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Resumo 

 

Este trabalho pretende analisar as sucessivas alterações legislativas nos artigos 165, 276, 

277 e 306 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, sob os aspectos da legística – a arte de 

produzir boas leis – bem como sua relevância no processo legislativo. Parte-se dos conceitos de 

pânico moral, demanda punitiva e populismo penal para caracterizar a influência no 

comportamento parlamentar até a avaliação dos efeitos da não observância dos princípios e 

recomendações da legística nas expectativas geradas pelo produto legislativo. Além dos conceitos 

de legística, será abordado o processo de formação das leis como consolidação do processo 

democrático. 

 

Palavras-Chave: Legística. Formação das Leis. Demanda Punitiva. Qualidade. Lei 

Seca. Câmara dos Deputados. 

 

Abstract  

This paper intends to analyze the successive legislative changes in articles 165, 276, 277 

and 306 of the CTB - Brazilian Traffic Code, under the aspects of Legislature - the art of 

producing good laws - as well as their relevance in the legislative process. It starts from the 

concepts of moral panic, punitive demand and criminal populism to characterize the influence in 

the parliamentary behavior until the evaluation of the effects of the non-observance of the 

principles and recommendations of the Legislature in the expectations generated by the 

legislative product. In addition to the concepts of Legislature, the process of law formation will 

be approached as a consolidation of the democratic process. 
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INTRODUÇÃO 

Motivada pela otimização do processo legislativo e pela busca de ferramentas que 

assegurem um melhor atendimento ao cidadão, de forma a conciliar demandas legislativa e 

qualidade na edição de proposições, pretende-se com o presente trabalho pesquisar a 

aplicabilidade das técnicas da legística material, com vistas à elaboração da lei de qualidade.  

O trabalho concentra-se na análise, sob o aspecto da legística material, das sucessivas 

alterações efetuadas nos artigos 165, 276, 277 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei n. 

9.503, de 23 de setembro de 1997 –, com foco na Câmara dos Deputados, como Casa iniciadora. 

O tema representa grande relevância social, na medida em que analisará – por meio do estudo 

retrospectivo – se as alterações feitas eram necessárias e se o objetivo da lei foi alcançado, como 

queriam seus defensores. Será de utilidade para o Legislativo, pois apresentará uma revisão da 

literatura do tema da legística material, cujo objetivo é a qualidade da lei. 

Para tanto, essa análise parte do conceito de demanda punitiva, que se traduz na 

repercussão da opinião de senso comum oriundo da sociedade civil com vistas a extrair dos 

legisladores normas destinadas a reforçar a “doutrina da lei e da ordem” (VITTO, 2005, p. 48), 

difundida pelos empreendedores morais. E o parlamento, como caixa de ressonância da 

sociedade, acaba por se tornar o canal legitimador de tal doutrina ao transformá-las em 

instrumento normativo, operando o chamado populismo penal.  

Por outro lado, a legística estabelece procedimentos a serem adotados para a criação de 

leis de qualidade e tem por pressuposto material pensar a lei, antes de redigi-la. Nesse sentido 

cabe observar que o Legislativo, em alguns casos, movido pelo apelo ou comoção social, pode vir 

a se mobilizar para dar respostas ao cidadão com a elaboração de proposições e sua rápida 

aprovação. Essa discussão abreviada e precipitada poderá acarretar a inobservância de princípios 

e diretrizes que a legística material toma como necessários à elaboração da legislação de 

qualidade, tais como: definição do problema; determinação dos objetivos; estabelecimento de 

cenários alternativos; escolha de soluções; avaliação retrospectiva; execução e avaliação 

prospectiva.  

No caso da “Lei seca”; para tornar mais grave a conduta de beber e dirigir, o Código de 

Trânsito Brasileiro foi alterado em 2006, com a edição da Lei nº 11.275 (BRASIL, 2006); em 

2008, com a Lei 11.705 (BRASIL, 2008); em 2012, a partir da Lei 12.760 (BRASIL, 2012); em 
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2014, com a edição da Lei 12.971(BRASIL, 2014); e em 2016, com a Lei 13.281 (BRASIL, 

2016). Essas sucessivas alterações foram empreendidas, com intuito de tornar a lei mais rigorosa 

e alcançar o objetivo de inibir a conduta de conduzir veículo sob a influência de álcool e reduzir o 

número de mortes no trânsito. A pergunta que surge é: essas alterações foram capazes de alcançar 

tais objetivos? 

A partir disso, decorrem outras indagações necessárias. Caso a boa técnica da elaboração 

legislativa tivesse sido observada, desde a primeira proposição, teria a alteração legislativa sido 

julgada útil e necessária? Por exemplo: o índice de acidentes de trânsito envolvendo condutores 

embriagados revela a necessidade de uma lei mais rigorosa ou a necessidade administrativa de se 

ampliar a fiscalização e campanhas públicas de conscientização? Caso seja exigido prova 

material do crime – concentração de álcool no sangue ou por ar expelido – haverá impedimento 

legal para sua aplicabilidade? Existem princípios que impeçam tal obrigatoriedade? Teremos 

efetivo administrativo para realizar abordagens frequentes aos condutores? Terá orçamento 

suficiente para que todos os Estados disponibilizem aos seus municípios etilômetros necessários 

para fiscalização? São esses questionamentos e motivos que justificam a observância da legística 

no cotidiano dos Gabinetes, nas Consultorias e demais órgãos da Casa, no sentido de orientar o 

Parlamentar sobre a viabilidade técnica de proposições legislativas. 

Além dos conceitos de legística, será abordado, ainda que brevemente, a relação entre 

legística, ativismo jurídico e populismo penal. Será abordado, também, o processo de formação 

das leis e o papel da Câmara dos Deputados e de seus legisladores em relação aos anseios dos 

cidadãos e à consolidação do processo democrático.  

A metodologia utilizada, para atender ao propósito do estudo de caso, foi à análise de 

conteúdo, evolvendo levantamento bibliográfico de artigos, livros, monografias, dissertações, 

teses, notícias e matérias relacionadas à “Lei Seca”, legislação e a tramitação legislativa, na 

Câmara dos Deputados, como Casa iniciadora, das proposições que originaram a “Lei Seca”. 

Para pesquisar as fases de tramitação da “Lei seca” na Câmara, foi utilizada coleta de dados nos 

sistemas de pesquisa da Câmara dos Deputados, tais como notas taquigráficas, tramitação 

legislativa e registros de audiências públicas realizadas. 

Optamos pela análise de conteúdo, pois sua dinâmica permite, além da análise de 

documentos como leis, justificativas, matérias jornalísticas, notas taquigráficas, a inferência, ou 
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seja, possibilidade de estabelecer conclusões, deduções lógicas a respeito do conteúdo analisado 

(GIL, 2002).  A pesquisa será feita com foco nas seguintes etapas: descrição, na qual será exposto 

o material a ser pesquisado – proposições que deram origem e alteraram à Lei Seca – com o teor 

da justificação das proposições, dos discursos proferidos pelos parlamentares na Câmara dos 

Deputados, como Casa iniciadora, e as matérias jornalísticas relacionadas ao fato. A etapa 

seguinte será a inferência, na qual as conclusões e deduções lógicas, a respeito do conteúdo 

analisado, serão apresentadas. Por fim, a interpretação: será analisado o resultado da comparação 

feita, com o intuito de responder as questões levantadas na pesquisa, quais sejam: A norma 

cumpriu ou não seus objetivos? O problema continua o mesmo, evoluiu ou regrediu? Entraves 

enfrentados pela lei? Haveria ou não necessidade de nova alteração legislativa para cumprir os 

objetivos? Faltou ou não regulamentação ou só regulamentação ou medida administrativa seria 

suficiente? A norma teve eficácia (cumpriu seus objetivos), eficiência (seus benéficos 

justificaram seus custos) e efetividade (foi a aceita pelos seus destinatários)? Há necessidade de 

continuidade da norma ou já cumpriu seus objetivos? 

A análise de conteúdo será finalizada com a apresentação dos resultados, no qual serão 

testadas as seguintes hipóteses: a alteração da norma não foi suficiente para resolver o problema; 

a alteração legislativa não seria eficaz sem as medidas administrativas; se houvesse desde o 

primeiro momento as etapas de Delley (2004) não haveria necessidade de tantas alterações. A 

análise será delimitada às alterações efetuadas nos artigos 165, 276, 277 e 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro – Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997) –, 

especificamente na fase de tramitação na Câmara dos Deputados, como Casa iniciadora, uma vez 

que o objeto é relacionar os resultados com a legística, que defende estudo prévio à apresentação 

de proposições legislativas. 
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1 DEMANDA PUNITIVA E QUALIDADE LEGISLATIVA 

O início do mês de outubro de 2007 ficou marcado no país pela comoção geral em torno 

de três trágicos acidentes de trânsito de grande repercussão. O primeiro, no dia 6 de outubro de 

2007, foi provocado por Paulo César Timponi na condução de direção perigosa denominada 

“racha” na ponte Juscelino Kubitschek, que resultou na morte de três pessoas. Timponi evadiu-se 

do local sem prestar socorro e, em seu veículo, foram encontradas bebidas alcóolicas e drogas. O 

segundo, provocado pelo Promotor de Justiça Wagner Juarez Grossi, embriagado e em 

velocidade acima da via, ocorreu no dia 7 de outubro de 2007, no quilômetro 46 da SP-463, 

ceifando a vida de três pessoas da mesma família, que trafegavam em uma motocicleta. Já o 

terceiro foi o duplo acidente, marcado por imprudência e alta velocidade, ocorridos no dia 9 de 

outubro de 2007, na BR-282, entre os Municípios de Maravilha e Chapecó, Estado de Santa 

Catarina, que vitimou 27 pessoas.  

Na semana em que os fatos ocorreram, e nas seguintes, o tema foi manchete de capa nos 

jornais, impressos e eletrônicos, além de pauta constante nos noticiários de TV, gerando um 

clamor geral por justiça e segurança no trânsito. Os fatos também repercutiram na Câmara dos 

Deputados: foram discursos proferidos, proposições apresentadas, requerimentos de urgência 

para apreciação de matérias que versavam sobre alterações no Código de Trânsito e mobilização 

entre os parlamentares integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, 

instituída no ano de 2003, para debater as matérias correlatas ao tema em tramitação na Casa. 

O fato ocorrido no ano de 2007, na ponte Juscelino Kubitschek, repercutiu por muitos 

anos, conforme se pode verificar no trecho proferido em Plenário, na Sessão de 23 de abril de 

2008, pelo Deputado Beto Albuquerque: 

 

Mas vamos dizer que queremos punir o sujeito que bebe e dirige, vamos tirar o 

direito de dirigir de quem for pego bêbado ao volante, vamos acabar com a 

moleza de pagamento de fiança, de cesta básica, de quem mata embriagado, 

de quem mata fazendo pega ou racha nas estradas, nas ruas, na ponte aqui, 

em Brasília. Isso está no projeto de conversão (ALBUQUERQUE, 2008, grifo 

nosso). 

 

Matéria do Jornal Correio Braziliense, datada de 18 de setembro de 2009, noticiou: “De 

tão emblemático, o acidente da Ponte Juscelino Kubitschek serviu de inspiração para tornar mais 

rígida à legislação de trânsito, com o advento da lei seca (Lei Federal nº 11.705/08)” (MADER, 
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2009). Esse foi o cenário em que surgiu a demanda sobre a “Lei Seca” Lei n.º 11.706/2008 

(BRASIL, 2008), um contexto marcado por pânico moral (COHEN, 1972), clamor por punição 

mais rigorosa e maior controle social à determinada conduta desviante: dirigir sob a influência de 

álcool e provocar acidente com vítima fatal. 

Sedimentar o controle social sempre pautou a vida em sociedade, Hobbes, na obra 

Leviatã (HOBBES, 1979, p. 105), escreveu sobre o “Contrato Social” no qual os indivíduos, em 

troca de segurança, cedem parcela de sua liberdade ao Estado, que deverá proporcionar 

estabilidade e bem comum, ou seja, uma forma de controle social. Por esse motivo “são assim 

estabelecidas regras para regulamentar a convivência entre as pessoas e as relações destas com o 

próprio Estado” (MIRABETE, 2007, p. 3). Esse controle tem por objetivo coibir condutas 

socialmente rejeitadas, desviantes, e o meio encontrado para tal fim é a imposição de normas de 

condutas obrigatórias e proibitivas.  

As normas, em regra, se dividem em: permissivas, as quais expressam ao agente uma 

liberdade de ação, uma conduta autorizada por lei, e proibitivas, estas determinam uma obrigação 

que pode ser um dever de ação ou omissão. Segundo Reale (2006), as “regras proibitivas, como 

as palavras o exprimem, são as que negam a alguém a prática de certos atos; permissivas, as que 

facultam fazer ou omitir algo.” 

O comportamento desviante, quando explorados pelos empreendedores morais – mídia, 

opinião pública e agentes de controle social – pode vir a se tornar um desencadeador do pânico 

moral (COHEN, 1972), que é uma reação da sociedade a alguma situação identificada como de 

perigo, geralmente associada a uma interpretação, de determinado rompimento de padrão 

normativo, pela mídia, que atua como um verdadeiro empreendedor moral, formando a opinião 

pública e estabelecendo padrões socialmente aceitos ou rechaçados
1
.  

                                                      
1
 Na análise do ‘ciclo vital’ deste processo, Cohen (1972) propõe uma analogia com as fases da reação 

social às catástrofes naturais. Assim, distingue uma fase de inventário do problema, uma fase de 

significação e uma fase de ação. Na primeira fase – inventário – a mídia desempenha um papel 

fundamental de organização de um conjunto de rumores e percepções públicas desorganizadas, 

constituindo um corpus interpretativo do problema. [...] Neste processo, operam-se duas tarefas essenciais 

para a génese do pânico moral: a constituição de um acontecimento como problema social e, por outro 

lado, a fixação de uma grelha interpretativa que estabelece o seu significado primário e parâmetros de 

interpretação. [...] conduzindo a um processo de relato que tende a ser reprodutor do senso comum. [...] A 

segunda fase – mobilização de opiniões e atitudes – consiste na tentativa de dar significado ao problema. 

O posicionamento emocional e intelectual face ao problema organiza-se por meio de processos tais como 
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Nesse sentido, esse pânico, difundido pelos empreendedores morais, gera um clamor por 

tornar mais rigorosas as normas obrigatórias e proibitivas já existentes e pela tipificação do 

máximo possível de condutas desviantes, gerando um fenômeno que Gomes (2012), chama de 

“Populismo Penal”, no qual tem-se a imagem distorcida de que todos os males da sociedade 

devem ser resolvidos com a edição de leis, geralmente aprovadas sob forte clamor popular e 

midiático. Para Sohsten (2013) 

 

São leis feitas às pressas, sem qualquer estudo prévio, sem qualquer tipo de 

preocupação com uma política criminal. Geralmente, limita-se a aumentar as 

penas já existentes ou ampliar a incidência da lei vigente. [...] a população se 

agrada da nova lei, pois ela incidirá sobre um “inimigo” social. (SOHSTEN, 

2013, grifo nosso) 

 

Nessa seara, os conceitos de pânico moral se assemelha ao que Gomes (2012) preferiu 

classificar genericamente de Criminologia Midiática. 

Há muitos anos estamos assistindo no Brasil ao paroxismo (extrema intensidade) 

do extravagante e bárbaro espetáculo midiático promovido pelo populismo 

penal, que constitui o eixo da chamada “Criminologia midiática”, que explora à 

exaustão o “catastrófico”, o “ridículo”, o “aberrante”, o “sanguinário”, havendo 

amplo apoio popular a essa absurda hiperdimensão dos fatos, com a edição de 

chocantes imagens, que incrementam a cultura do medo e da violência. 

(GOMES, 2012) 

O Poder Legislativo, por sua vez, quando movido por determinado pânico moral, opera 

o chamado populismo penal e acaba por legitimar a demanda lançada pelos empreendedores 

morais, transformando-as em instrumentos normativos. 

                                                                                                                                   

a identificação de danos para além dos mais imediatos. [...] Finalmente, a terceira fase – de ação e 

remediação do problema – integra dois níveis distintos. O primeiro – que Cohen (1972) designa por 

sensibilização – refere-se à focalização da atenção e consciência do público e da mídia em quaisquer 

eventuais pistas do ressurgimento do problema. Trata-se de um processo de bola-de-neve, de amplificação 

da desviância. [...] O segundo nível diz respeito à mobilização da cultura de controle social. A ação destes 

grupos difunde a crença de que o problema pode ser resolvido por uma reorganização da estrutura 

normativa, quer esta passe por modificações reais – assumindo muitas vezes a forma de uma escalada 

punitiva – quer se trate apenas de uma reafirmação de valores simbólicos. (MACHADO, 1998, p. 60, 61, 

grifo nosso) 
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Esse populismo penal, movimento pela edição de novas normas incriminadoras, conflita 

diretamente com o princípio da intervenção mínima, norteador do Direito Penal brasileiro, que, 

segundo Jesus, tem por objetivo: 

 

[...] restringir ou impedir o arbítrio do legislador, no sentido de evitar a definição 

desnecessária de crimes e a imposição de penas injustas, desumanas ou cruéis, a 

criação de tipos delituosos deve obedecer à imprescindibilidade, só devendo 

intervir o Estado, por intermédio do Direito Penal, quando os outros ramos do 

Direito não conseguirem prevenir a conduta ilícita. (JESUS, 2005, p.10) 

 

Vitto (2005) destaca que o populismo penal pode acarretar prejuízos ao longo processo 

de consolidação dos direitos humanos no ordenamento jurídico pátrio: 

No entanto, em um contexto de proliferação da chamada “cultura do medo” e a 

amplificação, pelos meios de comunicação de massa, da doutrina da lei e da 

ordem, há que se cercar de todas as cautelas possíveis para que o 

empoderamento da comunidade na busca das soluções de seus próprios conflitos 

não se dê em detrimento de todo o processo histórico de proteção e afirmação 

dos direitos humanos. (VITTO, 2005, p. 48, grifo nosso) 

 

O Parlamento é o canal de representação popular e assim é natural que sua Pauta esteja 

sujeita à sazonalidade social. O debate é saudável e faz parte do processo democrático, entretanto, 

se faz necessário também distinguir demanda punitiva de participação social. A demanda 

punitiva, conforme elucidada, é artificialmente vinculada como uma demanda do cidadão 

comum, ao passo que participação popular é o movimento que propicia o debate entre grupos 

heterogêneos de maioria e minoria, com a finalidade de criação de um consenso. 

