coordenação e     

impaciência (tendência a 

agressividade 0,20 a 0,4) 

  

0,20 
Controle do movimento 

ocular e tempo de reação 

  (sensação de calma e 

segurança 0,15 a 0,25) 
Vigilância 0,15 

(percepção de distância e de    

velocidade começa a ser 

afetada 0,10 a 0,15) 0,10 
Atenção difusa, tempo de 

reação e função visual 

  (euforia, alterações leves de   

atenção 0,01 a 0,15)  0,05 

   

Fonte: Adaptado de NHTSA, 2006. 
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acidente conforme a concentração de álcool no organismo: 

 
Tabela 2 - Risco de um condutor morrer em um acidente de trânsito comparado a     
condutor  que não ingeriu bebida alcóolica. 

Alcoolemia em dg/L Valor etilômetro mg/L Aumento de risco* 

2 - 5 0,1 a 0,25 2,5 a 4,6 vezes 

5 - 8 0,25 – 0,4 6 a 17 vezes 

>8 0,4 11 a 15.560 vezes 
 

  *Variação conforme faixa etária, uma vez que jovens correm maiores riscos. 
  Fonte: Adaptado de HENG et al, 2006. 
 

O consumo de álcool está associado a acidentes mais graves: para cada 2 

dg/L de aumento de alcoolemia há um aumento de duas vezes no risco de um 

motorista se envolver em um acidente fatal (ZADOR, 2000).  

Por sua vez, aumentada a probabilidade de uma colisão no trânsito, aumenta-

se a probabilidade de danos causados à saúde individual e coletiva, a incapacitação 

precoce e o elevado número de ferimentos graves e mortes em nossas rodovias. 

Para melhorar o comportamento dos usuários (reduzir colisões, lesões e 

mortes no trânsito) a Organização Mundial de Saúde recomenda o aperfeiçoamento 

das leis sobre segurança viária.  

Conforme Zaal D. (1994 apud OMS, 2014, p. 01): 

 

[...] já se comprovou que uma legislação abrangente, que incorpore multas 
apropriadas e rigorosas, apoiadas por fiscalização consistente e sustentada 
e educação pública, é um forte catalisador da mudança do comportamento, 
normas e percepções públicas sobre segurança no trânsito. 

 

Assim, o presente trabalho busca apresentar as leis e regulamentos nacionais 

à autuação por recusa e a comprovação da embriaguez, identificar os obstáculos à 

implementação e aplicação de medidas efetivas de controle do uso de álcool ao 

volante, propor sugestões administrativas e legislativas para o aprimoramento da 

legislação de trânsito. 

O próximo capítulo visa desenvolver uma compreensão da estrutura 

normativa, seus processos relevantes e levantamentos sobre o consumo de álcool. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

O primeiro relatório de Estado Global da OMS sobre segurança no trânsito 

(publicado em 2009) revelou que a legislação que aborda e regula os fatores de 

risco conhecidos dos acidentes de trânsito na via pública é incompleta na maioria 

dos países (85%) e que muitas vezes as leis existentes são aplicadas 

inadequadamente, sobretudo em países com renda baixa e média. (OMS, 2014). 

Assim, foi criado um plano de ação global para que em uma década fossem 

tomadas medidas de melhorias na segurança viária, proteção aos usuários das vias 

públicas e mais rigor na legislação. 

 

2.1 2011-2020 - A Década de Ação para Segurança Viária da Organização 

das Nações Unidas 

 

Em maio de 2011 a Organização das Nações Unidas (ONU) através da OMS, 

lançou a Década de Ação para Segurança no Trânsito 2011-2020. Esta foi declarada 

pelas Nações Unidas do Brasil como um marco histórico na tentativa de redução das 

taxas de mortalidade por acidentes de trânsito. Tem foco principalmente nos países 

pobres ou em desenvolvimento, que são responsáveis por mais de 90% das mortes 

no trânsito, e possuem apenas 48% da frota mundial de veículos. 182 países se 

comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes no trânsito.  

A meta mundial visa estabilizar e reduzir em até 50% as mortes nas estradas 

em todo o mundo, através de atividades realizadas em nível nacional, regional e 

global, articuladas em torno de cinco pilares: gestão da segurança no trânsito, 

infraestrutura mais segura e mobilidade, veículos mais seguros, usuários mais 

seguros e atendimentos às vítimas. 

O Relatório Global Sobre o Estado da Segurança Viária 2015 identificou que 

50% das mortes no trânsito ocorrem entre as pessoas menos protegidas, os quais 

correspondem: 22% pedestres, 4% ciclistas e 23% motociclistas. Para redução da 

vulnerabilidade são apontadas medidas de segurança como: o controle de 

velocidade, não beber e dirigir, uso de capacetes, uso do cinto de segurança e a 

proteção para crianças. Além de medidas como melhorias na segurança viária e 
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mais rigor na legislação uma vez que somente 28 países apresentam leis 

abrangentes de trânsito que abordam esses fatores. 

E é sobre a combinação bebida e direção que o presente trabalho se 

desenvolverá, pois conforme será demonstrado a seguir o Código de Trânsito 

Brasileiro passou por diversas alterações em suas normas de trânsito, em especial 

aquelas envolvendo motoristas sob efeito de álcool, para melhor proteger a 

incolumidade física dos usuários das vias públicas. 

 

2.2 A evolução Legislativa no Brasil 

 

2.2.1 Dos principais artigos que tratam sobre o consumo de álcool no CTB 

 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) instituído pela Lei nº 9.503/97 

normatiza a direção sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 

psicoativa através de três principais artigos. São eles os artigos: 165, 165-A e 306. 

 O artigo 165 pune na esfera administrativa o condutor que dirigir sob 

influência de álcool com infração gravíssima (cômputo de 7 pontos no prontuário da 

Carteira Nacional de Habilitação), penalidade de multa (10 vezes o valor da infração 

gravíssima), suspensão do direito de dirigir por 12 meses e medida administrativa de 

recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. 

Conforme Brasil, Lei nº 9.503 (1997, s.p.): 

 
Artigo 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência:            (Redação dada 
pela Lei nº 11.705, de 2008) 
Infração - gravíssima;           (Vigente. Redação dada pela Lei nº 11.705, de 
2008) 
 
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 
(doze) meses.         (Vigente. Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e 
retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 
9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.         
(Vigente. Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de 
reincidência no período de até 12 (doze) meses.           (Vigente. Redação 
dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11705.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11705.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11705.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11705.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11705.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm#art270%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm#art270%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
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O artigo 165-A pune na esfera administrativa o condutor que se recusar a ser 

submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita 

certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa (SPA), estabelecida no 

artigo 277 do CTB. Se enquadrado neste artigo, sofrerá infração gravíssima 

(cômputo de 7 pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação), penalidade 

de multa (10 vezes o valor da infração gravíssima), suspensão do direito de dirigir 

por 12 meses e medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação 

e retenção do veículo.  

A novel legislação válida a partir de novembro de 2016, fez com que se 

deixasse de aplicar o artigo 165, passando a se aplicar nas multas por recusa a 

combinação do artigo 165-A com o §3º do artigo 277 ambos do CTB. 

Conforme Brasil, Lei nº 9.503 (1997, s.p.): 

 

Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou 
outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra subs-
tância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Vigente. Incluído 
pela Lei nº 13.281, de 2016)  
 
Infração - gravíssima; (Vigente. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)                                                                                     
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 
(doze) meses; (Vigente. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)   
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e reten-
ção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270. (Vigente. Incluído 
pela Lei nº 13.281, de 2016)   
 
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de 
reincidência no período de até 12 (doze) meses (Vigente. Incluído pela Lei 
nº 13.281, de 2016)  

 

O artigo 306 pune na esfera criminal o condutor que dirigir sob influência de 

álcool com concentração igual ou superior a 6 dg/L por litro de sangue ou igual ou 

superior a 0,3 mg/L por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem alteração da 

capacidade psicomotora. Prevê pena de detenção, de seis meses a três anos, multa, 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

Conforme Brasil, Lei nº 9.503 (1997, s.p.): 

 
Artigo 306.  Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa 
que determine dependência:          (Vigente. Redação dada pela Lei nº 
12.760, de 2012) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
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Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 
 
§ 1o  As condutas previstas no caput serão constatadas por:           (Vigente. 
Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de 
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; 
ou           (Vigente. Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 
capacidade psicomotora.           (Vigente. Incluído pela Lei nº 12.760, de 
2012) 
 
§ 2o  A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste 
de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova 
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o 
direito à contraprova.       (Vigente. Redação dada pela Lei nº 12.971, de 
2014)     
 
§ 3o  O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de 
alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado 
neste artigo.            (Vigente. Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)     

 

A legislação pátria em relação a normatização do uso de bebida alcoólica e 

substâncias psicoativas na condução de veículos encontra-se em constante 

modificação.  

Nos últimos nove anos a Lei nº 9.503/97 sofreu três principais alterações: Lei 

nº 11.705/08, 12.760/12 e 13.281/16. Todas vigentes ou parcialmente vigentes, 

proporcionaram diversos aperfeiçoamentos ao CTB. A última alteração passou a 

vigorar em novembro de 2016. 

As próximas seções tratam das leis e regulamentos que incluíram disposições 

apropriadas para sua aplicação, inclusão de penalidades, lacunas das leis e 

regulamentos. 

 

2.2.2 Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008 

 

Inicialmente, a Lei nº 11.705/08, conhecida como Lei Seca, promoveu 

mudanças nos capítulos: Das Infrações, Medidas Administrativas e Crimes de 

Trânsito do CTB. Embora parcialmente revogada, muitos artigos e incisos 

permanecem válidos e aplicáveis. Abordaremos a seguir somente os artigos com 

implicações diretas na comprovação da embriaguez e recusa. 

Foram retirados os níveis mínimos de tolerância do artigo 165 (o que deu 

fama ao nome de Lei Seca), assinalando como infração gravíssima dirigir sob a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12760.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12971.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12971.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12971.htm#art1
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influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine 

dependência. 

Da mesma forma o artigo 276 passou a determinar que qualquer 

concentração de álcool por litro de sangue no organismo, ainda que ínfima, sujeita o 

condutor às medidas elencadas no artigo 165.  

Em relação ao artigo 277, a alteração do parágrafo 2º possibilitou caracterizar 

a infração de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool através dos notórios 

sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor. Usa-se o 

antigo Termo de Constatação de Embriaguez, atual Termo de Constatação de Sinais 

de Alteração da Capacidade Psicomotora (TCSACP), regulamentado pelo MPO 007. 

Também foi incluído ao artigo 277 o parágrafo 3º, que dispôs que serão 

aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 ao 

condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no 

caput deste artigo.  

O legislador ao criar a autuação por recusa, combinando o §3º do artigo 277 

com o artigo 165 do CTB gerou controvérsias à aplicação desta penalidade ao 

vincular a recusa (ato omissivo) com o artigo que prevê autuação por direção sob a 

influência de álcool (ato comissivo). A redação abria azo a interpretação de que a 

recusa deveria estar associada a embriaguez por algum meio de prova, não 

podendo ser em decorrência automática da simples recusa em realizar o teste. 

Já o artigo 306, com redação dada pela Lei 11.705/08, deixou de configurar 

crime de perigo concreto, não sendo mais necessária a comprovação de que a 

atitude do condutor colocou em risco a incolumidade de terceiros.  

Tal alteração deu ao delito a presunção legal do perigo, bastando ao condutor 

do veículo estar 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. 

No entanto, o artigo 306 deixou de mencionar a medição por ar alveolar em 

sua redação. A conversão da concentração de miligramas de álcool por litro de ar 

alveolar expelido para decigramas de álcool por litro de sangue seria estipulado por 

tabela de equivalência (parágrafo único do artigo 306). A interpretação gerou 

controvérsias, desde afirmações de que se tratava de norma penal em branco, até a 

necessidade de se demonstrar por mais de um meio de prova (ex. etilômetro + termo 
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de constatação de alteração da capacidade psicomotora) quando o exame de 

sangue não fosse o meio de prova apresentado à polícia judiciária. 

Em 2012, nova atualização normativa entrou em vigor. O impasse foi resolvido 

e a legislação passou a permitir inclusive a instauração do processo criminal, por 

prova realizada em etilômetro, perícia, vídeo, prova testemunhal, ou até mesmo nos 

casos de recusa ao teste de etilômetro. 

 

2.2.3 Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012 e Resolução nº 432 

CONTRAN de 23 de janeiro de 2013 

 

Em dezembro de 2012 já sob o compromisso assumido pelo Brasil para 

redução do número de mortos no trânsito, foi publicada a Lei nº 12.760/12. 

Conhecida como Nova Lei Seca, alterou os Capítulos: Das Infrações, Penalidades, 

Medidas Administrativas e Crimes de Trânsito da Lei nº 9.503/97. 

O novo dispositivo legal aumentou de cinco para dez vezes o valor da multa 

gravíssima (R$ 293,47 conforme no artigo 258 do CTB) prevista no artigo 165, 

totalizando R$ 2.934,70. Conforme redação dada ao parágrafo único, esse valor 

será aplicado em dobro caso a reincidência ocorra em um prazo de doze meses. 

A alteração do artigo 276 incluiu as medições realizadas por equipamento que 

meça concentração de álcool por litro de ar alveolar.  

O artigo 277 deixou claro que para certificar a influência de álcool ou outra 

substância psicoativa, independente da verificação prévia de indícios de embriaguez 

alcoólica, qualquer usuário da rodovia, seja ele envolvido em acidente, ou alvo de 

fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico ou outros meios 

disciplinados pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Entretanto, 

esbarrava na Resolução nº 206/2006 do CONTRAN editada para normatizar os 

artigos 165 e 267 do CTB, com redação pela Lei nº 11.275/2006 época em que a 

redação não contava com o §3º do artigo 277. 