 A participação popular pode se dar por meio de audiências públicas, debates, consultas 

e outros meios que se harmonizam com o estudo da legística que, aliás, se observado, poderia 

evitar a constante judicialização normativa. Nesse sentido, publicou Amin (2012):  “Com a 

aplicação dos cuidados da legística, seria evitada a interferência do Poder Judiciário no controle 

legal das normas elaborada pelo Legislativo”. 

Dessa forma, a propositura de projetos de lei “elaborados com base em fundamentos 

técnicos” (MENEGUIN, 2010), poderá contribuir para a redução do volume de questionamentos 

judiciários, colaborando, assim, para o fortalecimento do Congresso. 

É possível concluir que se faz necessário filtrar a demanda punitiva apresentada sob o 

clamor de um pânico social e, consequentemente, a redução da precipitação legislativa a cada 
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polêmica aclamada pela sociedade. Na corrida por primeiro responder à matéria de capa do 

jornal, o Parlamentar deixa de observar a necessidade dos critérios de qualidade legislativa 

propostos pela legística e suas etapas – tais como: definição do problema, determinação dos 

objetivos, estabelecimento de cenários alternativos, escolha das soluções, avaliação prospectiva, 

execução e avaliação retrospectiva. Talvez a teoria das Conexões Parlamentares de Mayhew 

(1974), explique esse comportamento do Legislador. Pois tendo por objetivo maior a busca por 

reeleição, o Deputado, amparado pela estrutura do Parlamento, se dedica no Congresso a três 

atividades: publicidade, busca de crédito e tomada de posição.  

A publicidade envolve a criação de uma imagem favorável entre os eleitores, por meio 

de matérias de pouco conteúdo substancial, sem entrar em temas polêmicos. A busca por crédito 

visa gerar a crença de que o Parlamentar é o responsável por movimentar o Governo a fazer algo 

desejado pelo eleitor. Tomada de posição está ligada ao anúncio público de julgamento sobre 

algo de interesse do eleitor em Plenário. Em consequência às três motivações, segundo Mayhew 

(1974), teremos no Parlamento: morosidade, gerada pelo excessivo cuidado com a reeleição; 

particularismo, movido por uma visão voltada para questões locais; deferência a grupos 

organizados e mobilizados; e simbolismo na atuação, ou seja, protocolos e representações 

voltadas para o público, tendo por consequência, muitas vezes, o acúmulo de proposições 

precipitadas, repetitivas, inócuas, em desacordo com a legística, tema do próximo título. Alias, 

legística e política foi objeto da ponderação feita por Delley, no seguinte trecho: 

 

Além disso, as exigências metódicas da legística não devem fazer esquecer que 

a legislação continua sendo um jogo político, isso é, marcado pelos interesses, 

pelas paixões, pelas ideologias e pelas emoções. Apesar desses limites, o 

procedimento metódico se revela indispensável, como uma referência que se 

sabe que jamais poderá ser respeitada, mas que chama incansavelmente à razão. 

(DELLEY, FLUCKIGER, 2007, p. 57, grifo nosso). 

 

Portanto, a lei de qualidade pode ser obtida por meio do equilíbrio entre as técnicas 

legislativas – objeto do próximo capítulo – e a análise das demandas populares, fazendo o filtro 

adequado entre participação popular e pressão desencadeada pelos empreendedores morais.  
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2 LEGÍSTICA 

A adoção dos princípios da legística não acarreta engessamento ao processo político de 

formação das normas, ao contrário, em comunhão, favorecem a elaboração da lei de qualidade. 

Nos subtítulos seguintes é abordado o processo de formação das leis e o conceito de Legística. 

2.1 O Processo de formação das leis: 

O processo legislativo de formação das leis envolve, além da observância das regras e 

limites constitucionais e regimentais, o quesito da representatividade da vontade popular. Ou seja, 

o processo de formação das leis não é apenas uma técnica legislativa, mas sim a comunhão desta 

com todo o processo político democrático. 

Da interpretação do texto constitucional verifica-se a existência de requisitos mínimos, 

os quais deverão ser alcançados, para proporcionar legitimidade ao texto obtido por meio da 

produção legislativa (SILVA, 2007). 

 

No Constitucionalismo moderno, o mais importante desses pressupostos é a 

existência de órgãos específicos, a que se atribui a incumbência de elaborar as 

leis, decorrentes do princípio de distinção de funções ou separação de poderes, 

pelo qual se entregou a função legislativa às assembleias de representantes do 

povo (SILVA, 2007, p. 45). 

 

A literatura demonstra que o processo de formação das leis deve expressar a vontade do 

povo, neste caso representado pelos parlamentares na Câmara dos Deputados, e a vontade do 

Estado, representada pelo Senado Federal, respeitando-se o princípio da separação dos poderes 

(FERREIRA FILHO, 2012).  

É necessário, portanto, ter sido legitimado democraticamente para o exercício da função 

legislativa, e isso assegura qualidade na democracia, pois o Congresso Nacional se mantém 

aberto ao debate, às manifestações dos cidadãos, os quais, por meio do sufrágio universal, 

exercem o poder de reconduzir ou não seus representantes, conforme destaca Ferejonh (2003): 

 

O Legislativo produz leis que obrigam a todos e, portanto, cada um de nós 

participa da decisão de quem deve ocupar assento no Legislativo. Temos o 

direito de monitorar debates legislativos, de informar e influir nas decisões e de 

exigir que legisladores se responsabilizem perante nós pelos seus atos nas 

próximas eleições. Essas expectativas políticas legitimam o nosso direito a 

organizar partidos e facções para eleger, monitorar, criticar, opor e influenciar os 
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legisladores. Nesse sentido, é de esperar que a política no processo legislativo 

seja contenciosa, parcial e ideológica. (FEREJOHN, 2003, p. 1) 

 

O mandato eletivo é o direito e poder concedido ao parlamentar, pelo voto do cidadão, 

por meio do sufrágio universal, para representá-lo, votar e agir em seu nome. Seguindo esta 

lógica, é o Poder Legislativo, como canal de representação popular, é legitimado a gerir o 

processo de formação das normas, respeitando e proporcionando a participação popular. 

As formas de participação popular, no processo legislativo, englobam tanto a realização 

de audiências públicas presenciais nas Comissões temáticas e especiais, quanto as salas de 

discussões virtuais que o Portal da Câmara dos Deputados disponibiliza ao cidadão. 

A participação popular é desejável e consolida o processo democrático de formação das 

leis, entretanto, como explicitado no capítulo anterior, participação popular é diferente do 

movimento por demanda punitiva artificialmente desencadeada pelos empreendedores morais, 

que fornecem combustível ao fenômeno do populismo penal nas Casas Legislativas. O problema 

de elaborar uma lei sob a influência de um “pânico moral” (COHEN, 1972), de um “sentimento 

difuso de insegurança da opinião pública” (DELLEY, 2004, p. 106) é que, agindo por impulso, 

sem o devido “distanciamento crítico”, não há análise prudente e objetiva da situação proposta 

como pauta legislativa, o que pode vir a comprometer a elaboração da lei de qualidade. 

 

2.2 A elaboração da lei de qualidade: 

Movido muitas vezes pelo apelo ou comoção social, o Poder Legislativo se mobiliza 

para dar respostas ao cidadão com a elaboração de proposições e, caso tal resposta seja 

precipitada, princípios e diretrizes da legística podem vir a ser violados. Conforme observa 

Urbano (2014): 

 

Com efeito, não basta apenas à legalidade do procedimento de elaboração das 

normas, vem assim o controle de constitucionalidade. É preciso ir um passo mais 

além: é necessário verificar se o ato legislativo era adequado e, em sendo, em 

que medida atendeu o escopo buscado, onde falhou e o porquê da falha. De nada 

adianta a edição de inumeras leis se essas não têm condições fáticas de serem 

operacionalizadas ou não despertam o cumprimento espontâneo por parte do 

cidadão. (URBANO, 2015, p. 129) 
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Um dos aspectos a serem observados em legística é a avaliação prospectiva, ou seja, 

análise dos efeitos potenciais das medidas vislumbradas com a edição da lei, instrumento 

importante para elucidar as condições da melhor escolha. 

Uma legislação de qualidade, segundo nosso ordenamento jurídico, passa pelo processo 

democrático, respeito às regras constitucionais e técnica de elaboração legislativa. Segundo Silva 

(2006): 

 

O princípio da legalidade é também um princípio basilar do Estado Democrático 

de Direito. É da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-

se na legalidade democrática. Sujeitando-se, como Estado de Direito, ao império 

da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua 

generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos socialmente 

desiguais. (SILVA, 2006, p. 121) 

 

Segundo os termos da legística, a etapas de consolidação legislativa envolve, dentre 

outras, a realização de estudos de impacto, aceitação e pesquisas de opinião pública, ou seja, a 

participação popular, ferramenta essencial que irá gerar o sentimento de adesão à norma por parte 

do cidadão. 

Apesar da existência de um filtro de controle de constitucionalidade preventivo, 

exercido pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, conforme destacado pelo Consultor Legislativo do Senado Federal Meneguin 

(2010), o estudo dos impactos legislativos, sob o tema da legística, ainda não é realizado 

metodicamente no Poder Legislativo Federal. 

 

A experiência brasileira mostra que, apesar de existirem alguns projetos 

elaborados com base em fundamentos técnicos, não há um modelo sistemático 

para avaliação das proposições, tampouco o assunto é abordado com frequência 

na literatura acadêmica, tanto jurídica quanto econômica. (MENEGUIN, 2010) 

 

A aplicação das regras estabelecidas em legística podem ser úteis para auxiliar o alcance 

da efetividade de uma norma. A efetividade está relacionada à expectativa de materialização do 

direito posto ou assegurado por determinada norma. É o cumprimento do ditame legal por parte 

do Estado em relação ao cidadão e, por sua vez, do cidadão em relação a uma determinada 

conduta imposta pelo Estado.  

Nas palavras de Barroso (2015): 
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A ideia de efetividade expressa o cumprimento da norma, o fato real de ela 

ser aplicada e observada, de uma conduta humana se verificar na conformidade 

de seu conteúdo. Efetividade, em suma, significa a realização do direito, o 

desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no 

mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima 

quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. 

(BARROSO, 2015, p. 255, grifo nosso). 

 

Como não é formalmente constituída como umas das etapas a serem obsevadas antes da 

propositura de um projeto de lei, os fundamentos técnicos da legística acabam por ficar 

subutilizados, pois “não há um modelo sistemático para avaliação das proposições, tampouco o 

assunto é abordado com frequência na literatura acadêmica” (MENEGUIN, 2010). 

 

2.3 Conceito de legística material: 

O conceito de legística está diretamente relacionado à produção de leis de qualidade e da 

otimização do processo legislativo. Para realização deste fim, a legística “se apoia nas ciências 

sociais para apreender a realidade e nas ciências da comunicação e da linguagem para formular as 

normas” (DELLEY, FLUCKIGER, 2007, p. 36 e 55). A preocupação com a otimização do 

processo legislativo e o estabelecimento de um procedimento metódico “nasceu na época 

contemporânea”, motivada pelo crescente volume de proposições legislativas carecedoras de 

eficácia (DELLEY, FLUCKIGER, 2007, p. 36 e 55). 

Em relação à formulação de leis de qualidade, objetivo da legística, Urbano (2014) 

destaca o modelo pensado pelo jurista Delley (2004), o qual define etapas a serem pensadas 

conjuntamente, quais sejam: “definição do problema, determinação dos objetivos, 

estabelecimento de cenários alternativos, escolha das soluções, avaliação prospectiva, execução e 

avaliação retrospectiva”, para elaboração de uma lei que realmente venha a “satisfazer a 

necessidade social de forma eficiente” (URBANO, 2014, p. 130). 

Nesse sentido, também leciona Mader (2009): 

 

De natureza interdisciplinar, como o exige seu objeto de estudo, a legística vale-

se de saberes e métodos desenvolvidos por uma grande variedade de disciplinas, 

sobretudo o direito, a sociologia, a ciência política, a economia, a informática, a 

comunicação e a linguística, os quais são colocados, de forma articulada e com 
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as acomodações necessárias, a serviço da elaboração da norma jurídica. 

(MADER, 2009). 

 

Urbano (2014) aborda, no texto, diferentes estudiosos da legística, os quais defendem 

que o impulso legislativo deve ser pensado com responsabilidade, respeitando-se uma sequência 

de etapas e questionamentos, necessários para uma lei de qualidade. O legislador deve questionar 

se o problema identificado pode ser resolvido por outros meios, como fiscalização ou campanhas 

educativas. 

A respeito do tema, Soares (2007) registra que 

 

A legística material reforça a faticidade (ou realizabilidade) e a efetividade da 

legislação, seu escopo é atuar no processo de construção e escolha da decisão 

sobre o conteúdo da nova legislação, em como o processo de regulação pode ser 

projetado, através da avaliação do seu possível impacto sobre o sistema jurídico, 

por meio da utilização de técnicas que permitam tanto realizar, diagnósticos, 

prognósticos, mas também verificar o nível de concretude dos objetivos que 

justificaram o impulso para legislar e dos resultados obtidos a partir da sua 

entrada em vigor. (SOARES, 2007). 

 

Em relação ao Brasil, Urbano (2014), destaca que, infelizmente, as técnicas da legística 

são ou pouco ou raramente observadas, pois é notória a reedição e reiteração legislativa sobre 

temas similares, como a análise de objeto do presente trabalho: sucessivas alterações na chamada 

“Lei seca”. Urbano (2014) ressalta, ainda, que o legislador se concentra em dar respostas 

legislativas aos problemas da sociedade, e nessa ânsia, muitas vezes, produz textos vazios de 

eficácia e efetividade. 

Apesar de a observância da legística ser objeto de discussão entre poucos parlamentares, 

convém destacar um exemplo do trecho de matéria publica pelo Deputado Esperidião Amin 

(AMIN, 2012), autor do Projeto de Lei Complementar PLP n.º 29/2011 (BRASIL, 2011), que 

modifica a Lei Complementar nº 95, de 1998 (BRASIL, 1998), para disciplinar o emprego da 

técnica de legística na realidade do Parlamento brasileiro: 

 

Atualmente, tramitam na Câmara dos Deputados mais de 13 mil projetos de lei. 

Mas será que vão pegar? Nem sempre, as leis aprovadas no Brasil geram bom 

entendimento.  Um exemplo recente é o artigo 306 do Código de Trânsito, 

que tinha como objetivo penalizar o motorista que dirige embriagado. O 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) acaba de tomar decisão que resulta no 

esvaziamento da intenção dos legisladores. [...] A legística é uma área do 
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conhecimento que trata da qualidade das leis, desde a concepção do projeto até o 

término do processo legislativo. Com a aplicação dos cuidados da legística, seria 

evitada a interferência do Poder Judiciário no controle legal das normas 

elaboradas pelo Legislativo. (AMIN, 2012, grifo nosso) 

 

Isso demonstra a necessidade de a legística ser lembrada no cotidiano dos Gabinetes 

Parlamentares, nas Consultorias e demais órgãos da Casa, no sentido de orientar o Parlamentar 

sobre a viabilidade técnica de proposições legislativas, posição defendida pelo autor Carvalho 

(2010): 

 

O técnico legislativo deve ainda avaliar o grau de aceitabilidade da norma e as 

possíveis oposições jurisdicionais que possa vir a sofrer, levando-se em conta as 

regras da técnica legislativa: o da economia legislativa, o da precisão e 

intelegibilidade e o da ordenação sistêmica. (CARVALHO, 2010, p. 111) 

 

Portanto, a aplicação das etapas e dos conceitos da legística é relevante para assegurar 

que a norma produza os efeitos esperados, ou seja, para que atinja eficácia, conceito que será 

trabalhado nos próximos subtítulos. 

 

2.4 A eficácia da lei: 

Segundo Delley (2004), o objetivo da legística material é “o pensar a lei”, com intuito de 

assegurar eficácia à legislação. Entre a produção e a execução ou vigência de uma lei podem ser 

aplicadas sete fases da legística, que serão úteis tanto para a elaboração de uma lei de qualidade, 

quanto para analisar a eficácia da lei vigente.  

A primeira etapa consiste em detalhar os motivadores que desencadearam a demanda 

legislativa, ou seja, a identificação do problema. A segunda é voltada para a identificação dos 

objetivos, do que se pretende melhorar em relação ao cenário identificado como problema. A 

terceira é o “estabelecimento de cenários alternativos”, momento oportuno para reflexão acerca 

do contexto atual e o futuro que se espera atingir com a mudança legislativa. Os cenários 

alternativos traçados serão relevantes para o levantamento a ser feito na quarta fase: a “escolha 

das soluções e dos meios de ação”. A quinta etapa consiste na realização da “avaliação 

prospectiva”, análise dos efeitos potenciais das medidas vislumbradas com a edição da lei, a qual 

será detalhada no próximo item. A sexta fase ocorre após a vigência da lei, é sua própria 
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execução. A sétima e última fase consiste na “avaliação retrospectiva”, análise da efetividade, 

eficácia e eficiência da lei.  (DELLEY, 2004, p. 101 a 104). 

Cristas (2006) define, em legística, o significado de efetividade, como validade e 

implementação da norma; eficácia como a realização dos objetivos da norma; e eficiência como a 

relação entre custo e benefício da norma.  

 

Se quisermos sintetizar, poderemos dizer que a avaliação retrospectiva visa a 

uma análise dos 3 “e”: efetividade (ou validade), eficácia e eficiência. Ou seja, 

visa, respectivamente, testar os reais efeitos da legislação em relação à 

observância e implementação (efetividade ou validade), ao grau de realização 

dos objetivos (eficácia) e ao custo/benefício envolvido (eficiência). (CRISTAS, 

2006, p. 78-82, grifo nosso) 

 

Da leitura de Almeida (2007) se depreende que a legislação de qualidade deve ser apta a 

realizar os objetivos que motivaram sua elaboração, caso contrário, não terá eficácia. 