A Resolução previa que em caso de recusa do condutor à realização dos 

testes, dos exames e ou perícia, a infração deveria ser caracterizada mediante a 

obtenção, pelo agente da autoridade de trânsito, de outras provas em direito 

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

qualquer substância entorpecente apresentada pelo condutor. 
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Retomando sobre a Lei nº 12.760/12, o parágrafo 2º do artigo 277 permitiu a 

caracterização da infração de embriaguez ao volante por outros meios de prova, 

como: imagens, vídeos, além dos já previstos sinais de constatação da alteração 

psicomotora. 

A nova redação do artigo 306, dada pela Lei nº 12.760/12, acabou com os 

casos em que imagens e testemunhas flagravam condutores embriagados, porém 

não se podia utilizar como meio de prova para o crime de embriaguez ao volante, 

uma vez que para o preenchimento do tipo penal era indispensável a comprovação 

do nível de dosagem alcóolica igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por 

litro de sangue. 

O fato típico descrito como conduzir veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência foi aprimorado ao retirar do caput do artigo a 

necessidade de índice de alcoolemia para a sua caracterização (FERNANDEZ, 

2013). 

Para aquele especialista, a migração da conduta do artigo 306 para o 

parágrafo 1º, passa a ser mais um dos meios de prova que a partir daquele 

momento tem sua comprovação caracterizada através de dosagem superior a 6 

decigramas de álcool por litro de sangue, medição por litro de ar alveolar ou igual ou 

superior a 0,3 miligrama de álcool, ou sinais que indiquem, na forma disciplinada 

pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora. 

Assevera também que com a nova redação trazida pela Lei nº 12.760/12, não 

mais há razão para se questionar a possibilidade de constatação do crime previsto 

no artigo 306 quando o único meio de prova for o etilômetro, restando de forma 

inequívoca que a concentração de álcool no ar dos pulmões, convertida pelo 

aparelho de medição de álcool por ar expelido dos pulmões, é suficiente para a 

prova da embriaguez. 

Por fim, o parágrafo 2º do artigo 306, trouxe outra importante inovação ao 

estabelecer que a verificação do crime de embriaguez ao volante poderá ser obtida 

mediante: teste de etilômetro, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou 

outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito a contraprova. 

Em janeiro de 2013 o CONTRAN publicou a Resolução nº 432, que 

regulamentou os procedimentos para verificação do consumo de álcool ou outra 

substância psicoativa através de prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer 
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outro meio de prova em direito admitido. Ademais, em seu artigo 13, revogou 

expressamente a Resolução nº 206/2006 do CONTRAN, onde prevalecia a 

interpretação de que era indispensável a existência de sinal de embriaguez à 

lavratura do auto de infração por recusa. 

 A Resolução em questão também regulamentou a tabela de valores 

referenciais para etilômetro e a listagem de sinais de alteração da capacidade 

psicomotora. 

 

2.2.4 Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016 

 

Por derradeiro a Lei nº 13.281/16, incluiu o artigo 165-A atribuindo a simples 

recusa penalidades próprias idênticas às aplicadas a dirigir sob a influência de álcool 

(artigo 165). 

O artigo 165-A é uma tipificação nova e independente, criada especificamente 

para a recusa a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita 

certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, independente de sinais 

de embriaguez. Com isso as penalidades e medidas administrativas a que se refere 

o parágrafo 3º do artigo 277, passaram a ser as do artigo 165-A. 

Embora não haja muitos elementos estatísticos e doutrinários a respeito 

devido ao pouco tempo de vigência da nova lei, a alteração parece eficaz. E tende a 

reduzir as ações judiciais pleiteando cancelamento das penalidades administrativas 

de infrações com base no artigo 277, parágrafo 3º, uma vez que não são mais 

necessários quaisquer elementos probatórios para impor a penalidade administrativa 

ao condutor do que a simples recusa. 

 

2.3 Dos levantamentos e estatísticas realizados com usuários sobre o 

consumo de álcool associado à direção de veículos 

 

O Levantamento Nacional Domiciliar sobre Padrões de Consumo de Álcool (I 

LENAD), identificou em uma amostra de 2.346 adultos uma prevalência de beber e 

dirigir de 34,7% a 42,5% nos homens e 9,2% nas mulheres (PECHANSKY et al, 

2009). 

 Segundo Pechansky, Duarte e De Boni (2010 apud NASCIMENTO; 

MENANDRO, 2016, p. 414):  
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Em estudo da Secretaria Nacional sobre Drogas no Brasil, organizado por 
Pechansky, Duarte e De Boni (2010) 9,6%  dos entrevistados afirmaram ter 
ingerido bebida alcoólica no dia da entrevista. Os entrevistados relataram 
que o uso de álcool e outras drogas serve como suporte para as pressões 
às quais caminhoneiros são expostos, tais como longas jornadas de 
trabalho, assaltos na estrada, poucas horas de sono, trabalho por turno, 
prazos curtos de entrega e recebimento de mercadoria e ausência da 
família. Os autores registram que o uso de bebida alcoólica e de outras 
drogas em autoestradas aumentam as chances e a gravidade das 
consequências de acidentes, além de onerar o sistema de saúde pública, o 
judiciário e o sistema de segurança pública. 

 

Em 2012, o II LENAD identificou que 54% dos entrevistados, destes sendo 

64% homens e 34% mulheres, revelaram consumir álcool no mínimo uma vez por 

semana (LARANJEIRA, 2012). 

Ainda sobre o consumo de álcool por nossos condutores de veículos, Campos 

et al (2013, p. 54) demonstraram que: 

 

[...] 68,7% dos entrevistados consideraram dirigir alcoolizado como a 
infração mais grave. Sobre as atitudes que adotam quando fazem o 
consumo de bebidas alcoólicas, 49,8% informou que entrega o veículo a 
outro motorista ou pega um ônibus, um táxi ou uma carona, e 15,2% 
consideraram que a bebida não atrapalha ao dirigir e melhora seu 
desempenho ao volante, que não bebem demais e adotam medidas de 
proteção, como: tomar café, dirigir bem devagar e ter mais atenção quando 
fazem uso de álcool. Quanto à frequência do consumo de bebidas 
alcoólicas entre os condutores, mais de um terço (36,3%) faz o consumo de 
álcool de 1-2 dias na semana, e 41,8% informaram que não bebem. 

 

E concluíram que 15% dos condutores estavam dirigindo com algum nível de 

álcool no sangue e que pelo menos um quarto dos condutores recusaram o teste de 

etilômetro (CAMPOS et al, 2013). 