 

Neste quadro de racionalidade – e tendo presentes os condicionalismos políticos, 

jurídicos e sociais que se impõem à lei – espera-se que a legislação responda, da 

melhor forma, às exigências de eficácia, eficiência e efetividade. Ou seja, que a 

lei cumpra os seus objetivos, que os benefícios da lei justifiquem os seus 

custos e que a lei seja aceita pelos seus destinatários (que se cumpra o 

requisito da efetividade). (ALMEIDA, 2007, grifo nosso) 

 

Quanto à eficácia, Kelsen (1998) esclarece que uma norma é eficaz quando cumpre seus 

objetivos, cujos preceitos são respeitados. Kelsen (1998), para estabelecer a diferença entre 

eficácia e vigência, destaca que a primeira está ligada ao “ser”, enquanto a segunda pertence “à 

ordem do dever ser”. 

 

2.5 Avaliação legislativa: 

Segundo Delley (2004), a avaliação legislativa deve partir da “comparação entre as 

realidades pré e pós-legislação”. Ao pensar em uma intervenção legislativa, como solução a um 

determinado cenário, o legislador deve procurar não só conhecer o problema, como também as 

implicações jurídicas que possam advir da alteração proposta. Deve focar não apenas no cenário 

do presente, mas também no estuda da evolução futura do problema, de acordo com a realidade 

socioeconômica do país. Não é prudente, por exemplo, “importar” uma legislação de sucesso em 
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determinado país, sem o devido estudo de viabilidade e adaptação às características e 

peculiaridades pátrias. 

Delley (2004) defende que a avalição legislativa deve seguir algumas etapas, necessárias 

a uma intervenção legislativa de qualidade. Primeiro, é preciso proceder à relativização do 

impulso legislativo, baseada na “autonomia do legislador”. Essa relativização – importante para 

avaliar soluções alternativas à legislação, como adoção de uma medida administrativa, por 

exemplo – não implica o descarte da pressão e opinião pública e sim sua inclusão como parte 

salutar do processo de formação das leis
2
. 

Explica Delley (2004, p. 116) que “o direito não existe em si mesmo, mas em função da 

perseguição de certas finalidades”. Levando em consideração o princípio da economia legislativa, 

o legislador deve estabelecer com clareza os objetivos e as finalidades da intervenção, para então 

traçar quais meios seriam eficazes a alcançar a solução do problema.  

O princípio da economia legislativa, conforme Delley (2004), estabelece que a 

intervenção só deverá ser adotada caso “a situação desejada distinga-se substancialmente da 

situação de fato”. No caso objeto de análise do presente trabalho: dirigir sob a influência de 

álcool já estava tipificado no texto original do CTB e, após sucessivas alterações, assim 

permaneceu. A situação desejada seria “enrijecer” a lei ou a adoção de políticas públicas por mais 

fiscalização e educação no transito? Neste aspecto, demonstra-se a relevância, sob o ponto de 

vista da legística, de se descrever com precisão a situação e os fins visados pela alteração 

normativa. Delley (2004) ressalta que pode interessar ao legislador, sob o aspecto político, 

descrever genericamente a situação, com o intuito de obter maior consenso entre opiniões 

populares divergentes, entretanto, ressalta, isso poderá acarretar futuros problemas à norma. 

Segundo Delley (2004), 

 

[...] numerosos projetos de lei incluem soluções que têm pouca ou nenhuma 

relação com os fins explicitamente visados. Essa defasagem se explica pelo fato 

de que o discurso sobre os fins visa obter sustentação para o projeto e assegurar-

lhe legitimidade. (DELLEY, 2004, p. 113) 

 

                                                      
2
 A autonomia do legislador não significa que ele deva, pura e simplesmente, ignorar expectativas e pressões dos 

grupos sociais demandantes, mas sim leva-las em conta como parte integrante do contexto geral em que se enquadra 

o problema a resolver. (DELLEY, 2004, p. 113). 
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Importante, portanto, a adoção de princípios e técnicas de determinação dos fins e 

objetivos: relativização do problema, definição do cenário desejado sob a ótica do direito público, 

determinação de uma ordem de prioridade aos objetivos e, por fim, resposta a questão do “por 

quê e do como” (DELLEY, 2004, p. 123). 

No objeto a ser analisado no próximo capítulo, por exemplo, podemos afirmar, diante 

das justificativas dos projetos que alteraram a legislação de trânsito, que a finalidade das 

inovações nos arts. 306, 165 e 276 do CTB (BRASIL, 1997), visam à redução do número de 

acidentes no trânsito provocados por condutores sob a influência de álcool ou qualquer substância 

entorpecente. Sob este aspecto, qual seria o meio eficaz? O aumento da fiscalização, mais rigor 

na medida penal aplicada ou agravamento nas penalidades administrativas? Respostas que podem 

ser obtidas por meio da avaliação legislativa. 

Pensar a lei, para Delley (2004), envolve um procedimento metódico, uma construção de 

cenários que irão apontar para a viabilidade ou não da intervenção legislativa. Nessa engenharia, 

após a construção dos fins e objetivos, devem ser trabalhados quais “os efeitos últimos e 

concretos que vão traduzir a realização dos fins visados.” (DELLEY, 2004, p. 126). Essa análise 

pode ser obtida por meio da “Tabela de Efeitos últimos” de Delley, assim adaptada ao nosso 

objeto de análise; 

TABELA 1 – Efeitos últimos. 

Objetivos Efeitos Indicadores 

1) Redução do número de 

acidentes no trânsito 

provocados por condutores 

sob a influência de álcool ou 

qualquer substância 

entorpecente. 

Mais segurança e redução do 

número de mortes no trânsito. 

Elevado número de vítimas 

fatais causadas por acidentes 

de trânsito; 

Elevado número de acidentes 

causados por embriaguez ao 

volante. 

Explicitar os efeitos desejados com a intervenção legislativa levará à definição dos 

“meios suscetíveis de causá-los e, então, concretizar os objetivos pretendios” (DELLEY, 2004, p. 

127). Estes “meios” serão ferramentas que levarão a atingir os objetivos traçados. 



28 

 

Delley (2004) destaca os “tipos de instrumentos” ou meios que o Estado pode se valer 

para alcançar o objetivo traçado pela medida legislativa. São eles: 

 

1) instrumentos de tipo prescritivo ou coercitivo, aos quais são associadas 

sanções (obrigações, proibições e autorizações), ou seja, que impõem 

comportamentos cuja inobservância é passível de sanção; 

2) instrumentos de incentivo, que não impõem comportamentos mas visam a 

suscitá-los, notadamente por estímulo financeiro, positivo ou negativo, 

informação, formação ou mesmo pressão regulamentar; 

3) instrumentos de coordenação; 

4) fornecimento de bens e serviços públicos pelo Estado; 

5) disponibilidade de procedimentos que regulem as relações entre diferentes 

grupos sociais ou que garantam a grupos determinados a participação em certas 

decisões; 

6) instrumentos de parceria (DELLEY, 2004, p. 128-129). 

 

Importante destacar que a adoção destes “meios” geram custos que deverão ser 

estudados pelo Legislador, para verificar se o Estado terá condições ou não de empreendê-los, 

sob pena de gerar uma lei de pouca ou nenhuma eficácia e efetividade. No caso da “Lei Seca”, 

por exemplo, o enrijecer das penalidades penais e administrativas, caso não sejam acompanhadas 

do devido aumento do corpo administrativo de fiscalização – medida que gera aumento de gastos 

financeiros para o Estado – podem ocasionar baixa eficácia da lei e pouca adesão popular.  

A escolha da medida adequada, que venha a assegurar o alcance dos objetivos, 

proporciona uma norma dotada de eficácia. “Evidenciar as condições de melhor escolha” é o 

objetivo da avaliação prospectiva. (DELLEY, 2004, p. 139). 

Acerca da avaliação retrospectiva, Cristas (2006) estabelece que é necessário dar um 

tempo para que a lei se estabeleça, sob pena de gerar “intervenções excessivamente precoces”, 

conflitando com o princípio da economia e racionalização legislativa. 

 

Trata-se de um acompanhamento que visa detectar, de maneira precoce, se a lei 

está sendo bem recebida, se está cumprindo os objetivos a que se propôs ou se, 

ao invés, não está correspondendo ao esperado. Esse acompanhamento deve ser 

feito de modo permanente, mas não deve servir à tentação de fazer alterações 

fáceis à nova lei. Se é certo que interessa detectar falhas e resolver desajustes 

com alguma rapidez, as leis precisam respirar, crescer, amadurecer, e 

intervenções excessivamente precoces ou precipitadas podem gerar mais 

problemas do que aqueles que visam solucionar. (CRISTAS, 2006, p. 78-82, 

grifo nosso) 
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Segundo Delley (2004) a avaliação prospectiva se dá por dois métodos distintos, o da 

análise – para conhecer os aspectos do projeto de lei –, e o do teste – que tenta prever o 

comportamento do projeto como se lei o fosse. O método de análise pode concentrar esforços no 

direito comparado, verificando uma lei estrangeira de sucesso ou com a utilização da “arvore da 

decisão”, por meio da qual é possível analisar a adequação da norma ao fim, sua efetividade e 

utilidade futura. Nesse sentido: 

 

Trata-se de combinar o grau de adequação de certa medida ao objetivo visado 

(eficácia teórica) e a probabilidade de aparição do comportamento esperado 

(efetividade), de maneira a elucidar sua eficácia real (utilidade). (DELLEY, 

2004, p. 141, grifo nosso) 

 

No método do teste podem ser utilizadas táticas do “jogo” no qual se colocam pessoas 

nos “papéis dos aplicadores e dos destinatários das medidas” (DELLEY, 2004, p. 141), para gerar 

um cenário de probabilidades. Ou do “teste prático” no qual é simulada a vigência da norma para 

estudar a reação do “público afetado”. (DELLEY, 2004, p. 142). 

Vejamos a seguir o caso da “Lei seca”: para tornar mais grave a conduta de beber e 

dirigir, o Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) foi alterado em 2006, com a edição da 

Lei nº 11.275 (BRASIL, 2006); em 2008, com a Lei 11.705 (BRASIL, 2008); em 2012, a partir 

da Lei 12.760 (BRASIL, 2012); em 2014, com a edição da Lei 12.971 (BRASIL, 2014); e em 

2016, com a Lei 13.281 (BRASIL, 2016). Essas sucessivas alterações empreendidas, com intuito 

de tornar a lei mais rigorosa e alcançar o objetivo de inibir a conduta de conduzir veículo sob a 

influência de álcool e reduzir o número de mortes no trânsito, revelam um problema da não 

observância da legística? 
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3 ANÁLISE DO OBJETO: A “LEI SECA” E SUAS ALTERAÇÕES  

Neste Capítulo será apresentada a análise da Lei Seca – Lei n.º 11.705 de 2008 

(BRASIL, 2008), a metodologia de pesquisa adotada e os resultados obtidos. 

A análise do objeto, por meio do estudo retrospectivo do ponto de vista da legística, visa 

à inferência de conclusões para responder aos seguintes questionamentos: A norma cumpriu ou 

não seus objetivos? O problema continua o mesmo, evoluiu ou regrediu? Entraves enfrentados 

pela lei? Haveria ou não necessidade de nova alteração legislativa para cumprir os objetivos? 

Faltou ou não regulamentação ou só regulamentação ou medida administrativa seria suficiente? A 

norma teve eficácia, eficiência e efetividade? Há necessidade de continuidade da norma ou já 

cumpriu seus objetivos? Para tanto, será analisado o texto original dos artigos 165, 276, 277 e 

306 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (BRASIL, 1997), e suas sucessivas alterações: com 

a edição da Lei nº 11.275/2006 (BRASIL, 2006); da Lei 11.705/2008 (BRASIL, 2008); da Lei 

12.760/2012 (BRASIL, 2012); da Lei 12.971/2014 (BRASIL, 2014) e, da Lei 13.281/2016 

(BRASIL, 2016), cuja análise de tramitação será delimitada à Câmara dos Deputados, como Casa 

iniciadora, uma vez que o objeto é relacionar os resultados com a legística, que defende estudo 

prévio à apresentação de proposições legislativas. 

Ao final serão testadas as seguintes hipóteses: a alteração da norma não foi suficiente 

para resolver o problema; a alteração legislativa não seria eficaz sem as medidas administrativas; 

se houvesse desde o primeiro momento as etapas de Delley (2004) não haveria necessidade de 

tantas alterações. 

 

3.1 A Lei Seca 

O Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 

1997), especificamente nos artigos 165, 165-A, 276, 277 e 306, foi alterado, com o objetivo de 

tornar mais grave à conduta de beber e dirigir, no ano de 2006, no ano de 2008, no ano de 2012, 

no ano de 2014 e no ano de 2016. 

Em que se pesem tantas alterações, a conduta de conduzir veículo sob a influência de 

álcool, desde a versão original da Lei n. 9503, de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997), que 
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institui o Código de Trânsito Brasileiro, sempre foi considerada crime. As alterações foram sendo 

articuladas no sentido de formalizar a eficácia da norma, qual seja: inibir o condutor a dirigir após 

a ingestão de bebidas alcoólicas. Nesse sentido: 

 

A gente não fez uma modificação legislativa com relação especificamente ao 

crime de dirigir embriagado. Dirigir embriagado sempre foi caracterizado 

como crime - art. 306 do Código - e já está caracterizado. Obviamente, 

quando tiramos, e baixou a alcoolemia zero, estabelecemos isso como 

modalidade administrativa. (LEAL, 2008, grifo nosso) 

 

Para a caracterização do crime, até a alteração ocorrida no ano de 2008, além da conduta 

de “conduzir veículo sob a influência de álcool” era necessário estar o condutor “expondo a dano 

potencial a incolumidade de outrem”, o que em Direito Penal caracteriza o dito crime de perigo 

concreto. Vejamos: 

 

Perigo presumido (ou abstrato) é o considerado pela lei em face de determinado 

comportamento positivo ou negativo. É a lei que o presume juris et de jure. Não 

precisa ser provado. Resulta da própria ação ou omissão.” (...) “Perigo concreto 

é o que precisa ser provado.” (JESUS, 2005, p. 189) 

 

Conforme defende Romero (2004) tipificar um crime como de “perigo abstrato” é 

estabelecer uma punição a um “pré-crime”: 

 

Vislumbra-se, então, que tentando dar uma solução para esta crise da sociedade, 

o Direito Criminal é chamado “em primeira mão”, e levado a trabalhar cada 

vez mais com os crimes de perigo abstrato, que abrangem no muito das vezes 

situações prévias ao crime (punem o pré-crime). No entanto, este alargamento 

do uso de tipos preventivos constitui-se em notória contradição aos princípios do 

Direito Penal Liberal que primam sempre pela punição do resultado 

efetivamente lesivo ao bem jurídico tutelado. (ROMERO, 2004, grifo nosso) 

   

Após a alteração de 2008 a conduta tipificada tornou-se crime de perigo abstrato, ou 

seja, não era necessário expor alguém a perigo, bastava o condutor possuir concentração de 

álcool superior a 6 decigramas no sangue, para que se enquadrasse no fato tipificado como crime. 

Vejamos um trecho do pronunciamento do Relator do PLV - Projeto de Lei de Conversão n.º 

13/2008 (BRASIL, 2008), acerca da justificativa da alteração do caput do art. 306 do Código de 

Trânsito (BRASIL, 1997): 
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Para esse art. 306 do CTB, conforme emenda da Senadora Lúcia Vânia, 

recomenda-se a alteração da sua redação para evitar dar margem a qualquer 

interpretação favorável ao condutor que dirigir sob a influência do álcool ou de 

qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A atual 

redação quase estabelece uma ressalva quando coloca a condição de o condutor 

estar expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. Para este Relator, 

essa condição deve ser suprimida, porque desnecessária. Dirigir em tal estado 

físico e psíquico é crime, sem atenuantes. (LEAL, 2008, grifo nosso) 

 

Com essa alteração, para tipificar o condutor no crime de embriaguez, tornou-se 

necessária prova material do crime, qual seja: o resultado do teste do etilômetro. Tendo o 

condutor se sujeitado ao teste, logrando resultado igual ou superior a 6 decigramas, está 

comprovado a conduta criminosa. Assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no Habeas-

corpus n.º 109269: 

 

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO 

PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 

IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do 

delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da 

incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo 

social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias 

públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o 

comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico 

tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o 

qual não importa o resultado. Precedente. III – No tipo penal sob análise, basta 

que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, 

apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 

decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico 

tutelado e, portanto, configurado o crime. IV – Por opção legislativa, não se 

faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do 

agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal 

previsão legal. V – Ordem denegada. (BRASIL, 2011, grifo nosso) 

 

Ocorre que, do direito constitucional de permanecer calado, art. 5º, inciso LXIII, da CF 

– Constituição Federal (BRASIL, 1988), decorre o direito de o imputado não produzir prova 

contra si mesmo, isto é, o Nemo tenetur se detegere, garantia constitucional que atinge todas as 

pessoas sem qualquer diferenciação. Portanto, com o passar do tempo, verificou-se a ocorrência 

de efeito contrário ao objetivo da lei, relacionado a três fatos. Primeiro: acabou restringindo o 

meio de prova da embriaguez; segundo: não há equipamento disponível em todos os Estados e 

Municípios brasileiros e, terceiro: o condutor pode se recursar a fazer o teste do bafômetro, pois, 
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conforme posição do STJ, à época, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, 

restando facultada a recusa do teste. 

No intuito de corrigir o efeito negativo detalhado no parágrafo anterior, gerado com a 

alteração de 2008, no ano de 2012 entrou em vigência nova redação dada ao art. 306 do CBT 

(BRASIL, 1997). Conforme o disposto no caput da nova e atual redação, é considerado crime 

dirigir “veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool 

ou de outra substância psicoativa que determine dependência”, ou seja, desvinculou o 

enquadramento do fato típico à apresentação da prova material do etilômetro. O §  1º do art. 306 

do CTB (BRASIL, 1997) disciplinou as formas para constatação do crime:  

 

Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 

capacidade psicomotora ou concentração igual ou superior a 06 decigramas de 

álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por 

litro de ar alveolar (BRASIL, 1997). 