É preocupante considerarmos que 15% dos condutores que colaboraram com 

a entrevista circulam em nossas rodovias embriagados, e que, caso não se tratasse 

de uma pesquisa poderiam ter se recusado a efetuar o teste de sobriedade. Por tal 

motivo é extremamente importante a evolução legislativa no sentido de se identificar 

os condutores embriagados e evitar que ocorram casos de recusa ao etilômetro. 

 

2.4 Dos levantamentos realizados com policiais que atuaram na 

fiscalização do consumo de álcool associado à direção de veículos 

 

Policiais militares que atuaram em pontos de checagem de alcoolemia foram  
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entrevistados e tiveram suas informações compiladas por Nascimento e Menandro, 

durante ação de repressão promovida pelo DETRAN-ES. 

Diversos temas foram abordados a fim de que se apurassem os aspectos 

positivos, dificuldades, natureza das interações com os motoristas, repercussão do 

programa e sugestões dos policiais. 

Por pertinência temática, optou-se apenas por descrever os aspectos:  

dificuldades e sugestões dos policiais. Medida adotada face ao emaranhado legal já 

demonstrado nas seções anteriores do presente trabalho. 

Sobre os aspectos descritos no parágrafo acima, Nascimento e Menandro 

(2016, p. 421) relatam: 

 

[...] a discussão (e ao inconformismo) preocupação dos policiais com 
relação ao fato de não ser obrigatório submeter-se ao exame de verificação 
de teor alcoólico por meio do bafômetro; ao reconhecimento por parte 
desses policiais de que em tal quadro o seu trabalho pode ser inútil; e às 
dificuldades com delegados, advogados e juízes para levar adiante a 
punição frente à constatação de irregularidades. 

 

Destacam que em torno da verificação da embriaguez as dificuldades não 

estão na constatação, e sim dos entraves gerais decorrentes da legislação. 

Ainda segundo os autores (2016, p. 421): 

 

O que está em jogo é a discussão das dificuldades operacionais, 
institucionais e legais para se chegar à punição de infratores. Os policiais 
entrevistados destacaram as dificuldades do Detran em chegar até mesmo 
à punição mais óbvia que seria a cassação de habilitações, mesmo diante 
de flagrantes com comprovações da embriaguez e, em alguns casos, com 
acidentes, além das dificuldades de identificar reincidentes. As dificuldades 
que resultam da intervenção de advogados, a morosidade dos processos no 
sistema judiciário, os prazos longos demais para se chegar a qualquer 
definição processual, as dificuldades de articulação entre Detran e outras 
instituições. 

 

Mencionaram também a falta de amparo legal para exigir testagem de 

embriaguez, as dificuldades de ver algum infrator punido de fato, e a tolerância com 

os mecanismos de burla das operações de fiscalização, asseverando o risco 

potencial do desestímulo com a fiscalização de alcoolemia. 

A defesa da vida impõe responsabilidades e obrigações aos pedestres, 

condutores, passageiros. A observância das normas do código de trânsito e a 

educação no trânsito devem balizar o comportamento do cidadão, devendo ser 

cobrado não apenas pelos agentes de trânsito, mas por toda sociedade para que o 
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Poder Legislativo promova adoção de leis para a preservação da vida, bem comum 

e direito de todos, mesmo que em detrimento de direitos individuais. 

A seguir será apresentada a intervenção do Policial Rodoviário Federal nas 

situações que envolvam consumo de álcool e substâncias psicoativas por parte dos 

condutores. 

 

2.5 Da Fiscalização e Autuações no Âmbito da Polícia Rodoviária Federal  

 

No âmbito da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Manual de Procedimentos 

Operacionais nº 007 da Coordenação Geral de Operações (MPO nº 007 – CGO), 

padronizou os procedimentos a serem adotados durante a fiscalização nas rodovias 

e estradas federais, de condutores de veículos automotores que estejam sob 

influência de álcool e substâncias psicoativas (SPAs) que determinem dependência, 

nos termos da Lei nº 9.503/97, e da Resolução n° 432/13 do CONTRAN. 

Dentre as diretrizes que integram o MPO 007 – CGO a serem cumpridas 

pelos Agentes da Polícia Rodoviária Federal destaca-se (PRF, 2015, p. 06): 

 

4. A fiscalização de que trata este Manual tem como finalidade coibir a 
direção de veículos automotores por condutores que estejam sob a 
influência de substâncias psicoativas, devendo ser procedimento 
operacional rotineiro em todas as unidades da Polícia Rodoviária Federal.  

 

A fiscalização com base na presença de um conjunto de sinais de alteração 

da capacidade psicomotora será efetuada quando: o etilômetro não estiver 

disponível; o condutor recusar-se a realizar o teste; o condutor apresentar um 

conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora em virtude do uso de 

substâncias psicoativas (que não seja o álcool), ainda que realize o teste com 

etilômetro. 

 Para a configuração da infração com base no TCSACP não deve ser 

considerado apenas um, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do 

condutor. 

 Caso o condutor se recuse a realizar o teste com etilômetro e não apresente 

um conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não será lavrado o 

TCSACP, e sim autuação por recusa. 
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 A competência para requisição de exame clínico, de sangue ou laboratorial, 

em regra, é da Autoridade Policial. A incidência do crime previsto no art. 306 do CTB 

não exclui a aplicação do disposto no art. 165 do CTB (PRF, 2015). 

Com o MPO nº 007 – CGO a Administração regulamentou e supriu uma 

lacuna que era um entrave nas autuações sob circunstâncias em que o condutor se 

recusava e não apresentava, ou apresentava apenas um sinal de alteração da 

capacidade psicomotora. 

 Ocorre que mesmo estando o condutor ciente de que a autuação por recusa, 

implica na mesma penalidade pecuniária e sanções administrativas de dirigir 

embriagado, o número de autuações por recusa aplicadas pela PRF no Estado de 

Santa Catarina nos anos de 2015 e 2016 foram superiores às autuações de dirigir 

sob a influência de álcool. 

Conforme veremos a seguir foram levantados os números de autuações 

lavradas aos condutores que se recusaram a se submeter a teste, exame clínico, 

perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma 

disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra 

substância psicoativa, e as autuações lavradas com o aos condutores que dirigiam 

sob a influência de álcool, obtendo os seguintes resultados: 

Tabela 3 – Autuações lavradas por se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos para 
certificar influência de álcool (código da infração 757-90) x Autuações lavradas por dirigir sob a 
influência de álcool (código da infração 516-91). 

Descrição Abreviada da Infração UF 
Ano da 

Infração 

Quantidade de 

Infrações 

Condutor que se recusar a se submeter a 

qualquer dos procedimentos para certificar 

influência de álcool previstos no art. 277 do CTB  

SC 

2015 2.615 

2016 1.697 

Dirigir sob a influência de álcool art. 165 do CTB SC 
2015 1.807 

2016 1.187 

Fonte: Núcleo de Multas e Penalidades da Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal 
em Santa Catarina, 2017. 