 

Dessa forma, ampliou-se a possibilidade de se atestar o cometimento do crime. A 

relevância da Lei n.º 12.760/2012 (BRASIL, 2012), para solucionar o problema de efetividade 

gerado pela Lei n.º 11.705/2008 (BRASIL, 2008), foi reconhecida pelo então Ministro da Justiça, 

José Eduardo Cardozo, em nota publicada em janeiro de 2013: 

 

Foi esse contexto que inspirou a discussão e elaboração do projeto que resultou 

na aprovação da lei que retoma a efetividade da chamada Lei Seca, de maneira a 

inibir a mistura de álcool e direção. […] O texto afasta a interpretação de que a 

comprovação da embriaguez somente pode ser feita por meio do teste do 

bafômetro ou do exame de sangue, provas que dependem do consentimento do 

condutor. Com a nova lei, a comprovação da embriaguez ao volante poderá ser 

realizada por qualquer meio de prova, como imagens, fotografias, testemunhas, 

além do próprio teste do bafômetro e de exame de sangue. (CARDOZO, 2013, 

grifo nosso) 

 

Em 2014, a Lei n.º 12.971 (BRASIL, 2014), alterou a redação do § 2º do art. 306, de 

forma a ampliar, ainda mais, as possibilidades de o agente fiscalizador atestar o cometimento do 

crime, assim estabelecendo:  

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 admitido, observado o direito à contraprova 

(BRASIL, 1997). 
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No ano de 2016 o legislador introduz nova alteração ao CTB, por meio da Lei 13.281 

(BRASIL, 2016), que acrescentou o art. 165-A, dispondo que caso haja recusa na realização do 

teste do bafômetro, direito legítimo do condutor, poderá ser imposta penalidade administrativa de 

multa.  

Para a síntese do trajeto das alterações no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 

(BRASIL, 1997) foi elaborada a Tabela 2: 

TABELA 2 – Cronologia das Alterações Legislativas. 

TEXTO ORIGINAL – Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro 

Art. 165 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 276 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 277 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 306 

Crime de trânsito. 

Art. 165. Dirigir sob a 

influência de álcool, em 

nível superior a seis 

decigramas por litro de 

sangue, ou de qualquer 

substância entorpecente 

ou que determine 

dependência física ou 

psíquica. 

 

 Art. 276. A 

concentração de seis 

decigramas de álcool 

por litro de sangue 

comprova que o 

condutor se acha 

impedido de dirigir 

veículo automotor. 

Parágrafo único. O 

CONTRAN estipulará 

os índices equivalentes 

para os demais testes de 

alcoolemia. 

Art. 277. Todo condutor 

de veículo automotor, 

envolvido em acidente 

de trânsito ou que for 

alvo de fiscalização de 

trânsito, sob suspeita de 

haver excedido os 

limites previstos no 

artigo anterior, 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. 

Parágrafo único. Medida 

correspondente aplica-se 

no caso de suspeita de 

uso de substância 

entorpecente, tóxica ou 

de efeitos análogos. 

 Art. 306. Conduzir 

veículo automotor, na 

via pública, sob a 

influência de álcool ou 

substância de efeitos 

análogos, expondo a 

dano potencial a 

incolumidade de 

outrem: 

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. 

TEXTO APÓS APROVAÇÃO DO PL 735/2003. 

TRANSFORMADO NA NORMA JURÍDICA: LEI 11.275/2006 

Art. 165 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 276 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 277 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 306 

Crime de trânsito. 

(Alterou o caput do art. 

165) 

"Art. 165. Dirigir sob a 

(Não alterou o art. 276) (alterou o caput do 

artigo e acrescentou 

parágrafo 1º e 2º) 

(Não alterou o art. 306.)  
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influência de álcool ou 

de qualquer substância 

entorpecente ou que 

determine dependência 

física ou psíquica: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa 

(cinco vezes) e 

suspensão do direito de 

dirigir; 

Medida administrativa - 

retenção do veículo até a 

apresentação de 

condutor habilitado e 

recolhimento do 

documento de 

habilitação. 

 

 

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 

entorpecentes, 

apresentados pelo 

condutor. 

TEXTO APÓS APROVAÇÃO DO PLV N.º 13/2008, DA MPV 415/2008. 

TRANSFORMADA NA NORMA JURÍDICA: LEI 11.705/2008 

Art. 165 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 276 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 277 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 306 

Crime de trânsito. 

(Alterou o caput art. 

165) 

Art. 165. Dirigir sob a 

influência de álcool ou 

de qualquer outra 

(alterou o caput do 

artigo e do parágrafo 

único)   

Art. 276.  Qualquer 

concentração de álcool 

(alterou o parágrafo 2º e 

acrescentou o 3º) 

§ 2º - A infração 

prevista no art. 165 deste 

Código poderá ser 

(alterou o caput e incluiu 

parágrafo único ao 

artigo 306) 

 Art. 306 - Conduzir 

veículo automotor, na 
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substância psicoativa 
que determine 

dependência: 

Infração – gravíssima; 

Penalidade - multa 

(cinco vezes) e 

suspensão do direito de 

dirigir por 12 (doze) 

meses; 

Medida Administrativa - 

retenção do veículo até a 

apresentação de 

condutor habilitado e 

recolhimento do 

documento de 

habilitação. 

 

por litro de sangue 

sujeita o condutor às 

penalidades previstas no 

art. 165 deste Código. 

Parágrafo único.  Órgão 

do Poder Executivo 

federal disciplinará as 

margens de tolerância 

para casos específicos. 

caracterizada pelo 

agente de trânsito 

mediante a obtenção de 

outras provas em direito 

admitidas, acerca dos 

notórios sinais de 

embriaguez, excitação 

ou torpor apresentados 

pelo condutor. 

  § 3º - Serão aplicadas 

as penalidades e 

medidas administrativas 

estabelecidas no art. 165 

deste Código ao 

condutor que se recusar 

a se submeter a 

qualquer dos 

procedimentos 
previstos no caput deste 

artigo. 

via pública, estando com 

concentração de álcool 

por litro de sangue 

igual ou superior a 6 

(seis) decigramas, ou 

sob a influência de 

qualquer outra 

substância psicoativa 

que determine 

dependência: 

Parágrafo único.  O 

Poder Executivo federal 

estipulará a equivalência 

entre distintos testes de 

alcoolemia, para efeito 

de caracterização do 

crime tipificado neste 

artigo. 

 

TEXTO APÓS A APROVAÇÃO DO PL 5607/2009. 

 TRANSFORMADO NA NORMA JÚDICA: LEI 12.760/2012 

Art. 165 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 276 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 277 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 306  

Crime de trânsito. 

(alterou a penalidade e 

medida administrativa e 

acrescentou parágrafo 

único ao art. 165)  

Penalidade - multa (dez 

vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 12 

(doze) meses. 

Medida administrativa - 

recolhimento do 

documento de 

habilitação e retenção do 

veículo, observado o 

disposto no § 4º do art. 

270. 

Parágrafo único. Aplica-

se em dobro a multa 

prevista no caput em 

caso de reincidência no 

período de até 12 (doze) 

meses. 

(alterou o caput e o 

parágrafo único do art. 

276) 

Art. 276.  Qualquer 

concentração de álcool 

por litro de sangue ou 

por litro de ar alveolar 

sujeita o condutor às 

penalidades previstas no 

art. 165. 

Parágrafo único. O 

Contran disciplinará as 

margens de tolerância 

quando a infração for 

apurada por meio de 

aparelho de medição, 

observada a legislação 

metrológica. 

(alterou o caput, 

revogou o parágrafo 1º e 

alterou o parágrafo 2º, 

do artigo 277) 

Art. 277.  O condutor de 

veículo automotor 

envolvido em acidente 

de trânsito ou que for 

alvo de fiscalização de 

trânsito poderá ser 

submetido 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 

que determine 

dependência. 

§ 2º A infração prevista 

no art. 165 também 

poderá ser caracterizada 

mediante imagem, 

(alterou caput e 

acrescentou os 

parágrafos 1º, 2º e 3º ao 

artigo 306)  

Art. 306.  Conduzir 

veículo automotor com 

capacidade psicomotora 

alterada em razão da 

influência de álcool ou 

de outra substância 

psicoativa que determine 

dependência:  

§ 1º As condutas 

previstas no caput 

serão constatadas por: 

I - concentração igual ou 

superior a 6 decigramas 

de álcool por litro de 

sangue ou igual ou 

superior a 0,3 miligrama 

de álcool por litro de ar 

alveolar; ou 

II - sinais que indiquem, 

na forma disciplinada 

pelo Contran, alteração 

da capacidade 
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vídeo, constatação de 

sinais que indiquem, na 

forma disciplinada pelo 

Contran, alteração da 

capacidade psicomotora 

ou produção de 

quaisquer outras provas 

em direito admitidas. 

psicomotora. 

§ 2º A verificação do 

disposto neste artigo 

poderá ser obtida 

mediante teste de 

alcoolemia, exame 

clínico, perícia, vídeo, 

prova testemunhal ou 

outros meios de prova 

em direito admitidos, 

observado o direito à 

contraprova.   

§ 3º O Contran disporá 

sobre a equivalência 

entre os distintos testes 

de alcoolemia para 

efeito de caracterização 

do crime tipificado neste 

artigo. 

            

TEXTO APÓS A APROVAÇÃO DO PL 2592/2007. 

 TRANSFORMADO NARMA JURÍDICA: LEI 12.971/2014 

Art. 165 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 276 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 277 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 306 

Crime de trânsito. 

(não alterou o artigo 

165) 

(Não alterou o art. 276) (Não alterou o art. 276) (alterou os parágrafos 2º 

e 3º do art. 306) 

§ 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. 

§ 3º O Contran disporá 

sobre a equivalência 

entre os distintos testes 

de alcoolemia ou 

toxicológicos para efeito 

de caracterização do 

crime tipificado neste 

artigo. 

 

TEXTO APÓS APROVAÇÃO DA MPV 699/2015. Projeto de Lei de Conversão PLV nº 

4/2016. 

 TRANSFORMADA NA NORMA JURÍDICA: LEI 13.281/2016 
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Art. 165 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 276 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 277 

Penalidade 

Administrativa. 

Art. 306 

Crime de trânsito. 

(não alterou o artigo 165 

e acrescentou o art. 165-

A) 

Art. 165-A. Recusar-se a 

ser submetido a teste, 

exame clínico, perícia 

ou outro procedimento 

que permita certificar 

influência de álcool ou 

outra substância 

psicoativa, na forma 

estabelecida pelo art. 

277:  

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (dez 

vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 12 

(doze) meses; 

Medida administrativa - 

recolhimento do 

documento de 

habilitação e retenção do 

veículo, observado o 

disposto no § 4º do art. 

270. 

Parágrafo único. Aplica-

se em dobro a multa 

prevista no caput em 

caso de reincidência no 

período de até 12 (doze) 

meses.” 

Não alterou o art. 276 (alterou o parágrafo 3º 

ao artigo 277) 

§ 3º  Serão aplicadas as 

penalidades e medidas 

administrativas 

estabelecidas no art. 

165-A deste Código ao 

condutor que se recusar 

a se submeter a qualquer 

dos procedimentos 

previstos no caput deste 

artigo. 

Não alterou o art. 306.  

 

 

A seguir serão analisadas essas alterações para responder aos questionamentos 

levantados quanto às etapas e Delley (2004), relacionadas à legística, técnica da elaboração da lei 

de qualidade. 

 

3.2 Metodologia de Pesquisa 

A pesquisa proposta tem como objetivo abordar a relevância do tema da legística no 

processo de formação das leis, fazendo uma abordagem da relação entre as leis que alteraram os 

artigos 306, 165 e 276 do CTB (BRASIL, 1997), seu processo de elaboração e os resultados 

obtidos.  
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Para atender a esse propósito utilizamos, como método, a análise de conteúdo, que 

possibilita a inferência sob o conteúdo pesquisado - fases da tramitação da “Lei seca” na Câmara 

dos Deputados, associadas ao levantamento de notas taquigráficas, matérias de jornais, artigos 

científicos, bibliografia acerca de demanda punitiva, processo de formação das leis e técnicas da 

legística. 

Segundo o autor Gil (2002) a análise de conteúdo ocorre em três etapas: “pré-análise, 

exploração do material, inferência e interpretação dos dados”
3
: 

Para análise retrospectiva da “Lei seca” serão utilizados os dados disponíveis nas 

páginas oficiais dos órgãos brasileiros de segurança, para levantamento dos resultados esperados 

com as alterações na “Lei seca” quanto à redução do número de acidentes de trânsito com 

vítimas. 

 

3.3 Procedimento de Pesquisa 

Na primeira etapa da análise de dados descrevemos o material a ser pesquisado, seu 

conteúdo, a justificação das proposições, cerca de 10 discursos, mais relevantes, proferidos pelos 

parlamentares, as matérias jornalísticas relacionadas ao fato. Importante destacar que as pesquisas 

serão concentradas nas fases de tramitação apenas na Câmara dos Deputados. 

Na segunda etapa, a da inferência, iremos tirar conclusões lógicas a respeito do conteúdo 

analisado, para compará-los com os resultados obtidos após a aprovação das leis. 

Na última etapa, a da interpretação, será feita análise e avaliação do resultado da 

comparação feita a partir das seguintes perguntas levantadas na pesquisa, com o intuito de 

respondê-las:  

- A norma cumpriu ou não seus objetivos? 

- O problema continua o mesmo, evoluiu ou regrediu?  

                                                      
3
 A análise de conteúdo desenvolve-se em três fases. A primeira é a pré-análise, onde se procede à 

escolha dos documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do material para análise. A segunda é a 

exploração do material, que envolve a escolha das unidades, a enumeração e a classificação. A terceira 

etapa, por fim, é constituída pelo tratamento, inferência e interpretação dos dados. (GIL, 2002, p. 89, grifo 

nosso). 
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- Quais os entraves enfrentados pela lei?  

- Haveria ou não necessidade de nova alteração legislativa para cumprir os objetivos? 

- Faltou ou não regulamentação ou só regulamentação ou medida administrativa seria 

suficiente? 

- A norma teve eficácia, eficiência e efetividade?  

- Há necessidade de continuidade da norma ou já cumpriu seus objetivos? 

 

3.4 Análise do Conteúdo 

A análise de conteúdo, que envolve a descrição, inferência e interpretação (GIL, 2002), 

foi realizada nas seguintes proposições: Projeto de Lei n.º 735/2003 (BRASIL, 2003), na Medida 

Provisória n.º 415/2008 (BRASIL, 2008), Projeto de Lei n.º 5607/2009 (BRASIL, 2009), Projeto 

de Lei n.º 2592/2007 (BRASIL, 2007) e Medida Provisória n.º 699/2015 (BRASIL, 2015), que 

alteraram os artigos 165, 276, 277 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei n. 9.503, de 23 

de setembro de 1997 (BRASIL, 1997). 

TABELA 3 – Análise de conteúdo do Projeto de Lei n.º 735/2003, transformado na norma 

jurídica: Lei n.º 11.275/2006 (BRASIL, 2006), referente aos artigos 165 e 277 do CTB (BRASIL, 

1997): 

Etapas:  Aplicabilidade e Objetivo 

Descrição do 

conteúdo: 

PL 735/2003 (Lei 11.275/2006) 

Da justificação da proposição:  

Ampliar os meios de provas – testemunhais e outras provas admitidas em 

direito – do crime e da infração de dirigir sob a influência de álcool, tendo em 

vista ser legítimo a recusa de produzir prova contra si – recusa do condutor em 

realizar os testes de alcoolemia, previstos no art. 165 do Código Brasileiro de 

Trânsito. Penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob influência 

do álcool 

Dos discursos proferidos pelos parlamentares:  

Foram pesquisados o teor de dez discursos, dentre eles: contrários e favoráveis, 

proferidos na Sessão n.º 245.1.52.O, realizada em: 30/10/2003, de votação do 

Projeto em Plenário, por critério de tema e conteúdo, substancialmente, 

relacionados com a matéria: 

1 – Walter Feldman, PSDB-SP, DCD 31/10/2003, Pag. 58273; 
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2 – Walter Feldman, PSDB-SP, DCD 31/10/2003, Pag. 58274; 

3 – Pedro Chaves, PMDB-GO, DCD 31/10/2003, Pag. 58272; 

4 – Pedro Chaves, PMDB-GO, DCD 31/10/2003, Pag. 58270; 

5 – Osmar Serraglio, PMDB-PR, DCD 31/10/2003, Pag. 58270; 

6 – Osmar Serraglio, PMDB-PR, DCD 31/10/2003, Pag. 58269; 

7 – Dr. Hélio, PDT-SP, DCD 31/10/2003, Pag. 58270; 

8 – Dr. Hélio, PDT-SP, DCD 31/10/2003, Pag. 58272; 

09 – Beto Albuquerque, PSB-RS, DCD 31/10/2003, Pag. 58271;  

10 – Arnaldo Faria de Sá, PTB-SP, DCD 31/10/2003, Pag.  58271. 

Das matérias jornalísticas:  

- Código de Trânsito mais rígido é aprovado na Câmara. Jornal Correio do 

Brasil, 30 out. 2003.  

- Segurança no trânsito melhora no mundo, mas piora no Brasil, diz OMS. G1, 

19 out. 2015. 

- Policial vai identificar motorista bêbado sem uso do bafômetro. G1, 13 nov. 

2006. 

- O perigo de beber e dirigir. Estadão, São Paulo, 18 fev. 2007 

Inferência e 

palavras e 

expressões-

chave: 

- Ampliação dos meios de provas; 

- prova testemunhal; 

- constatação da embriaguez;  

- maior rigor na fiscalização; 

- controle do uso do álcool no trânsito; 

- redução de acidentes de trânsito; 

- lei rígida. 

Interpretação: - A norma cumpriu ou não seus objetivos? 

A análise da alteração legislativa deixa claro a intenção do legislador de inibir a 

conduta de dirigir após a ingestão de bebida alcoólica, ampliando o rol 

probatório para abarcar a prova testemunhal e determina a aplicabilidade de 

medidas administrativas, previstas no art. 165 do CTB, ao condutor que se 

recusar a fazer o teste de alcoolemia. 

Levando-se em consideração que os objetivos estariam ligados apenas à 

ampliação dos meios de provas para se atestar a conduta de dirigir sob a 

influência de álcool e outras substâncias entorpecentes, sim a norma haveria 

cumprido seus objetivos. Entretanto, com o objetivo maior da norma, conforme 

se pode inferir da justificativa da proposição, era a redução do número de 

acidentes no trânsito e neste aspecto não cumpriu seus objetivos, pois dados 
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oficiais, como do IPEA e do Ministério da Justiça, revelam que esse índice tem 

sofrido elevação, a cada ano. 