 

A questão chave é a percepção por parte do condutor da obrigatoriedade de 

realizar o teste de etilômetro e da pressão psicológica que deve sofrer quanto ao 

risco de ser detectado alcoolizado. Podendo ser inclusive maior que o risco real. 
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Assim, a autuação por recusa passa a ser um dos fatores na redução dos 

acidentes causados pela ingestão e álcool, pois é um método eficaz de dissuasão 

geral. 

No próximo capítulo, serão identificados empecilhos que dificultam que o 

condutor envolvido em um acidente com morte, que se recuse ao teste de 

alcoolemia e não apresente sinais da alteração da capacidade psicomotora, seja 

apenas autuado pelo artigo 165-A do CTB, sem ser encaminhado à polícia judiciária 

para apuração quanto aos indícios de cometimento de crime previsto no artigo 306 

do CTB. 
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3 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

 

Dada a evolução do controle do uso de bebidas alcoólicas entre os 

condutores em tão curto espaço de tempo, sempre resguardando o interesse 

coletivo e a preservação da incolumidade física daqueles que trafegam em nossas 

rodovias, torna-se perceptível a ação governamental em aperfeiçoar a legislação de 

trânsito em nosso país. 

 O DPRF um dos primeiros órgãos policiais a regulamentar o trâmite 

administrativo do Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade 

Psicomotora (TCSACP) e a autuar por simples recusa ao teste com etilômetro (165-

A c/c §3º do art. 277 do CTB) também participa ativamente das Câmaras Temáticas, 

do Conselho Nacional de Trânsito, com o objetivo de estudar e oferecer sugestões e 

embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado.  

Entretanto, esse mesmo curto espaço de tempo entre a publicação das Leis 

11.705/08, 12.760/12 e 13.281/16 que alteraram em momentos diferentes 

praticamente os mesmos artigos do CTB, corrigiram brechas na legislação, mas 

outras persistem a se corrigir. 

O Boletim de Acidente de Trânsito constante do Apêndice A demonstra um 

caso onde se aplicou a autuação por simples recusa.  

Por volta de 1 hora da manhã foi atendido um acidente de trânsito tipo saída 

de pista. Inquerido sobre os fatos, o condutor alegou que havia saído de uma 

“balada” e conduzia seu veículo quando perdeu o controle e saiu de pista. A festa 

que o condutor participou situava-se a uma distância de pouco mais de dois 

quilômetros do local onde se acidentou.  

Solicitada realização de teste de etilômetro, o condutor se recusou a executá-

lo. A autuação lavrada foi a de simples recusa, com recolhimento da CNH. A 

ocorrência foi atendida no ano de 2013 e a autuação lavrada com base no § 3º do 

art. 277, c/c as penalidades do artigo 165 (enquadramento legal utilizado na época). 

Na atual legislação pátria o condutor não se enquadra no crime previsto no 

artigo 306 do CTB porque não apresentava sintomas de alteração da capacidade 

psicomotora. Muito embora fosse conhecido o fato de haver venda de bebida 

alcoólica naquela festa, o fato de acidentar-se dois quilômetros depois de pegar o 

carro e de se recusar ao teste de etilômetro, eles só sugerem o uso do álcool. 
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Se o auto de infração não constatar o crime de trânsito por meio de etilômetro, 

TCSACP e demais meios de prova admitidos, não se pode enquadrar a conduta no 

artigo 306 do CTB, nem obrigar o condutor por mais evidentes que pareçam ser os 

elementos. 

Neste aspecto, cumpre discorrer sobre o princípio que assegura ao cidadão o 

direito de não produzir prova contra si mesmo também conhecido pelo adágio  

romano nemo tenetur se detegere. 

Este princípio encontra-se consagrado na Convenção Americana de Direitos 

Humanos de 1969, mais precisamente no item 2, alínea “g” que dispõe que: toda 

pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não 

se comprove legalmente sua culpa. Assegura também as garantias mínimas durante 

o processo, como o direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, ou 

declarar-se culpado. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, 

inciso LXIII, prevê que o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de 

permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. 

Assim, os ordenamentos jurídicos deixam claro que os dispositivos legais são 

aplicáveis aos casos de cometimento de crime, isto é, tem na esfera penal seu 

campo de incidência. 

Entretanto, diversos doutrinadores discorrem que há uma interpretação 

exagerada dada a garantia contra a autoincriminação que não encontra paradigma 

nos países que a edificaram.  

Como exemplo, o caso da antiga redação do artigo 306 do CTB (redação da 

Lei 11.705/08, já revogada) que estabeleceu quantidade mínima de seis decigramas 

álcool por litro de sangue para configurar crime de trânsito.  

A interpretação do antigo artigo 306 pelo STJ gerou o precedente de que sua 

quantificação não deveria ser presumida, sendo obrigatória a comprovação objetiva 

de álcool no sangue. Como o condutor não é obrigado a realizar exame de sangue, 

a comprovação imposta pela lei para configuração do tipo penal nunca se produzia.  

Assim, a norma que pretendia ser mais eficaz acabou por gerar mais 

impunidade que a norma que a precedeu (ANSELMO, 2016). 

Analisando a legislação e os julgados do meio jurídico internacional, a 

garantia contra a autoincriminação não é tão abrangente quanto a aplicada no Brasil 

(ARAS, 2013).  
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Para comprovar o argumento o autor destaca casos como Saunders v. United 

Kingdom (1996). Neste precedente, a Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH) 

decidiu que o direito contra a autoincriminação está ligado a garantia de manter-se 

em silêncio, mas não impede o uso em ações penais de elementos materiais obtidos 

compulsoriamente do acusado e que existam independentemente de sua vontade, 

como amostras de ar alveolar, sangue ou urina. Sobre o tema a Corte Europeia de 

Direitos Humanos no caso Saunders v. United Kingdom (1996, p. 20 tradução nossa 

e grifo nosso):  

68. O Tribunal recorda que, embora não especificamente mencionado no 
artigo 6º da Convenção (artigo 6º), o direito ao silêncio e o direito de não 
incriminar-se são normas internacionais geralmente reconhecidas que estão 
no cerne da noção de justiça Procedimento previsto no artigo 6º (artigo 6º). 
A sua lógica consiste, nomeadamente, na protecção do arguido contra a 
obrigação imprópria das autoridades, contribuindo assim para evitar os 
erros judiciais e para a realização dos objectivos do artigo 6.º (ver o artigo 
supramencionado John Acórdão Murray, p. 49, parágrafo 45, e o acórdão 
Funke, já referido, página 22, parágrafo 44). O direito de não se incriminar, 
em particular, pressupõe que a acusação em processo criminal procure 
provar seu caso contra o acusado sem recorrer a provas obtidas por meio 
de métodos de coação ou opressão em desafio à vontade do acusado. 
Neste sentido, o direito está estreitamente ligado à presunção de inocência 
contida no artigo 6, 2 da Convenção (artigo 6-2). 
 
69. No entanto, o direito de não se incriminar preocupa-se primordialmente 
em respeitar a vontade do acusado de permanecer em silêncio. Tal como é 
comumente entendido nos ordenamentos jurídicos das Partes 
Contratantes na Convenção e noutros locais, não se estende à 
utilização em processos penais de material que possa ser obtido do 
acusado através da utilização de poderes obrigatórios, mas que tenha 
uma existência independente da Do suspeito, tais como, inter alia, 
documentos adquiridos de acordo com um mandado, respiração, 
sangue e amostras de urina e tecido corporal com a finalidade de 
testes de DNA. 

 

Vladimir Aras também destaca o julgado da Suprema Corte dos Estados 

Unidos (SCOTUS) no caso Missouri v. McNeely, onde a regra que prepondera 

naquele país é a extração de material biológico para exame de sobriedade mediante 

mandado judicial, ou consentimento do suspeito. Destaca também legislações de 

países como a Espanha onde o artigo 383 do Código Penal tipifica entre os crimes 

de trânsito a conduta de recusar-se a realizar teste de alcoolemia (ARAS, 2013). 

Em outro julgado a Corte Europeia de Direitos Humanos, caso Jalloh v. 

Germany, também declarou que o direito de não incriminar a si próprio se preocupa 

primordialmente em respeitar a vontade do acusado de permanecer em silêncio e 

não se estende a elementos que independam da vontade do suspeito, tais como 

documentos adquiridos em conformidade com um mandado, sopro, sangue, urina, 
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cabelo ou voz e amostras corporais para efeitos de testes de DNA (CORTE 

EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS, 2006) 

No Brasil, a utilização do precedente já aplicado pela Corte Europeia de 

Direitos Humanos não seria possível, nem com ordem judicial, pois conforme 

entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR) firmado na ADI nº 4.103, 

violaria o direito a não autoincriminação (ARAS, 2013).  

Apenas por amor à argumentação, Albuquerque (2008, p. 117) destaca que o 

direito penal “não deve ser visto como o grande inimigo da liberdade, mas como 

responsável pela missão ímpar de proteger os bens jurídicos mais importantes 

contra as agressões mais intensas”. 

 Entretanto, se não é possível conter os excessos gerados pelo direito a não 

autoincriminação e obrigar todo o condutor a realizar o teste de etilômetro, 

vislumbra-se ao menos desestimular o cometimento da infração por recusa prevista 

no artigo 165-A c/c artigo 277 do CTB. 

Estabelecer punições mais severas àqueles que se recusam a testagem de 

alcoolemia ou outro procedimento na forma disciplinada pelo CONTRAN, sem 

contudo onerar financeiramente o condutor, afigura-se a melhor situação uma vez 

que não há dúvidas quanto a aplicação da recusa no âmbito administrativo.  

O princípio que assegura ao cidadão o direito de não produzir prova contra si 

mesmo não prospera na esfera administrativa e, ainda que fosse aceita sua 

aplicação no Direito Administrativo, é possível o afastamento da presunção de 

inocência conforme será demonstrado a seguir. 

Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima, ao discorrer 

especificamente sobre a infração administrativa de embriaguez ao volante e o 

princípio nemo tenetur se detegere, que abarca o direito de não produzir prova 

contra si. De Lima (2014, p. 86), argumenta que: 

Por força do art. 277, §3º, do CTB, as penalidades e medidas 
administrativas previstas para essa infração administrativa do art. 165 do 
CTB – multa (dez vezes), aplicável em dobro em caso de reincidência no 
período de até 12 (doze) meses, suspensão do direito de dirigir por 12 
(doze), além de medida administrativa de recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado 
– também serão aplicáveis ao condutor que se recursar a se submeter a 
qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. 
O fato de o art. 277, §3º, do CTB, prever a aplicação de penalidades e 
medidas administrativas ao condutor que não se sujeitar a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput do referido artigo é perfeitamente 
constitucional. Ao contrário do que ocorre no âmbito criminal, em que por 
força do princípio da presunção de inocência, não se admite eventual 
inversão do ônus da prova invasiva, no âmbito administrativo, o agente 
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também não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, porém como não 
se aplica a regra probatória que deriva da presunção de inocência, a 
controvérsia pode ser resolvida com base na regra do ônus da prova, sendo 
que a recusa do agente em se submeter ao exame pode ser interpretada 
em seu prejuízo, no contexto do conjunto probatório, com a consequente 
imposição das penalidades e das medidas administrativas previstas no 
art.165 do CTB. 

 

Assim, o §3º, do artigo 277, do CTB acabou por criar uma hipótese de 

inversão do ônus da prova no âmbito administrativo, sendo legal e constitucional, 

interpretar-se em prejuízo do agente a recusa de se submeter ao teste de 

alcoolemia.  

A Lei nº 9.503, de 1997 não obriga ninguém a realização do teste de 

alcoolemia, apenas institui uma hipótese de inversão do ônus da prova, nos termos 

expostos acima, de forma que a opção pela não realização conduz à imposição de 

penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Essa possibilidade decorre 

do legítimo exercício do Poder de Polícia.  

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, “a atividade estatal de condicionar 

a liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses coletivos designa-se „poder 

de polícia” (MELLO, 2009, p. 815). 

Portanto, o exercício das liberdades públicas não é ilimitado, porquanto deve 

ter seu exercício conformado com os interesses públicos gerais de toda a 

coletividade. 

Cumpre ressaltar que mesmo que alguns considerem que soprar por alguns 

segundos um aparelho utilizando bocal descartável seja uma violação a intimidade, 

uma limitação a esse direito seria legítima. Tendo em vista a envergadura dos 

demais direitos que visa tutelar com essa medida, notadamente o direito à vida.  

Nessa toada, tem-se que o elevado índice de acidentes causados por 

condutores em estado de embriaguez confere legitimidade à opção do legislador de 

impor sanções administrativas aos motoristas que se recusarem à realização de 

teste de alcoolemia. 

Ademais tal previsão também é constitucional, por quanto merece fiel 

aplicação além de fazer parte de tratados internacionais de direitos humanos no qual 

o Brasil é signatário. 

Entretanto, em que pese não restar dúvidas quanto a aplicabilidade da 

autuação por simples recusa prevista no artigo 165-A, esta passa a ser uma válvula 

de escape àquele que ingeriu bebida alcoólica e não apresenta sinais de alteração 
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da capacidade psicomotora a se escusar de um possível caso de embriaguez na 

esfera criminal.  

Assim, propõe-se no último capítulo meios para aprimorar os procedimentos 

administrativos e fortalecimento das leis sobre a matéria. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

O condutor ao se negar a realizar o teste de etilômetro e ser autuado pela 

penalidade administrativa de simples recusa, por falta de conhecimento, entende ser 

mais favorável não soprar do que correr o risco de incorrer em um resultado de 

medição elevado e ser enquadrado em crime de trânsito.  