- O problema continua o mesmo, evoluiu ou regrediu? Sim, o problema 

continua o mesmo, alto índice de acidentes de trânsito. 

- Entraves enfrentados pela lei: não houve entraves jurídicos nessa fase, uma 

vez que o princípio de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si, 

resguarda o cidadão na esfera penal e não se estende a esfera administrativa, na 

qual foram propostas as alterações. Os entraves estão relacionados a 

dificuldade de ampliação das políticas públicas de fiscalização e educação no 

trânsito. 

- Haveria ou não necessidade de nova alteração legislativa para cumprir os 

objetivos? O cenário revela mais a necessidade de ampliação de medidas 

administrativas de fiscalização do que necessidade de inovação legislativa. 

- Faltou ou não regulamentação ou só regulamentação ou medida 

administrativa seria suficiente? Neste caso verifica-se que a ampliação dos 

meios de prova, para se atestar a embriaguez, seria necessário mediante 

alteração legislativa, dado que o texto original do art. 165 trazia expressamente: 

“Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a seis decigramas por litro 

de sangue”. 

- A norma teve eficácia (cumpriu seus objetivos), eficiência (seus benéficos 

justificaram seus custos) e efetividade (foi a aceita pelos seus 

destinatários)? Levando em consideração os dados do IPEA, a norma ainda 

não cumpriu seu objetivo. Quanto à eficiência: seus benefícios – ampliar os 

meios de prova da condução após a ingestão de bebida alcoólica, justificam o 

custo legislativo de produção da norma – tempo legislativo de discussão e 

votação. Quanto à efetividade, o Relatório de Gestão da Polícia Rodoviária 

Federal de 2007 aponta, para o período de interstício de vigência desta norma, 

2006 a 2008, que a houve aumento da taxa de mortalidade nas rodovias 

federais. 

- Há necessidade de continuidade da norma ou já cumpriu seus objetivos? 
Há necessidade de continuidade da norma, pois seu objetivo, redução do 

número de mortes em acidentes de trânsito, ainda não foi alcançado. 

 

TABELA 4 – Análise de conteúdo da MPV 415/2008 (BRASIL, 2008), transformada na norma 

jurídica: Lei 11.705/2008, referente aos artigos 165, 276, 277 e 306 do CTB (BRASIL, 1997): 

Etapas: Aplicabilidade e Objetivo 

Descrição do 

conteúdo: 

MPV 415/2008 - PLV n.º 13/2008 (Lei 11.705/2008) 

Da justificação da proposição:  

O Projeto de Lei de Conversão - PLV n.º 13, apresentado em 23 de abril de 

2008, dentre outras, propunha a alteração dos art. 306, 165 e 276 do CTB. 
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Redução da ingestão do álcool pelos motoristas. Adoção da alcoolemia zero, 

proibição de qualquer teor de álcool no organismo do condutor de veículo 

automotor. Pune severamente o condutor que se nega a realizar teste ou exame 

capaz de detectar a presença de álcool no sangue. O argumento segundo o qual 

não se é obrigado a constituir prova contra si mesmo, pacífico na esfera penal, 

é adotado no âmbito administrativo. 

 

Dos discursos proferidos pelos parlamentares:  

Discursos proferidos na Sessão n.º 275.1.53.O, em 08 de outubro de 2007: 

- Íris de Araújo, PMDB-GO, DCD 09/10/2007, Pag. 52936. 

Discursos proferidos na Sessão n.º 280.1.53.O, em 09 de outubro de 2007: 

- Hugo Leal, PSC-RJ, DCD 10/10/2007, Pag. 53268;  

- Pompeo de Mattos, PDT-RS, DCD 10/10/2007, Pag. 53325. 

Foram pesquisados o teor de dez discursos, dentre eles: contrários e favoráveis, 

proferidos na Sessão n.º 079.2.53.O, realizada em: 23/04/2008, de votação do 

Projeto de Lei de Conversão - PLV n.º 13, em Plenário, por critério de tema e 

conteúdo, substancialmente, relacionados com a matéria: 

1 – Vilson Covatti, PP-RS, DCD 24/04/2008, Pag. 17291; 

2 – Sérgio Moraes, PTB-RS, DCD 24/04/2008, Pag. 17291;  

3 – Roberto Santiago, PV-SP, DCD 24/04/2008, Pag. 17291; 

4 – Raimundo Gomes de Matos, PSDB-CE , DCD 24/04/2008, Pag. 17292; 

5 – Neucimar Fraga, PR-ES, DCD 24/04/2008, Pag. 17290; 

6 – Nelson Marquezelli, PTB-SP, DCD 24/04/2008, Pag. 17282; 

7 – Miguel Martini, PHS-MG, DCD 24/04/2008, Pag. 17290; 

8 – Maurício Rands, PT-PE, DCD 24/04/2008, Pag. 17289; 

9 – José Carlos Aleluia, DEM-BA, DCD 24/04/2008, Pag. 17286; 

10 – Hugo Leal, PSC-RJ, DCD 24/04/2008, Pag. 17204 

Das matérias jornalísticas: 

- Acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortes no país, aponta 

pesquisa. Agência Brasil, São Paulo, 25 abr. 2007; 

- Álcool está presente em 75% das mortes no trânsito. Diário da Saúde, 03 set. 

2007;  

- Decreto, de 19 de setembro de 2007. Institui o Comitê Nacional de 

Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito; 

- Jovens & álcool mistura perigosa. Istoe, São Paulo, 26 set. 2007; 

- Vítimas de acidente de trânsito na Ponte Juscelino Kubitschek são enterradas. 
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G1, Brasília, 08 out. 2007; 

- Acusado de participar de 'racha' na Ponte Juscelino Kubitschek vai aguardar 

julgamento preso. G1 Globo, Brasília, 10 out. 2007. 

- Testemunhas confirmam embriaguez de promotor. Folha da Região, 

Araçatuba, 10 out. 2007; 

- Imprudência mata 27 em estrada de Santa Catarina. G1, São Paulo, 10 out. 

2007; 

- Promotor que dirigia embriagado é denunciado por triplo homicídio. O Globo 

Online, São Paulo, 19 out. 2007; 

- Acidente na ponte Juscelino Kubitschek reacende tema da impunidade. 

Câmara Notícias, Brasília, 21 nov. 2007;  

- Timponi inspira tornar mais rígida a legislação de trânsito. Correio 

Braziliense, Brasília, 18 set. 2009. 

Inferência e 

palavras e 

expressões-

chave: 

- Bebida ao volante; 

- impunidade; 

- mortes no trânsito; 

- redução de acidentes; 

- álcool zero; 

- enrijecer a lei; 

- agravamento da pena; 

- punir o motorista infrator; 

- fortalecer campanhas educativas; 

- segurança e paz no trânsito. 

Interpretação: - A norma cumpriu ou não seus objetivos? O objetivo é a redução dos 

acidentes de trânsito e inibir que o condutor dirija após a ingestão de bebidas 

alcoólicas. A norma não cumpriu com seus objetivos e gerou um entrave ao 

enquadramento do motorista no crime de dirigir sob a influência de álcool, pois 

o texto do art. 306 restringiu os meios de provas. 

- O problema continua o mesmo, evoluiu ou regrediu? Sim, o problema 

continua o mesmo, alto índice de acidentes de trânsito. 

- Entraves enfrentados pela lei? A Lei n.º 11.705/2008 restringiu a 

caracterização do crime de dirigir embriagado à apresentação do resultado da 

concentração “igual ou superior a 06 decigramas”, e, diante do princípio 

constitucional de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, 

criou efeito contrário ao esperado, uma vez que não havendo a prova material – 

resultado do etilômetro e de exame de sangue – não haveria crime, apenas 

penalidade administrativa.  

O portal de notícia do STF, (2012) publicou, em 14 de maio de 2012, matéria 
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com o tema: Lei Seca: defensor público afirma que imperfeições da lei estão 

reduzindo número de condenações.  

Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça (2012), no Recurso Especial 

n.º 1111566/DF, “O entendimento adotado pelo Excelso Pretório, e encampado 

pela doutrina, reconhece que o indivíduo não pode ser compelido a colaborar 

com os referidos testes do 'bafômetro'”. 

- Haveria ou não necessidade de nova alteração legislativa para cumprir os 

objetivos? Após curto período de vigência da norma, verificou-se a 

necessidade de alteração legislativa para ampliar os meios de se atestar o 

estado de embriaguez e, consequentemente, caracterizar prova da conduta 

criminosa. 

- Faltou ou não regulamentação ou só regulamentação ou medida 

administrativa seria suficiente? Em relação às alterações no art. 306 do CTB 

– crime de trânsito – devem ocorrer por lei e não regulamentação. A 

regulamentação deve respeitar os termos da lei e, nesse aspecto, tendo em vista 

que o art. 306 objetivamente vincula a prova da conduta criminosa a 

constatação de 6 decigramas de álcool no sangue, só restou ao CONTRAN 

regulamentar dois meios de se atestar tal concentração: o etilômetro e o exame 

de sangue. Então, houve regulamentação limitada aos termos da lei. 

A norma teve eficácia (cumpriu seus objetivos), eficiência (seus benéficos 

justificaram seus custos) e efetividade (foi a aceita pelos seus 

destinatários)? A norma ainda não atingiu seus objetivos, segundo dados da 

Polícia Rodoviária Federal, embora a ocorrência de mortes tenha tido leve 

redução, o número de acidentes, no período 2007/2008 e 2008//2009, teve uma 

aumento de 127.683 para 138.226.  

Quanto à eficiência: empreender a cultura de alcoolemia “zero” no trânsito, 

justifica o custo legislativo de produção da norma – tempo legislativo de 

discussão e votação. 

Em relação à efetividade: ainda enfrenta resistência por parte de seus 

destinatário. 

- Há necessidade de continuidade da norma ou já cumpriu seus objetivos?  

O que verificou-se foi a necessidade reforma da norma, especificamente no que 

dispôs no artigo 306 – crime de trânsito. Quanto às medidas administrativas – 

art. 165, 276 e 277 – que elevaram o valor da penalidade administrativa, 

verifica-se a necessidade de continuidade da norma, pois seu objetivo, redução 

do número de mortes em acidentes de trânsito, ainda precisa ser trabalhado. 
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TABELA 5 – Análise de conteúdo do Projeto de Lei n.º 5607/2009 (BRASIL, 2009), 

transformado na norma jurídica: Lei n.º 12.760/2012 (BRASIL, 2012), referente aos artigos 165, 

276, 277 e 306 do CTB (BRASIL, 1997): 

Etapas: Aplicabilidade e Objetivo 

Descrição do 

conteúdo: 

PL 5607/2009 (Lei 12.760/2012) 

Da justificação da proposição:  

Questionamentos acerca da validade do teste de alcoolemia por meio de 

etilômetro. Confusão tem sido causada na forma de fiscalização. Alteração 

ampliar as possibilidades de prova. Previsão de multa por recusa. Meios de 

provas equivalente em relação ao etilômetro. 

Dos discursos proferidos pelos parlamentares:  

Em Plenário, na Sessão Ordinária n.º 075.2.54.O, de 11 de abril de 2012, foi 

aprovada, por unanimidade, a Subemenda Substitutiva Global oferecida pelo 

Relator da Comissão de Viação e Transportes. Nos pronunciamos os 

Parlamentares se manifestaram pela aprovação da matéria, foram selecionados 

dez discursos que, diretamente, faziam menção ao Projeto: 

- Antonio Bulhões, PRB-SP, DCD 12/04/2012, Pag. 11294; 

- Edinho Araújo, PMDB-SP, DCD 12/04/2012, Pag. 11371; 

- Marcelo Aguiar, PSD-SP, DCD 12/04/2012, Pag. 11380; 

- Osmar Terra, PMDB-RS, DCD12/04/2012, Pag. 11381;  

- Ruy Carneiro, PSDB-PB, DCD12/04/2012, Pag. 11381;  

- Jonas Donizette, PSB-SP, DCD12/04/2012, Pag. 11381;  

- Hugo Leal, PSC-RJ, DCD12/04/2012, Pag. 11382;  

- Vanderlei Macris, PSDB-SP, DCD12/04/2012, Pag. 11382;  

- Henrique Fontana, PT-RS, DCD12/04/2012, Pag. 11383;  

- Rubens Bueno, PPS-PR, DCD12/04/2012, Pag. 11384;  

- Jonas Donizette, PSB-SP, DCD12/04/2012, Pag. 11389. 

Das matérias jornalísticas:  

- Um ano após a lei seca, crescem acidentes e feridos em estradas federais; 

mortes têm leve queda. UOL Notícias, São Paulo, 18 jun. 2009; 

- Em pelo menos seis acidentes que resultaram em 13 mortes nas pistas, 

acusados estão soltos. Correio Braziliense, Brasília, 27 out. 2009; 

- Álcool ainda é o que mais mata. Correio Braziliense, Brasília, 19 jun. 2010;  

- Nova Lei Seca põe fim à brecha do bafômetro, mas depende de Tribunais. G1 

Globo, São Paulo, 21 dez. 2012. 

Inferência e - Elevado número de acidentes de trânsito com vítimas fatais 
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palavras e 

expressões-

chave: 

- aperfeiçoamento da chamada lei seca 

- meios de prova 

- ineficácia da lei 

- pagar pelo crime que cometeu 

- resposta à sociedade 

- conscientização 

- aumento do valor da multa 

- prova testemunhal, a prova visual. 

Interpretação: - A norma cumpriu ou não seus objetivos? 

Dente o maior objetivo da alteração proposta em 2009 e aprovada em 2012 – 

ampliação dos meios de prova do crime disposto no artigo 306 do CTB – 

podemos concluir que sim, a norma cumpriu seus objetivos.  

As alterações nas penalidades administrativas – elevação do valor da multa e 

aplicação da multa em dobro aos condutores reincidentes, tem cumprido com 

seu objetivo, na medida em que o elevado valor da multa representa um 

desestímulo ao motorista. 

- O problema continua o mesmo, evoluiu ou regrediu?  

O problema do entrave à comprovação do crime definido no artigo 306 foi 

eliminado, a alteração aprovada em 2012 ampliou os meios de prova que a lei 

de 2008 havia restringido.  

Quanto à aplicação da penalidade administrativa, em caso da legítima recusa 

do condutor de não produzir prova contra si, restou pacífica que a multa 

imputada, como penalidade administrativa, pode ser aplicada.  

- Entraves enfrentados pela lei?  

O entrave enfrentado está relacionado ao número de efetivo administrativo para 

efetuar operações de fiscalização no trânsito. 

- Haveria ou não necessidade de nova alteração legislativa para cumprir os 

objetivos?  

Não há necessidade de nova alteração na legislação. Para se cumprir os 

objetivos se faz necessárias ações administrativas de fiscalização e educação no 

trânsito. 

- Faltou ou não regulamentação ou só regulamentação ou medida 

administrativa seria suficiente? 

Como em 2008 a lei acabou restringindo os meios de prova do crime definido 

no artigo 306, nova alteração por meio de lei se fez necessária para ampliar os 

meios de provas.  

A norma teve eficácia (cumpriu seus objetivos), eficiência (seus benéficos 
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justificaram seus custos) e efetividade (foi a aceita pelos seus 

destinatários)? 

A nova redação do artigo 306 cumpriu com seu objetivo de ampliar os meios 

de provas. As alterações como um todo – objetivando a redução do número de 

acidentes de trânsito – aos poucos tem logrado resultado, segundo dados do 

Ministério da Justiça: “No Brasil, todos os anos, mais de 40 mil pessoas são 

vítimas fatais de acidentes de transporte terrestre, mas, de acordo com o 

Ministério da Saúde, entre 2012 e 2013, o Brasil reduziu em 6% o número de 

vítimas. A redução é um provável reflexo da aplicação da Lei Seca.” (BRASIL, 

2015). 

Quanto à eficiência: empreender a cultura de alcoolemia “zero” no trânsito, 

justifica o custo legislativo de produção da norma – tempo legislativo de 

discussão e votação. 

Em relação à efetividade: ainda enfrenta resistência por parte de seus 

destinatários. 

- Há necessidade de continuidade da norma ou já cumpriu seus objetivos? 

Há necessidade de continuidade da norma uma vez que seu objetivo – redução 

do número de mortes em acidentes de trânsito – será atingido gradualmente. 

Em expressões gráficas: será uma curva que dificilmente chegará à zero, dado 

que o número de motoristas e veículos no trânsito, no país, sempre aumenta em 

relação ao ano anterior. A falta de infraestrutura do transporte público estimula 

o investimento do cidadão em ter seu transporte privado. 

 

TABELA 6 – Análise de conteúdo do Projeto de Lei n.º 2592/2007 (BRASIL, 2007), 

transformado na norma jurídica: Lei n.º 12.971/2014 (BRASIL, 2014), referente aos artigo 306 

do CTB (BRASIL, 1997): 

Etapas: Aplicabilidade e Objetivo 

Descrição do 

conteúdo: 

PL 2592/2007 (Lei 12.971/2014) 

Da justificação da proposição: 

Acidentes de trânsito uma das principais causas de morte no Brasil. 

Uso de álcool ou substâncias tóxicas ou entorpecentes de efeitos análogos 

reduzem os reflexos e a capacidade de julgamento. 

Alteração para agravar as punições e proporcionar tratamento processual mais 

rigoroso. 

Dar uma resposta aos anseios e reclames da sociedade. 

Alteração no artigo 306, para incluir o exame toxicológico como meio de 

prova. 

Dos discursos proferidos pelos parlamentares: 

Foi pesquisado o teor de dez discursos, dentre eles: contrários e favoráveis, 
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proferidos na Sessão n.º 085.3.54.O, realizada em: 24 de abril de 2013, de 

votação do Projeto em Plenário, por critério de tema e conteúdo, 

substancialmente, relacionados com a matéria: 

- Ivan Valente, PSOL-SP, DCD 25/04/2013, Pag. 12438;  

- Walter Feldman, PSDB-SP, DCD 25/04/2013, Pag. 12432;  

- Rubens Bueno, PPS-PR, DCD 25/04/2013, Pag. 12445;  

- Onyx Lorenzoni, DEM-RS, DCD 25/04/2013, Pag. 12433;  

- Hugo Leal, PSC-RJ, DCD 25/04/2013, Pag. 12441;  

- Fabio Trad, PMDB-MS, DCD 25/04/2013, Pag. 12431;  

- Arnaldo Faria de Sá, PTB-SP, DCD 25/04/2013, Pag. 12445;  

- Arlindo Chinaglia, PT-SP, DCD 25/04/2013, Pag. 12446;  

- André Figueiredo, PDT-CE, DCD 25/04/2013, Pag. 12415;  

- Keiko Ota, PSB-SP, DCD 25/04/2013, Pag. 12395. 