O número de autuações aplicadas pela PRF no Estado de Santa Catarina nos 

dois últimos anos descrita na tabela 4 da página 22 mostra que a quantidade de 

autuações por se recusar a realizar teste e/ou outros meios que permitam certificar 

influência de álcool é maior que as autuações por embriaguez ao volante. E, uma 

vez que prevalece o direito a não autoincriminação, a autuação por recusa contribui 

como um importante elemento desencorajador ao consumo de álcool ao volante. 

Ocorre que ser autuado por simples recusa, traduz equivocadamente na ótica 

do condutor a falta de um motivo justificável (mesmo que a atual redação do artigo 

277 não mais obrigue a existência de qualquer indício de embriaguez para lavratura 

do auto por recusa). Gerando assim, inconformismo, revide, e pedidos 

administrativos e judiciais de cancelamento/anulação das autuações por simples 

recusa. 

Os recursos administrativos e ações judiciais que questionam matérias mal 

disciplinadas, não regulamentadas ou com falhas na redação oneram 

financeiramente o Estado (servidores, estrutura física, material de escritório), 

provocam um decréscimo na qualidade da prestação do serviço (aumento dos 

prazos para julgamento dos processos).  

Geram um risco potencial do desestímulo com a fiscalização de alcoolemia 

por parte dos policiais ao constatar que as autuações extraídas são transformadas 

em um imbróglio jurídico que muitas vezes pode terminar por não punir o infrator e 

até transformar-se em ação judicial de reparação contra a atuação policial.  

E sobressaltam a fragilidade da defesa na manutenção da validade do auto 

de infração por recusa na esfera administrativa e na esfera judicial, dadas as mais 

diversas decisões judiciais sobre a matéria. 

Ademais, o desempenho da atividade policial desde a elaboração do Termo 

Circunstanciado pela posse de pequena quantidade de drogas, o Termo de 

Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora na condução e 
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veículos automotores, até o flagrante na direção sob a influência de álcool ou de 

qualquer outra substância psicoativa contribuem para a contabilização e construção 

de estatísticas fidedignas de seus usuários.  

Efeito inverso ocorre na autuação administrativa por simples recusa, que por 

não provocar o encaminhamento à polícia judiciária e consequentemente ao 

judiciário (uma vez que não resta caracterizado crime de trânsito), impede que o 

Estado identifique dependentes químicos, contabilize e adote políticas de fomento e 

recuperação de condutores dependentes de álcool ou de SPAs. 

O somatório destes elementos pode significar que a autuação por recusa 

precise ser reformulada e desestimulada, pois parece demasiado autuar o condutor 

por esse tipo de infração.  

Neste aspecto, a regulamentação na Constituição Federal de provas obtidas 

independentemente da vontade do acusado, tais como: respiração, sopro, suor, voz, 

cabelo, urina, sangue, tecido corporal desde que não lhe causem humilhação nem 

sofrimento seria a melhor alternativa. 

Desta forma teríamos uma lei seca segura que exija um percentual mínimo de 

álcool no organismo e a obrigação de fornecer material biológico. 

 Entretanto, devido a dificuldade para a aprovação de uma emenda 

constitucional, ventila-se tornar as normas de recusa mais rigorosas para que se 

reduza em número. 

Para que a autuação por recusa fosse a exceção entre os autos de infração 

extraídos, seria necessário que a reprimenda fosse tão severa que nenhum condutor 

cogitasse por optá-la. Para tal, faz-se necessário a implementação de mecanismos 

legais que o condutor perceba que colaborar com a fiscalização é a opção menos 

gravosa. 

 

4.1 Das sugestões para aprimorar os procedimentos administrativos e 

imposições legais sobre a matéria. 

 

Diversas são as estratégias bem sucedidas no enfrentamento da embriaguez 

ao volante: diminuição dos valores legais de alcoolemia para motoristas previamente 

condenados por beber e dirigir; pontos de checagem de sobriedade aliadas a 

visibilidade das barreiras, publicidade e medidas que contribuam para maior 

percepção dos motoristas sobre o risco de serem punidos; avaliação voltada à 
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dependência química e tratamento obrigatório para motoristas condenados por 

beber e dirigir (SHULTS et al, 2001). 

Dadas as especificidades enfrentadas, suscita-se além das medidas acima, a 

adoção de outras para que aumente a fiscalização de condutores que dirigem sob a 

influência de álcool, reduzindo as autuações por simples recusa. 

No âmbito do DPRF: incremento dos comandos integrados de fiscalização de 

trânsito com a presença da polícia civil e médico da rede pública, SAMU ou 

Bombeiros; utilização de laboratórios móveis de fiscalização com exames por 

testagem alcóolica passiva e outras testagens de drogas não invasivas; 

especialização do policial como Perito em reconhecimento do uso de drogas e de 

álcool. 

Para um melhor entendimento sobre o aperfeiçoamento policial, agentes 

policiais nos Estados Unidos utilizam o Teste de Sobriedade de Campo Padronizado 

ou Standardized Field Sobriety Tests (SFST) com aplicação padronizada e pontuada 

pela National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) há mais de 20 anos. 

Os agentes policiais são capacitados e acreditados peritos para a aplicação 

do SFST, permitindo medir as habilidades físicas e mentais necessárias para a 

condução do veículo em segurança. Trata-se simplesmente da avaliação da 

coordenação motora, controle muscular e atenção dividida.  

Analisando o conjunto das baterias de exercícios que compõe a avaliação, as 

constatações de embriaguez foram corretas em mais de 91% quando os níveis de 

álcool atingem 0,4mg/L no etilômetro, indicando bons índices de constatação a partir 

daquela dosagem alcoólica (STUSTER, 2006). A utilização do SFST reduziu o 

consumo de álcool e os acidentes em até 20% (SHULTS et al, 2001). 

No âmbito administrativo da Autoridade de Trânsito: Obtenção ou Renovação 

de todas as categorias de CNH somente após exames toxicológicos com análise 

retrospectiva mínima de 90 dias a exemplo da Resolução 517/14 - CONTRAN, e 

coleta anual para análise.  

A título de ilustração, matéria integrante do site do Laboratório Chroma Tox 

(autor desconhecido, 2016, s.p.) credenciado do DETRAN/SP que trata do exame de 

renovação de CNH já aplicado aos caminhoneiros:  

[...] a análise de drogas no cabelo indica a presença de vestígios de álcool, 
maconha, cocaína e crack, e fornece uma visão do uso ou abstinência 
dessas substâncias por um período de tempo longo, meses ou até anos. 
[...]. Para obter um resultado negativo na análise de cabelo o candidato 
precisa se abster pelo período de, pelo menos três meses, o que é difícil 
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para usuários habituais ou dependentes químicos. 

 
Entretanto, uma vez que o próprio laboratório informa naquela matéria ser 

relativamente fácil aos motoristas que usam drogas esporadicamente parar de usá-

las por três meses antes de realizar o teste para a renovação da CNH, sugere-se 

também a coleta anual, podendo ocorrer em pontos de checagem de alcoolemia 

(barreiras policiais) através de testes não invasivos de coleta de saliva e em 

laboratório. 

No âmbito legislativo, inserção na Constituição Federal de artigo 

regulamentando que não fere a dignidade da pessoa humana a obtenção de provas 

que independam da vontade do acusado, tais como: respiração, sopro, suor, voz, 

cabelo, urina, saliva, tecido corporal, ou outros meios não degradantes/humilhantes 

e aqueles coletados por mandado judicial. 

 Com uma alteração constitucional teríamos uma lei seca equilibrada que 

exija a comprovação de um percentual mínimo de álcool, e obrigue o condutor a 

fornecer o material biológico para comprovação. Sem a necessidade de autuações 

por simples recusa. 

Uma vez que os custos com acidentes de trânsito são elevados, sugere-se 

que o respeito às normas de trânsito seja um critério na análise e concessão de 

benefícios, bolsas ou programas de governo, sendo concedido àqueles que não 

tenham dado causa a acidente com vítima, uso de álcool e outras drogas ou 

exposição dos usuários da via ao perigo. 

Através do uso compartilhado da Rede Nacional de Integração de 

Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (INFOSEG), administrada 

pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP-MJ), informações básicas 

como inexistência de suspensão da CNH e reincidência constantes do prontuário do 

condutor, poderiam ser utilizados como pré-requisitos na análise e concessão de 

pleitos formulados ao Ministério da Saúde, Educação e Previdência, reduzindo não 

apenas casos de embriaguez ao volante, mas acidentes automobilísticos como um 

todo.  

Em que pese a necessidade de maiores estudos sobre a legalidade e a 

ausência de ofensa constitucional na elaboração de norma que venha a acrescer 

novos requisitos de seleção àqueles que desejam se submeter aos programas de 

concessões e subvenções governamentais. 
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Poderíamos, apenas a título de exemplificação e, com finalidade puramente 

acadêmica, adotar como um dos critérios de seleção dos programas voltados às 

famílias de baixa renda a ausência de CNH suspensa com base no artigo 244 do 

CTB, ou reincidência. Brasil, Lei nº 9.503 (1997): 

Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: 
I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e 
vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo 
CONTRAN; 
II - transportando passageiro sem o capacete de  segurança, na forma 
estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento  suplementar colocado a- 
trás do condutor ou em carro lateral; 
III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda; 
IV - com os faróis apagados; 
V - transportando  criança  menor  de  sete  anos ou que  não tenha, nas cir- 
cunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir; 
Medida administrativa - Recolhimento do documento de habilitação; 

 

 A título de ilustração, na Bahia, unidade da federação com o maior número de 

inscritos no Bolsa Família no ano de 2013, somente no primeiro trimestre de 2014, 

74% das indenizações do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Via Terrestre (Seguro DPVAT) pagos naquele Estado foram por 

acidentes com motocicletas, sendo 33% na região Nordeste (SECRETARIA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA BAHIA, 2014). 

Ter como um dos critérios de seleção do maior programa de transferência 

direta de renda do Brasil a inexistência de suspensão ou reincidência na CNH por 

ausência do uso de capacete, transporte de criança menor de sete anos em 

motocicleta, ou outras disposições previstas no artigo 244 do CTB, poderia gerar: 

redução no número de feridos em acidente de trânsito; diminuição de custos à Pasta 

do Ministério da Saúde no atendimento a politraumatizados; melhoria da segurança 

no trânsito para um grupo que é menos favorecido, mais propenso ao uso da 

motocicleta e usa o meio de transporte com maior índice de acidentalidade. 

Em um outro exemplo, utilizar como um dos critérios de seleção a inexistência 

de suspensão da CNH em virtude de autuação por embriaguez (artigo 165 do CTB) 

ou recusa ao teste de etilômetro (artigo 165-A, c/c 277 do CTB) ao aluno que pleiteia 

participação em programa de Bolsa Estudantil. Usufruir de bolsa de estudo em 

instituição no Brasil ou no exterior com verbas custeadas pela União, ou até mesmo  

fazer uma graduação custeada pelo governo, além de ser concedida mediante 

provas/avaliações, também deveria ser concedida mediante o comprometimento em 
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representar da melhor forma possível o seu país, respeitar e submeter-se as normas 

que o Estado lhe impõe, inclusive as normas de trânsito. 

Ou até mesmo utilizar como um dos critérios à percepção do Auxílio-Reclusão 

previsto na Lei nº 8.213/91 e pago pelo Ministério da Previdência, a inexistência de 

suspensão da CNH pelos artigos 302 e 303 do CTB. Conforme Brasil, Lei nº 9.503 

(1997): 

Artigo 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. 
[...] 
Artigo 303.  Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.  
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de 
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

 

Neste exemplo, vislumbra-se que parte do benefício previdenciário a que o 

dependente do acusado faria jus, poderia ser utilizado para indenizar a família ou a 

vítima do crime de trânsito. Principalmente porque o homicídio culposo e a lesão 

corporal culposa na direção de veículo automotor envolvem alto custo 

previdenciário, assistencial e psicológico ao vitimado e a família da vítima. 

Com o presente trabalho procurou-se alçar o prejuízo à coletividade causado 

pelos excessos da garantia individual da não autoincriminação, quando inúmeros 

condutores se utilizam deste artifício e se negam a realizar o teste de alcoolemia.  

A necessidade de redução do número de autuações por simples recusa, pela 

criação e imposição de penalidades administrativas mais rigorosas aos que se 

negam a realizar os testes de alcoolemia e uso de drogas, do que as aplicadas ao 

condutor que colabora com a fiscalização submetendo-se ao etilômetro e outros 

métodos de testagem. 

Que a imposição da penalidade diferenciada aos que colaboram com a 

fiscalização, quando comparada aos que se recusam, tenha um aspecto 

disciplinador, educacional e disseminador de um comprometimento ético, que 

cristalize o aumento da segurança viária tanto aos passageiros dos veículos 

fiscalizados quanto a toda coletividade que faz uso de nosso sistema viário, a 

medida que o condutor admita e aceita a fiscalização sem burlá-la.  
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APÊNDICE A – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO 
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ANEXO A – MPO 007 – CGO/DPRF 

 



 

 

45 

 



 

 

46 

 



 

 

47 

 



 

 

48 

 



 

 

49 

 



 

 

50 

 



 

 

51 

 



 

 

52 

 



 

 

53 

 



 

 

54 

 



 

 

55 

 



 

 

56 

 



 

 

57 

 



 

 

58 

 



 

 

59 

 



 

 

60 

 



 

 

61 

 



 

 

62 

 



 

 

63 

 



 

 

64 

 