Das matérias jornalísticas: 

- Governo agora quer incentivar mudanças no trânsito e reduzir números de 

vítimas fatais. CNM, Brasília, 01 out. 2012; 

- Lei Seca: Contran determina tolerância zero - Nova resolução acaba com 

margem de tolerância de álcool por litro de sangue. Veja.com, São Paulo, 29 

jan. 2013; 

- Não foi acidente: grupo já conseguiu quase um milhão de assinaturas para 

tornar mais rígido o código de trânsito. Extra Globo, São Paulo, 25 set. 2013; 

- Alteração na Lei seca pode ser um avanço para a redução de mortes no 

trânsito no Brasil. Pensando o Direito, Ministério da Justiça, Brasília, 30 jan. 

2013. 

Inferência e 

palavras e 

expressões-

chave: 

- Mortes no trânsito; 

- políticas educativas; 

- estado penal; 

- aumento de penas; 

- solução para os problemas; 

- complementar o rigor da lei seca; 

- aumento das penalidades administrativas; 

- segurança ao trânsito; 

- carência de ações educativas e infraestrutura nas estradas; 

- exame toxicológico. 

Interpretação: - A norma cumpriu ou não seus objetivos?  
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A Lei n.º 12.971/2014 não promoveu alterações nos artigos 165, 276 e 277 do 

CTB. A lei alterou os parágrafos 2º e 3º do art. 306, aditando o exame 

toxicológico aos meios de prova do crime. 

- O problema continua o mesmo, evoluiu ou regrediu?  

O problema, objeto da Lei Seca, redução do número de mortes no trânsito, tem 

regredido. O índice do número de mortes, segundo relatórios da Polícia 

Rodoviária Federal e do Ministério da Saúde, tem reduzido em relação aos 

anos anteriores. 

- Entraves enfrentados pela lei?  

O texto, do ponto de vista jurídico, não encontrou entraves à sua aplicabilidade, 

como ocorrido com a alteração da Lei n.º 11.705/2008.  

O entrave de ordem prática – melhoria da infraestrutura de trânsito, aumento da 

fiscalização e políticas públicas educativas –, ao sucesso da lei, ainda persiste. 

- Haveria ou não necessidade de nova alteração legislativa para cumprir os 

objetivos? 

Não há necessidade de alteração legislativa para se cumprir os objetivos da Lei 

Seca, o que é preciso é a intensificação de fiscalização, aplicabilidade da lei. 

- Faltou ou não regulamentação ou só regulamentação ou medida 

administrativa seria suficiente? 

Em relação à alteração empreendida nos parágrafos 2º e 3º do art. 306 do CTB, 

como texto dado pela alteração anterior, Lei 12.760/2012, já expressava 

“outros meios de prova em direito admitidos”, mera regulamentação poderia 

aditar o teste toxicológico como meio de atestar a conduta tipificada no artigo 

306.  

- A norma teve eficácia (cumpriu seus objetivos), eficiência (seus benéficos 

justificaram seus custos) e efetividade (foi a aceita pelos seus 

destinatários)? 

Em relação aos artigos objeto do presente estudo, 165, 276, 277 e 306, a 

alteração feita no artigo 306, pela Lei n.º 12.971/2014, foi inócua, pois, apesar 

do texto elencar vários meios de prova, ao final constava “bem como todos os 

meios de provas admitidos em direito”, ou seja, o rol estava aberto a outras 

formas de provar a conduta, o rol não era taxativo, exaustivo. O rol de provas 

do artigo 306, após a correção legislativa de 2012, voltou a ser exemplificativo, 

como o era na redação original de 1997. 

- Há necessidade de continuidade da norma ou já cumpriu seus objetivos? 

Há necessidade de continuidade da norma uma vez que seu objetivo – redução 

do número de mortes em acidentes de trânsito – será atingido gradualmente. 
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TABELA 7 – Análise de conteúdo da MPV 699/2015 (BRASIL, 2015), transformado na norma 

jurídica: Lei n.º Lei 13.281/2016 (BRASIL, 2016), referente aos art.s 165-A e 277 do CTB 

(BRASIL, 1997): 

Etapas: Aplicabilidade e Objetivo 

Descrição do 

conteúdo: 

MPV 699/2015 - Projeto de Lei de Conversão nº 4/2016 (Lei 13.281/2016) 

Da justificação da proposição:  

Do texto da MPV 699/2015: promover o desestímulo à obstrução de vias em 

manifestações. 

Acrescenta o art. 165-A, ao Código de Transito Brasileiro – Lei n.º 9.503/1997, 

impondo penalidade administrativa ao condutor que se recuse ao teste que 

certifique influência de álcool ou outra substância entorpecente. 

Dos discursos proferidos pelos parlamentares: 

Conforme se depreende das notas taquigráficas a votação do PLV n.º 4/2016 da 

MPV 699/2015, na Sessão n.º 048.2.55.O, realizada em: 22 de março de 2016, 

sob a Presidência do então Deputado Eduardo Cunha, se deu por acordo, não 

houve discussão. Convocados a se manifestaram pelo partido, votaram sim. A 

exceção se deu com o PSOL, que votou não. 

- Eduardo Cunha (Presidente), PMDB-RJ; DCD 23/03/2016, pag. 38; 

- Glauber Braga, PSOL-RJ, DCD 23/03/2016, pag. 47; 

Das matérias jornalísticas:  

- Número de mortes no trânsito tem maior queda no Brasil desde 1998. Folha 

de S. Paulo, São Paulo, 10 de nov. 2014; 

- Brasil sedia evento mundial sobre segurança no trânsito: II Conferência 

Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito. Revista Brasil – EBC, 

Brasília, 26 out. 2015; 

- No 1º dia de paralisação, caminhoneiros montam bloqueios em rodovias de 

14 Estados. Estadão, São Paulo, 09 nov. 2015; 

- Publicada medida provisória que aumenta punição para quem bloquear 

estradas. Congresso em Foco, Brasília, 11 nov. 2015; 

- Lei Seca reduziu acidentes, mas é preciso pensar em alternativas ao carro. 

Agência Brasil, Brasília, 11 fev. 2016; 

- A trigésima alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Portal do Trânsito, 

Paraná, 02 ju. 2016; 

- Lei Seca: multa ficará mais pesada para quem for pego alcoolizado ao 

volante. EBC Agência Brasil, Rio de Janeiro, 12 out. 2016. 

Inferência e 

palavras e 

expressões-

chave: 

- Mortes no trânsito; 

- segurança no trânsito; 

- aperfeiçoamento do art. 165; 
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- aumento de punição; 

- aumento no valor da multa; 

- recusa ao teste de alcoolemia. 

Interpretação: - A norma cumpriu ou não seus objetivos? 

Quanto os artigos – 165, 276, 277 e 306 – objeto de análise, a Lei n.º 

13.281/2016 não alterou os artigos: 165, 276 e 306 do CTB. A lei acrescentou 

o art. 165-A e alterou o parágrafo 3º ao artigo 277, visando fortalecer aplicação 

de penalidade de multa aos condutores que se recusam aos testes de 

alcoolemia. Apesar de apresentar leve redução no número de acidentes em 

geral, a norma ainda não cumpriu seus objetivos e mostra-se necessário sua 

continuidade, pois a conduta de recusar-se aos testes de alcoolemia ainda 

ocorre.  

- O problema continua o mesmo, evoluiu ou regrediu? 

O condutor que ingeriu bebida alcoólica prefere por arcar com as penalidades 

pecuniárias administrativas a dar prova material do crime estabelecido no 

artigo 306 – dirigir após a ingestão de álcool.  

- Entraves enfrentados pela lei?  

Diante da possibilidade de ser flagrado na condução de veículo após a ingestão 

de bebida alcóolica, o condutor, mensurando entre o peso de uma condenação 

criminal e uma medida administrativa, opta por recusar-se aos testes de 

alcoolemia e arcar com as penalidades administrativas, mesmo diante da 

elevação do valor da multa.  

- Haveria ou não necessidade de nova alteração legislativa para cumprir os 

objetivos? 

No decorrer das sucessivas alterações ocorreu a majoração da penalidade 

administrativa e penal. Para cumprir com os objetivos da lei se mostra 

necessário o fortalecimento da fiscalização e ações educativas. Não havendo 

necessidade de novas alterações legislativas. 

- Faltou ou não regulamentação ou só regulamentação ou medida 

administrativa seria suficiente? 

Quanto ao artigo 165, alterado pela nova lei que adicionou o artigo 165-A ao 

Código de Trânsito, os legisladores entenderam ser necessário reforçar no texto 

da lei que a recusa aos testes de alcoolemia acarreta a aplicação de penalidade 

administrativa. 

- A norma teve eficácia (cumpriu seus objetivos), eficiência (seus benéficos 

justificaram seus custos) e efetividade (foi a aceita pelos seus 

destinatários)? 

A norma teve eficácia quanto ao esclarecimento de eventual dúvida suscitada, 

acerca da possibilidade de aplicação da pena e medida administrativa ao 

condutor que se recusa à realização de exame clínico, perícia ou outro 
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procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância 

psicoativa.  

Apesar de ainda não ter alcançado total efetividade, uma vez que ainda existe 

resistência da população em cumprir os termos da lei – recusa aos testes de 

alcoolemia – e necessidade de aumento de ações fiscalizatórias, pode-se 

afirmar que norma tem eficiência, pois seus benefícios, de inibir a conduta de 

conduzir veículo após a ingestão de álcool justificam seus custos. 

- Há necessidade de continuidade da norma ou já cumpriu seus objetivos? 

A resposta para esse quesito é a mesma dada às alterações legislativas 

analisadas anteriormente, uma vez que o Brasil ainda está longe de alcançar a 

meta do Plano Nacional de Redução de Acidentes, de 2011, de reduzir em, pelo 

menos, 50% o número de mortes no trânsito até o ano de 2020. Portanto, há 

necessidade de continuidade da norma uma vez que seu objetivo – redução do 

número de acidentes de trânsito – será atingido gradualmente. 

 

Os resultados a seguir foram obtidos com base na análise de objeto, descrita nas tabelas 

anteriormente apresentadas, e tem por objetivo reafirmar a relevância da legística para elaboração 

da lei de qualidade, que não seja objeto de questionamentos jurídicos e que não padeça de 

efetividade. 
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4 RESULTADOS  

O resultado, da análise de conteúdo, consiste na verificação da procedência das 

seguintes hipóteses previamente elaboradas:  

1ª - A alteração da norma não foi suficiente para resolver o problema;  

2ª - A alteração legislativa não seria eficaz sem as medidas administrativas;  

3ª - Se houvesse desde o primeiro momento as etapas de Delley (2004) não haveria 

necessidade de tantas alterações. 

As hipóteses serão verificadas em cada proposição, objeto do presente trabalho, que 

alteraram os artigos 165, 276, 277 e 306, da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 

1997) –, reiteramos: com foco nas fases de tramitação na Câmara dos Deputados, como Casa 

iniciadora, uma vez que o objeto é relacionar os resultados com a legística, que defende estudo 

prévio à apresentação de proposições legislativas. 

Os resultados, conforme descrito a seguir, apontam para a necessidade da aplicação, 

prévia à apresentação das proposições, dos preceitos da legística. Sua adoção fortalece o 

Legislativo, pois geram normas de qualidade, com menor probabilidade de questionamento 

perante o judiciário e com maiores chances de serem efetivas. 

 

4.1 Projeto de Lei n.º 735/2003 (BRASIL, 2003), transformado na norma jurídica: Lei n.º 

11.275/2006 (BRASIL, 2006), referente aos artigos 165 e 277 do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB (BRASIL, 1997): 

O artigo 165, medida administrativa, do CTB (BRASIL, 1997) foi alterado com 

supressão do seguinte texto: “em nível superior a seis decigramas por litro de sangue”, a 

finalidade era possibilitar a aplicação da medida administrativa, mesmo diante da recusa do 

condutor à realização dos testes que comprovam a presença de álcool no sangue. Ao artigo 277, 

que também versa sobre a aplicação de medida administrativa, foi acrescentado parágrafo 2º, 

dispondo que no caso de recusa à realização dos testes, exames e perícia, a infração poderia ser 

caracterizada por outros meios de prova admitidos em direito. 

- A alteração da norma não foi suficiente para resolver o problema: 
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Os Parlamentares tentaram dar uma solução legislativa para o problema do alto índice de 

acidentes no trânsito, propondo, com a ampliação dos meios de provas da constatação da 

embriaguez, maior rigor na fiscalização. Segundo o portal de notícias G1, o índice de mortes no 

trânsito no Brasil subiu ao ponto de se aproximar ao dos países com trânsito mais violentos: 

 

A taxa do Brasil, desde 2003, subiu de 18,7 para 23,4, e já se aproxima 

daquela dos países africanos com trânsito mais perigoso. Em 2012, o país teve 

cerca de 47 mil mortes no trânsito estimadas pela OMS, a partir das 42,2 mil 

mortes efetivamente registradas e atribuídas a acidentes. Num ranking da OMS, 

compilado ainda com dados de 2010, o trânsito brasileiro é o 33º mais perigoso 

do mundo, e o 5º da América Latina. No ranking de 2013, o país é o 56º do 

planeta mais mortal do trânsito, e 3º das Américas, atrás apenas da República 

Dominicana e Belize. (G1, 2015, grifo nosso) 

 

Entretanto, de acordo com a pesquisa de análise de conteúdo, diante dos índices de 

mortes no trânsito divulgados em relação ao período de 2006 a 2008, pode se inferir que só a 

alteração legislativa não foi suficiente para resolver o problema. 

- A alteração legislativa não seria eficaz sem as medidas administrativas: 

É possível inferir que somente a alteração legislativa, caso não venha a ser associada ao 

aumento de políticas publicas de fiscalização e educação, não logrará eficácia.  

- Se houvesse desde o primeiro momento as etapas de Delley (2004) não haveria 

necessidade de tantas alterações: 

Apesar da alteração normativa não ter enfrentando entraves jurídicos – conflito com 

princípios constitucionais – para sua aplicabilidade, o que é importante no estudo da legística, 

talvez, utilizando as etapas de Delley, é possível concluir que, na realidade, se trata mais da 

necessidade do aumento de fiscalização e adoção de campanhas educativas, do que de alteração 

legislativas.  

 

4.2 MPV 415/2008 (BRASIL, 2008), transformada na norma jurídica: Lei 11.705/2008 

(BRASIL, 2008), referente aos artigos 165, 276, 277 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro 

– CTB (BRASIL, 1997): 

O texto enviado pelo executivo, em 22 de janeiro de 2008, versava apenas sobre 

proibição de venda de bebidas alcoólicas em Rodovias. O Projeto de Lei de Conversão, dentre 
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outras, propunha a alteração dos art. 165, 276, 277 e 306 do CTB (BRASIL, 1997), segundo a 

análise de conteúdo, o objetivo era a redução do número de acidentes e mortes no trânsito com a 

proposta de “alcoolemia zero”. 

- A alteração da norma não foi suficiente para resolver o problema: 

A alteração, dos artigos 165, 276, 277 e 306 do Código Trânsito Brasileiro (BRASIL, 

1997), trazida pela Lei n.º 11.705/2008 (BRASIL, 2008), não só foi insuficiente para resolver o 

problema, como gerou outro, qual seja: o questionamento de sua aplicabilidade na esfera jurídica. 

Matéria publicada no Portal de Notícias do Supremo Tribunal Federal (2012), explicou o 

problema: 

Falando em nome da Associação dos Defensores Públicos (Anadep), o defensor 

público Renato Devitto alertou que as muitas imperfeições existentes na Lei 

Seca (Lei 11.705/08) estão comprometendo a eficácia da norma, reduzindo o 

número de condenações e gerando frustração na sociedade. Ele defendeu a 

“construção de um tipo penal mais inteligente” para punir a embriaguez ao 

volante, sem atrelamento da conduta a critérios objetivos. Devitto citou a recente 

decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que acabou por legitimar a 

recusa ao teste do bafômetro com base no princípio de que ninguém é 

obrigado a produzir prova contra si próprio. “A decisão proferida pelo STJ 

resume a delicadeza do problema de se rever tipos penais. Uma inadequação 

técnica de atrelamento do injusto a um critério objetivo trará certamente uma 

frustação social em relação à efetividade da Lei 11.705/2008. A Defensoria 

acredita que não cabe atrelamento do tipo penal a um critério objetivo”, afirmou. 

O defensor público lamentou que, em relação aos crimes de trânsito, a 

expectativa social se resuma ao Direito Penal, ao passo que a questão deve 

ser encarada de forma mais abrangente. “Quando essa expetativa é despejada 

em cima do Direito Penal, o próprio Poder Executivo se acomoda na 

organização administrativa dos serviços de regulação de trânsito, salvo os que 

envolvem o recebimento de multas”, criticou. Exemplo disso, segundo 

Devitto, é o artigo 76 do Código Brasileiro de Trânsito (CBT), que prevê a 

educação para o trânsito desde a pré-escola até o ensino superior. Somente 

agora, 16 anos depois da edição do Código, o Ministério da Justiça começou a 

discutir a regulamentação dessa norma. (STF, 2012, grifo nosso) 

 

Decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1111566/DF 

(BRASIL, 2012), revela o resultado contrário gerado com a nova Lei n.º 11.705/2008, aprovada 

com o objetivo de proporcionar mais rigor na punição do crime de dirigir sob efeito de álcool, 

acabou por limitar os meios de provas do enquadramento da conduta ao fato típico do crime. 

 

1. O entendimento adotado pelo Excelso Pretório, e encampado pela doutrina, 

reconhece que o indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos 
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testes do 'bafômetro' ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o 

qual ninguém é obrigado a se autoincriminar (nemo tenetur se detegere). Em 

todas essas situações prevaleceu, para o STF, o direito fundamental sobre a 

necessidade da persecução estatal. 2. Em nome de adequar-se a lei a outros 

fins ou propósitos não se pode cometer o equívoco de ferir os direitos 

fundamentais do cidadão, transformando-o em réu, em processo crime, 

impondo-lhe, desde logo, um constrangimento ilegal, em decorrência de uma 

inaceitável exigência não prevista em lei. 3. O tipo penal do art. 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro é formado, entre outros, por um elemento 

objetivo, de natureza exata, que não permite a aplicação de critérios 

subjetivos de interpretação, qual seja, o índice de 6 decigramas de álcool 

por litro de sangue. 4. O grau de embriaguez é elementar objetiva do tipo, não 

configurando a conduta típica o exercício da atividade em qualquer outra 

concentração inferior àquela determinada pela lei, emanada do Congresso 

Nacional. 5. O decreto regulamentador, podendo elencar quaisquer meios de 

prova que considerasse hábeis à tipicidade da conduta, tratou especificamente 

de 2 (dois) exames por métodos técnicos e científicos que poderiam ser 

realizados em aparelhos homologados pelo CONTRAN, quais sejam, o 

exame de sangue e o etilômetro. 6. Não se pode perder de vista que numa 

democracia é vedado ao judiciário modificar o conteúdo e o sentido emprestados 

pelo legislador, ao elaborar a norma jurídica. Aliás, não é demais lembrar que 

não se inclui entre as tarefas do juiz, a de legislar. (BRASIL, STJ, 2012, grifo 

nosso) 

 

Gomes (2008, p. 379), afirmou que o legislador foi muito “infeliz” com as alterações de 

2008, uma vez que “A concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas só pode ser 

constatada mediante exame de sangue ou bafômetro, expedientes que necessitam da autorização 

do motorista.” A comprovação da conduta criminosa, no texto original do art. 306 do CTB, era 

muito simples, estando o condutor “sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, 

expondo a dano potencial a incolumidade de outrem” (BRASIL, 1997), haveria subsunção do 

fato à norma. 

- A alteração legislativa não seria eficaz sem as medidas administrativas: 

Os próprios legisladores, durante a votação da matéria, admitiram que alterações 

legislativas isoladas de ação, não seriam suficientes para alcançar o objetivo esperado: redução 

do número de acidentes e eliminação da conduta de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas. 

Nesse sentido se pronunciou o Deputado Lincoln Portela, na Sessão de 23 de abril de 

2008: 

 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais senhoras e senhores, o que 

garante um baixo índice de acidentes em rodovias em outros países é uma 
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conjugação de vários fatores, como campanhas de educação do motorista, 

exames rigorosos para obtenção da habilitação, rodovias com asfaltamento de 

primeira qualidade e severa inibição do consumo de álcool nas estradas. 

Devemos seguir esses bons exemplos, com destaque para esse último quesito, 

uma vez que motoristas alcoolizados continuam sendo um dos principais 

causadores de vítimas em nosso trânsito caótico. (PORTELA, 2008, grifo nosso) 

 

As matérias jornalísticas, prévias à discussão da MP 415, davam destaque aos últimos 

acidentes violentos que chocaram a sociedade, conforme elencado no subtítulo “Pânico Moral”. 

As matérias publicadas um ano após a vigência da Lei, divulgaram os dados da Polícia 

Rodoviária Federal, os quais revelavam uma tímida redução – de 6.729 para 6.614 – do número 

de acidentes de trânsito com vítima, comparando o período: 2007/2008 a 2008/2009, resultado 

que não é possível atribuir, exclusivamente, a esta alteração legislativa, uma vez que a 

fiscalização e as campanhas educativas também foram intensificadas. 

- Se houvesse desde o primeiro momento as etapas de Delley (2004) não haveria 

necessidade de tantas alterações: 

Conforme a análise de conteúdo, é possível inferir que a intensão do legislador era, além 

de dar resposta à população, empreender rigor e aplicabilidade à lei, para punir o condutor que 

dirige sob a influência de álcool e, com isso, proporcionar eficácia à norma – redução do número 

de acidentes e vítimas no trânsito. Entretanto, o legislador não fez o teste da avaliação 

prospectiva de Delley (2004), não tentou traçar cenários e “comportamentos do projeto como se 

lei o fosse”, não fez uma “comparação entre as realidades pré e pós-legislação”, seria simples 

constatar que a norma iria entrar em conflito com o princípio constitucional de que ninguém é 

obrigado a dar prova contra si, e que restaria por limitar os meios de provas da constatação do 

crime disposto no artigo 306 do CTB. 

Delley (2004) destaca que o legislador deve procurar conhecer e investigar o problema – 

alto de índice de acidentes e mortes no trânsito. As alterações legislativas focaram na temática do 

“álcool e direção”, porém não teriam outros fatores que contribuem para elevação deste índice, 

como por exemplo: a alta velocidade, o cansaço ao volante, a qualidade das vias, a idade do 

condutor? Ou seja, é possível aprofundar o estudo e pesquisar como estas outras causas 

contribuem para a elevação dos índices de insegurança no trânsito no Brasil. 
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Ignorando o problema da não observância da legística, na alteração do ano de 2008, 

alguns Parlamentares criticaram a posição do Superior Tribunal de Justiça e o responsabilizou 

pela falta de eficácia da “Lei Seca”, como o Deputado Costa Ferreira - PSC-MA – trecho a seguir 

–, outros reconheceram que a decisão do STJ era mera decorrência das limitações impostas no 

texto legislativo de 2008, como pronunciou o Deputado Enio Bacci – PDT-RS: 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Lei Seca, que penaliza motoristas 

embriagados, foi desqualificada pela decisão do Superior Tribunal de Justiça 

que, em votação apertada, decidiu que só valem como prova o teste do 

bafômetro e o exame de sangue, que os motoristas não são obrigados a fazer. 

Depoimento de testemunhas, filmagens e exame clínico não servem mais como 

prova. (FERREIRA, 2012) 

 

O Superior Tribunal de Justiça cumpriu o que estava previsto na lei. O art. 306 

estabelece que "dirige embriagado quem tem 6 decigramas de álcool por litro de 

sangue". Como se constata isso? A olho nu? Não, apenas por meio de exame 

técnico. Ninguém pode olhar para uma pessoa embriagada e dizer que ela tem, 

mais ou menos, 6 decigramas de álcool no corpo. [...] Portanto, está certo o 

Tribunal de Justiça na decisão que tomou. Do jeito que a lei está, somente com o 

bafômetro ou o exame de sangue. (BACCI, 2012) 

 

A seguir, veremos que a não observância dos princípios da legística na elaboração do 

texto da proposição que originou a Lei n.º 11.705/2008, intitulada “Lei Seca”, desencadeou 

sucessivas alterações, com o intuito de adequar à norma a realidade fática e jurídica do país. 

 

4.3 Projeto de Lei n.º 5607/2009 (BRASIL, 2009), transformado na norma jurídica: Lei n.º 

12.760/2012 (BRASIL, 2012), referente aos artigos 165, 276, 277 e 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB (BRASIL, 1997): 

A alteração, dos artigos 165, 276, 277 e 306, trazida pela Lei n.º 12.760/2012, pode ser 

considerada revisão legislativa, uma vez que adequou à norma à realidade em relação à 

mensuração da concentração de álcool no sangue e os meios de provas.  

Tal alteração veio reestabelecer à efetividade e eficácia da norma. Na justificação do 

projeto, o autor, Deputado Hugo Leal (2012), reconhece que as alterações legislativas 

empreendidas em 2008 no Código de Trânsito, geraram um entrave à fiscalização, na medida em 

que vinculou a aplicação da penalidade administrativa e o enquadramento no crime previsto no 

art. 306, à prova de concentração de álcool por litro de sangue. 
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Vejamos o trecho do discurso proferido, em Plenário em 28 de março de 2012, pelo 

Deputado Hugo Leal - PSC-RJ, autor do Projeto de Lei n.º 5607/2009, que deu origem à Lei n.º 

12.760/2012: 

 

Esta Casa do Congresso Nacional, sempre atenta e sensível aos clamores justos 

da sociedade, também tem dado sua contribuição ao tema, como deu em 2007, 

quando tive a honra de ser o autor do Projeto Substitutivo à Medida Provisória 

nº 415, que, aprovado, transformou-se na Lei nº 11.705, de 2008 - popularmente 

conhecida como Lei Seca. E não parou por aí. Apesar da indiscutível eficiência 

da lei, esta Casa identificou a necessidade de ajustes para que ela se torne 

ainda mais eficaz e não deixe dúvidas no seu processo de fiscalização, que 

precisa ser nacionalmente uniforme e que deve dar às autoridades 

administrativas e à Justiça brasileira rapidez na aplicação das sanções 

administrativas e penais. Foi então que novos projetos de lei foram apresentados 

por mim à Câmara dos Deputados: o PL 5607/09 - 1 ano após a Lei nº 

11.705/2008; no ano passado, o PL 535/11 foi apensado ao PL 48/11, do Senado 

Federal. Com base nessas duas propostas, o Congresso Nacional e o Governo 

Federal vêm redigindo, neste momento, em caráter de absoluta prioridade, um 

novo texto, levando em conta as manifestações dos órgãos de trânsito e da 

própria sociedade civil. (LEAL, 2012, grifo nosso) 

 

No intuito de auxiliar na promoção da revisão legislativa do Código Brasileiro de 

Trânsito, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados instituiu, no ano de 

2009, a Subcomissão com o objetivo de promover estudos e apresentar propostas de 

modernização ao Código de Trânsito Brasileiro. A Comissão publicou a seguinte prestação de 

contas em seu relatório de atividades ao final do ano de 2009: 

 

Dada à amplitude das alterações propostas, julgamos por bem criar uma 

Subcomissão Especial, para estudar as diferentes propostas. A denominada 

SUBETRAN, que continua em funcionamento, concatena e debate as 

diversas proposições, que trazem em seu bojo ampla revisão do Código de 

Trânsito Brasileiro. Depois de 12 anos de sua vigência, esse diploma exige 

substancial atualização. Todas as propostas, apresentadas até o ano de 2009, 

foram amplamente discutidas, em audiências públicas da Subcomissão Especial, 

com efetiva participação dos diferentes segmentos sociais, que têm 

representatividade política em âmbito nacional. (BRASIL, 2009, grifo nosso) 

 

Esses fatos direcionam a conclusão de que a alteração empreendida, por meio da Lei n.º 

12.760/2012, teve a finalidade solucionar os problemas advindos com a Lei n.º 11.705/2008, e 

reforçam a relevância do estudo dos princípios da legística e da aplicação das etapas de Delley 

(2004). 
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- A alteração da norma não foi suficiente para resolver o problema: 

Infere-se que a alteração da norma, por meio da Lei n.º 12.760/2012, tem por objetivo 

principal corrigir os entraves gerados com a Lei n.º 11.705/2008 e, consequentemente, 

reestabelecer a efetividade dos artigos 165, 276, 277 e 306 do CTB, então, quanto a esse aspecto, 

a hipótese não se aplica, pois o problema da limitação dos meios de provas foi reparado.  

- A alteração legislativa não seria eficaz sem as medidas administrativas: 

No aspecto de revisar a norma, para reparar os entraves jurídicos de 2008 e reestabelecer 

a efetividade dos artigos 165, 276, 277 e 306 do CTB, a alteração legislativa se faz necessária e 

medidas administrativas, apenas, não teriam competência para tal finalidade. 

- Se houvesse desde o primeiro momento as etapas de Delley (2004) não haveria 

necessidade de tantas alterações: 

Esta hipótese é especialmente aplicável ao caso. Se as etapas de Delly (2004) tivessem 

sido observadas na fase de elaboração da proposição anterior, que originou a Lei n.º 11.705/2008, 

as correções empreendidas por meio da revisão legislativa, com a Lei n.º 12.760/2012, nos artigos 

165, 276, 277 e 306 do CTB, não seriam necessárias. 

 

4.4 Projeto de Lei n.º 2592/2007 (BRASIL, 2007), transformado na norma jurídica: Lei n.º 

12.971/2014 (BRASIL, 2014), referente ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB (BRASIL, 1997): 

A alteração substancial no Código de Trânsito empreendida com a Lei n.º 12.971/2014, 

ocorreu no artigo 308 “Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, 

disputa ou competição automobilística não autorizada”, que não é objeto de análise no arcabouço 

desse trabalho, que tem por foco a “Lei Seca”.  

Quanto aos artigos foco do presente trabalho, houve uma pequena alteração no artigo 

306, um aditivo de texto, para incluir o exame toxicológico entre os meios de prova. 

Mais uma vez o foco foi à redução do número de acidentes no trânsito. Apesar de alguns 

Parlamentares admitirem que alterações legislativas, isoladas são suficientes para alcançar o 

objetivo, mais uma vez o CTB foi modificado. 
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- A alteração da norma não foi suficiente para resolver o problema: 

Consta da justificação do projeto que seria necessário “modificar o Código de Trânsito 

Brasileiro para aperfeiçoá-lo com vistas a dar uma resposta adequada aos anseios e reclames da 

sociedade” (BRASIL, 2007, grifo nosso). 

É possível afirmar que a supracitada hipótese se aplica ao caso, pois os “reclames da 

sociedade” – alto índice de acidentes no trânsito – ainda são latentes. Alteração legislativa, neste 

caso, não se mostra eficaz. O CTB, desde sua versão originária, dispunha ser crime ou infração 

administrativa dirigir sob a influência de álcool ou substâncias análogas, não havendo 

necessidade de tornar um dispositivo aberto em rol taxativo para garantir eficácia. Portanto, 

totalmente inócua a alteração, por meio da Lei n.º 12.971/2014, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 

306 do CTB. 

- A alteração legislativa não seria eficaz sem as medidas administrativas: 

Conforme elencada no item acima, a alteração do artigo 306 inócua, portanto, 

desprovida de resultados práticos. A fiscalização administrativa já teria autonomia legislativa 

para enquadrar o agente com sinais de consumo de tóxico, nos termos da lei. Não foi a inovação 

legislativa que o permitiu, e sim, o texto originário do CTB. 

- Se houvesse desde o primeiro momento as etapas de Delley (2004) não haveria 

necessidade de tantas alterações: 

Delley (2004) estabelece como uma de suas etapas a avaliação do custo legislativo. 

Nesse aspecto, a supracitada hipótese mais uma vez tem respaldo ao caso analisado, se houvesse 

desde o primeiro momento as etapas de Delley (2004) a ponderação entre o custo de se 

movimentar o legislativo para acrescentar o exame toxicológico dentro de um rol exemplificativo 

e os resultados práticos desta ação, levariam a conclusão de que não haveria necessidade de tal 

alteração. 

 

4.5 MPV 699/2015 (BRASIL, 2015), transformado na norma jurídica: Lei n.º Lei 

13.281/2016 (BRASIL, 2016), referente aos artigos 16-A5 e 277 do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB (BRASIL, 1997): 
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A justificação da Medida Provisória, disposta na Mensagem n.º 474/2015, foi “promover 

desincentivo à prática intencional de ações que ocasionem prejuízos a uma municipalidade ou 

região, ou prejudiquem as relações comerciais regionais ou internacionais, cuja efetivação 

envolva o transporte de bens pelas vias terrestres brasileiras.” (BRASIL, 2015). O Projeto de Lei 

de Conversão PLV nº 4, de 2016, em seu artigo 2º acrescentou o artigo 165-A e alterou o 

parágrafo 3º do artigo 277 do CTB, esses artigos versam sobre a penalidade administrativa. 

- A alteração da norma não foi suficiente para resolver o problema 

Conforme destacado na última tabela de análise de conteúdo, os jornais noticiaram que 

as mortes em acidentes de trânsito no país tiveram uma queda de 10% no ano 2013, entretanto 

especialistas alertaram não ser possível atribuir essa queda, isoladamente, as últimas alterações na 

“Lei Seca”, pois outros fatores entram nessa conta, como aumento de ações de fiscalização, maior 

segurança nos veículos, dentre outros. 

- A alteração legislativa não seria eficaz sem as medidas administrativas 

Pode-se concluir que uma alteração na penalidade administrativa, art. 165-A, 

estabelecendo aumento da multa pecuniária, teve mais efetividade do que as tantas manobras 

engendradas para enrijecer a conduta tipificada como crime de embriaguez ao volante disposta no 

artigo 306 do CTB. Podemos inferir ainda, por meio dos dados divulgados pela Polícia 

Rodoviária Federal, colacionados anexo, que a norma se torna mais eficaz na medida em que a 

fiscalização é ampliada pelo Estado.  

Nesse sentido esclarece a matéria publicada no portal de notícias do Ministério da 

Justiça (BRASIL, 2015), acerca dos resultados das operações da Polícia Rodoviária Federal: 

 

O endurecimento da Lei Seca já reflete resultados positivos nas rodovias 

federais. Durante o ano de 2012, antes da alteração da legislação, a cada 20 

testes do '‘bafômetro’', a Polícia Rodoviária Federal flagrava um motorista 

dirigindo sob efeito de álcool. Em 2013, eram necessários 39 testes para multar 

ou prender um condutor e em 2014, até julho, a cada 43 testes, um indicava o 

consumo de bebida alcoólica. As mortes em acidentes causados pela 

embriaguez reduziram 11% de 2012 para 2013. (BRASIL, 2015, grifo nosso) 

 

Balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (BRASIL, 2017) revela que a 

Operação 2016/2017 registrou redução de 29% (vinte e nove por cento) nos acidentes: 
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A Operação Integrada Rodovida termina com redução de 29% nos acidentes 

registrados em rodovias federais. A operação envolve União, Estados e 

Municípios e é um grande esforço governamental para reduzir acidentes e 

mortes no trânsito. Iniciada em dezembro de 2016 e finalizada no dia 05 de 

março de 2017, a Operação terminou com 2.663 acidentes contra 3.946 

contabilizados na operação 2015/2016. Durante os três meses, ocorreram 

ações simultâneas e conjuntas em locais e horários preestabelecidos visando 

aumentar a segurança e fluidez nas rodovias federais. (BRASIL, 2017, grifo 

nosso) 

 

Quanto à necessidade do fortalecimento das medidas administrativas, em prol da 

redução do número de acidentes, pronunciou Filho (2008) em Plenário, na Sessão de 23 de abril 

de 2008: 

 

A medida é inócua desse ponto vista. Ou seja, ela não produz os efeitos 

desejados. Não adianta manter um faz-de-conta ou fazer teatro. Se não 

equiparmos a Polícia Rodoviária Federal, se não procurarmos fazer convênios 

entre as polícias rodoviárias federal e estaduais, não chegaremos a lugar 

nenhum. Essa lei vai ser letra morta, não vai ser cumprida. [...] Não há na MP, 

por exemplo, nenhum dispositivo estabelecendo que as multas arrecadadas 

sejam revertidas para a aquisição de bafômetros, a fim de que, equipada, a 

Polícia Rodoviária Federal possa fazer a fiscalização. É isso que está faltando. 

Nós temos leis, nós temos legislação, mas de nada adianta se não houver 

fiscalização. É em relação a isso que clamamos; é em relação a isso que 

conclamamos todos os Parlamentares para que saibam julgar. (FILHO, 2008, 

grifo nosso) 

 

De acordo com dados publicados pela Polícia Rodoviária Federal, após a vigência da Lei 

n.º 12.760/2012, houve uma sensível redução no numero de acidentes de trânsito apurados entre 

os anos de 2012 a 2014. Matéria da EBC – Agência Brasil (NASCIMENTO, 2016) destaca que 

algum resultado foi alcançado após enrijecer a penalidade administrativa e elevar o valor da 

multa aplicada ao condutor flagrado sob efeito de álcool. 

 

A aplicação da Lei Seca (Lei 11.705/2008) tem ajudado a diminuir o número de 

acidentes no trânsito. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram 

ligeira redução no número de acidentes ocorridos por influência do álcool, após 

a lei ter estabelecido tolerância zero e aumentado o valor da multa para quem 

for flagrado embriagado ao volante, em 2012. Naquele ano, foram registrados 

7.594 acidentes; no ano seguinte, 7.526; e, em 2014, 7.391. Dados do Ministério 

da Saúde, divulgados em dezembro de 2015, também mostram redução no 

número de mortes em acidentes de trânsito. Em 2013, foram registradas 42.266 

mortes e, em 2014, 40.294  – uma redução de 5%. Apesar da redução no número 
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de acidentes, o país está muito distante da média mundial de 8,3 mortes por 

grupo de 100 mil habitantes. Atualmente, o Brasil atingiu a taxa de 19,9 mortos 

por grupo de 100 mil habitantes - o menor índice desde 2010, mas ainda distante 

da meta do Plano Nacional de Redução de Acidentes, de 2011, de reduzir em 

pelo menos 50% o número de mortes no trânsito até 2020. (NASCIMENTO, 

2016, grifo nosso)  

 

Conforme Monteiro (2014), a redução dos índices de acidentes está relacionada com o 

aumento das ações de fiscalização: 

 

As mortes em acidentes de trânsito caíram 10% em todo o país no ano passado, 

segundo dados do governo federal. [...] A estatística coincide o primeiro ano de 

vigência da Lei Seca mais rigorosa, que dobrou o valor das multas. [...] 

Especialistas consideram que as mudanças na lei só tiveram impacto onde 

houve intensificação da fiscalização. Para eles outros fatores podem ter 

contribuído para queda de mortes. (MONTEIRO, 2014, grifo nosso) 

 

Observando o Gráfico 1 publicado pelo Ipea (2015, p. 16), em seu Relatório de Pesquisa 

do ano de 2015, – colacionado no anexo do presente trabalho com a referência de Gráfico 1 – 

verificamos essa sensível redução no número de mortes – de 8.621 para 8.227 – ocorridas em 

2014, em relação ao ano de 2010. 

Também cabe destacar que houve um aumento no número de campanhas educativas e de 

fiscalização no país, após o compromisso firmado pelo Governo, com a Organização das Nações 

Unidas, de reduzir 50% do número de mortes no trânsito, no período de 2011 a 2020, “Década 

Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito” (EBC, 2017). Ou seja, medidas administrativas em 

comunhão com a legislação de trânsito. Relatório da Polícia Rodoviária Federal (BRASIL, 2015) 

apontou, em 28 de março de 2017, os resultados apurados pela operação “Rodovida”, iniciada no 

ano de 2011: “De 2008 a 2010, o Brasil registrava crescimento dos acidentes graves, entre 

dezembro e janeiro, com um índice de 59,4 acidentes para cada 1 milhão de veículos registrados 

em 2008/2009, e 62,9 acidentes para cada 1 milhão de veículos em 2010/2011” (BRASIL, 2015). 

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (2015), 

Fundação pública vinculada à Presidência da República, destaca que o foco ao combate às mortes 

de trânsito deve estar voltado para a intensificação de ações administrativas de fiscalização e 

educação: 
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As principais causas dos acidentes com morte nas rodovias federais, de acordo 

com os dados da pesquisa, podem ser combatidas pela realização maciça de 

campanhas educativas. Essas campanhas devem chamar a atenção dos 

condutores para os principais motivos associados aos acidentes, como: a 

desatenção no trânsito (o uso de celular na direção se encaixa nesse grupo), o 

uso de álcool e o desrespeito às normas elementares de trânsito, como a 

ultrapassagem em locais proibidos e o excesso de velocidade, por exemplo. 

(IPEA, 2015, grifo nosso) 

 

As mortes no trânsito teriam por causa, em sua maioria, a combinação de álcool e 

direção? Relatório de Pesquisa publicado, em 2015, pelo Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – colacionado no anexo do presente trabalho com a referência de Gráfico 2 (IPEA, 

2015, p. 11) e Gráfico 3 (EBC, 2016) –, revela que a ingestão de álcool representou apenas 6,5 % 

dos acidentes com morte e 4,4% dos acidentes sem vítima fatal, numa variável que parte de 0,0 

(zero) a 40,0 (quarenta). 

- Se houvesse desde o primeiro momento as etapas de Delley (2004) não haveria 

necessidade de tantas alterações 

A hipótese acima é aplicável às seguidas alterações que ocorreram nos artigos 165, 276, 

277 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997). De acordo com a pesquisa de 

análise de conteúdo, se fossem seguidas as etapas de Delley (2004) o legislador, na busca por 

solução, teria levando em consideração outros fatores como a necessidade de investimentos em 

fiscalização e políticas públicas de educação no trânsito. Destaque-se o que Gomes (2008) 

escreveu a esse respeito: 

 

A intenção do legislador foi clara. O número de acidentes de trânsito 

em nosso país assume o caráter de verdadeira calamidade pública. 

[...] Dentre tais acidentes, muitos são cometidos, quer nas estadas, quer 

nas vias urbanas, com o agente em estado de embriaguez. [...] Daí a 

necessidade de se alterar a legislação para fazer frente a tal situação. 

Invariavelmente surgirão vozes no sentido de que o mero endurecimento 

da situação do agente, não resolverá o problema. Com alguma razão: a 

questão deve ser enfrentada, também, sob o ângulo da educação do 

motorista e do pedestre (inclusive com maior rigor na obtenção da CNH). 

A fiscalização nas estradas deve ser intensificada. A melhoria das 

condições das vias públicas, em regra esburacadas e sem condições de 

propiciar um tráfego seguro, decerto reduzirá o número de acidentes. 

(GOMES, 2008, p. 170, grifo nosso) 
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Podemos observar que para a norma atingir efetividade é preciso, conforme destaco por 

Cristas (2006, p. 78-82) dar um tempo para que a lei se estabeleça, sob pena de gerar 

“intervenções excessivamente precoces”. Além da implementação de fiscalização rotineira e 

políticas educativas, é preciso, ainda, uma mudança de cultura – beber e dirigir –, pois os 

motoristas ainda resistem à lei. O enrijecimento da legislação, de forma isolada, não tem 

competência para alcançar o objeto de reduzir o número de acidentes no trânsito. 
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CONCLUSÃO 

Apesar da ocorrência de acidentes de trânsito ligados ao consumo de álcool ser um fato 

relevante e que choca a opinião pública, o Congresso Nacional, ao receber essas demandas 

punitivas como pauta, deve observar os critérios da legística – descritos nesse estudo – para não 

legislar de forma inócua, visando somente apresentar mais um texto legislativo em resposta à 

sociedade. O papel dos Legisladores também pode ser desempenhado como interlocutores do 

povo junto ao Executivo Federal e Estadual, na cobrança da implantação de políticas públicas 

voltas para a qualidade no trânsito. Como estabelecem os princípios da legística, é necessário 

fazer um certo distanciamento do problema – demanda punitiva – para poder analisar com mais 

qualidade uma solução para a pauta.  

A alteração do Código de Trânsito Brasileiro, por meio da Lei n.º 11.705/2008 – 

denominada “Lei Seca”, acabou gerando efeito contrário ao esperado – restringiu os meios de 

prova da constatação do teor alcoólico e foi objeto de questionamento judicial. A não observância  

da legística, na proposta de 2008, gerou sucessivas alterações visando reestabelecer a efetividade 

da Lei. Conforme detalhamos, não é compatível com o ordenamento jurídico pátrio a imposição 

ao condutor de dar prova contra si, para o enquadramento no crime de dirigir após a ingestão de 

álcool, artigo 306 do CTB (BRASIL, 1997). É legalmente possível impor tal obrigação na esfera 

administrativa, artigos 165, 276 e 277 do CTB (BRASIL, 1997). Logo, a penalidade 

administrativa – multa – não pode ser demasiadamente branda ao ponto de gerar ao condutor uma 

alternativa ao enfrentamento da esfera penal.  

O condutor, em resistência à adesão à alcoolemia zero, poderá fazer a seguinte analogia: 

se me submeto aos testes de alcoolemia, respondo na esfera penal, se recusar, pago pena 

administrativa; a multa é branda, opta-se por recusar ao teste. Nesse sentido, a elevação e 

contemporânea atualização do valor da multa – penalidade administrativa –, pode gerar um 

desestímulo à cultura do álcool e direção, levando o condutor a seguinte analogia: não posso 

pagar a multa, não quero responder por crime, logo, opta-se por não dirigir após a ingestão de 

álcool. Mas isso, conforme levantado no presente estudo, é apenas uma das soluções para o 

problema. Reduzir o número de mortes no trânsito – objeto das sucessivas alterações legislativas 

– envolve um conjunto complexo de ações, além do desestímulo a conduta de dirigir embriagado 

é preciso tornar rotineira a fiscalização, as campanhas educativas, investir em infraestrutura 
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viária, o cumprimento da legislação trabalhista em relação aos motoristas profissionais – 

descanso e pausa na jornada –, enfim, temas que dariam outro objeto de estudo, temas que 

reforçam a relevância da aplicação dos conceitos da legística no cotidiano dos Gabinetes 

Parlamentares. 



70 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALBUQUERQUE, Beto, Bloco/PSB-RS. Discurso proferido na Sessão: 078.2.53.O, Fase: 

Ordem do Dia. Câmara dos Deputados, 23 de abril de 2008. Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/resultadoPesquisaDiscursos>. Acesso: 24 de mar. 

2017. 

 

ALEXANDRE, Roberto. Testemunhas confirmam embriaguez de promotor. Folha da Região, 

Araçatuba, 10 out. 2007. Disponível em: <http://www.folhadaregiao.com.br/2.633/testemunhas-

confirmam-embriaguez-de-promotor-1.76929>. Acesso em: 01 abr. 2017. 

 

ALMEIDA, Marta Tavares de. legística: história e objetivo; fronteiras e perspectivas. In: 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEGÍSTICA: qualidade da lei e desenvolvimento (2007: 

Belo Horizonte). legística: qualidade da lei e desenvolvimento. Belo Horizonte: Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2009. p. 83-102.  

 

AMIN, Espiridião. Deputado Federal 2015-2018. Lei seca: a importância da legística. Postado 

em 08 de abril de 2012. Disponível em: <http://www.esperidiaoamin.net.br/2012/04/08/lei-seca-

a-importancia-da-legistica/>. Acesso: 28 set. 2016. 

 

ARAUJO, Edinho, PMDB-SP. Discurso proferido em Plenário: 24 de abril de 2013: Vítimas 

fatais de acidente de trânsito. Câmara dos Deputados, 2013. Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/resultadoPesquisaDiscursos>. Acesso: 01 de maio 

2017. 

 

BACCHIERI, Giancarlo; BARROS, Aluísio J D. Acidentes de trânsito no Brasil de 1998 a 2010: 

muitas mudanças e poucos resultados. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.45, n.5, p. 949-963, out. 

2011. Epub Sep 16, 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102011000500017&lng=pt&nrm=iso&tlng=en> Acesso em: 25 ago. 2016. 

 

BACCI, Enio, PDT-RS. Discurso proferido em Plenário: 11 de abril de 2012: favorável à decisão 

do STJ. Câmara dos Deputados, 2012. Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/resultadoPesquisaDiscursos>. Acesso: 01 de maio 

2017. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 5º Edição – São Pulo: Saraiva, 2015. 

 

BERNARDES, Adriana. Em pelo menos seis acidentes que resultaram em 13 mortes nas pistas, 

acusados estão soltos. Correio Braziliense, Brasília, 27 out. 2009. Disponível 

em:<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2009/10/27/interna_cidadesdf,150

853/em-pelo-menos-seis-acidentes-que-resultaram-em-13-mortes-nas-pistas-acusados-estao-

soltos.shtml>. Acesso em: 02 abr. 2017. 

 



71 

 

BOECHAT, Juliana. Álcool ainda é o que mais mata. Correio Braziliense, Brasília, 19 jun. 2010. 

Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/46088/noticia.htm?sequence=1>. Acesso 

em: 02 abr. 2017. 

 

BRASIL, Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997. Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm> Acesso em: 27 set. 2016. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Viação e Transportes – CVT. Relatório Anual de 

Atividades da Comissão de Viação e Transportes 2009 - 53ª Legislatura - 3ª Sessão Legislativa. 

Brasília – 2009. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt/documentos/relatorios-de-atividades>. Acesso 

em: 01 maio 2017. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a 

Medida Provisória nº 699, de 2015. Ata da 2ª Reunião, realizada em 15 de março de 2016. 

Brasília – 2016. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-

pesquisa/publicacoes/estnottec/notas-descritivas-sobre-medidas-provisorias/2015/nota-descritiva-

da-medida-provisoria-no-699-de-2015-do-consultor-legislativo-rodrigo-cesar-neiva-

borges/@@display-file/arquivo>. Acesso em: 02 maio 2017. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados, 2003. Projeto de Lei n.º 735 de 2003. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=110909>. Acesso 

em: 02 outubro 2016. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados, 2009. Projeto de Lei n.º 5.607 de 2009. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=441591>. Acesso 

em: 02 outubro 2016. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados, 2007. Projeto de Lei n.º 2.592 de 2007. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=380428>. Acesso 

em: 02 outubro 2016. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados, 2011. Projeto de Lei Complementar n.º 29 de 2011. Disponível 

em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=495805>. 

Acesso em: 01 maio 2017. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados, 2008. Projeto de Lei de Conversão PLV n.º 13 de 2008. 

Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=391910>. Acesso 

em: 02 maio 2017. 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Requerimento REQ n.º 164/2013 - Comissão de Viação e 

Transportes – CVT. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1062744&filename=

REQ+164/2013+CVT>. Acesso em: 01 maio 2017. 

 



72 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 

 

BRASIL. Decreto, de 19 de setembro de 2007. Institui o Comitê Nacional de Mobilização pela 

Saúde, Segurança e Paz no Trânsito. Diário Oficial da União, Brasília, 20 set. 2007. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Dnn/Dnn11347.htm>. Acesso 

em: 26 maio 2017. 

 

BRASIL. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a elaboração, a 

redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 

Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que 

menciona. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm>. Acesso 

em: 26 maio 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 11.275, de 7 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 165, 277 e 302 da 

Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11275.htm>. Acesso em: 26 

maio 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008. Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 

1997, que ‘institui o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11705.htm>. Acesso em: 26 

maio 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012. Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 

1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12760.htm>. Acesso em: 26 

maio 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 12.971, de 9 de maio de 2014. Altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 

302, 303, 306 e 308 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12971.htm>. Acesso em: 26 

maio 2017. 

 

BRASIL. Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016. Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13281.htm>. Acesso em: 26 

maio 2017. 

 

BRASIL. Medida Provisória n. 415, de 22 de janeiro de 2008. Proíbe a comercialização de 

bebidas alcoólicas em rodovias federais. Diário Oficial da União – DOU de 22 de janeiro de 

2008. 

 

BRASIL. Medida Provisória n. 699, de 10 de novembro de 2015. Altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União – DOU 

de 11 de novembro de 2015. 



73 

 

 

BRASIL. Ministério da Justiça. Notícias: Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Rodovida 

em todo o país. Brasília, 16 de dezembro de 2015. Disponível em: < 

http://www.justica.gov.br/noticias/policia-rodoviaria-federal-inicia-operacao-rodovida-em-todo-

o-pais >. Acesso em: 01 de maio 2017. 

 

BRASIL, Polícia Rodoviária Federal. Operação Rodovida 2016/2017 encerra com redução de 

29% nos acidentes. Publicado em: 28 de março de 2017. Disponível em: 

<https://www.prf.gov.br/portal/sala-de-imprensa/releases-1/operacao-rodovida-encerra-com-

reducao-de-29-nos-acidentes/view> Acesso: 29 de março de 2017. 

 

BRASIL, Polícia Rodoviária Federal. Operação Integrada Rodovida começa em todo o país em 

12 de janeiro de 2015. Publicado em: janeiro de 2015. Disponível em: < 

https://www.prf.gov.br/portal/noticias/nacionais/operacao-integrada-rodovida-comeca-em-todo-

o-pais#wrapper> Acesso: 01 de maio de 2017. 

 

BRASIL. Portal Brasil. Cidadania e Justiça. Multa para motoristas alcoolizados aumenta a partir 

de novembro. Brasília 13 out. 2016. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2016/10/multa-para-motoristas-alcoolizados-aumenta-a-partir-de-novembro>. Acesso em: 

01 maio 2017. 

 

BRASIL. Portal Brasil. Mortes nas rodovias entre o fim do ano e o Carnaval caem 16%. 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2017/03/mortes-nas-rodovias-

entre-o-fim-do-ano-e-o-carnaval-caem-16>. Acesso em: 01 maio 2017. 

 

BRASIL. Projeto de Lei n. 2.592 de 2007. Altera os artigos 170, 291, 292, 296, 301, 302, 303, 

306 e 308 da Lei n o 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, e acresce dispositivo ao mesmo diploma legal. Diário da Câmara dos Deputados, 

Brasília, 08 fev. 2008, Coleção 01, p. 0403. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-corpus n. HC 109269, Segunda Turma, Brasília. 

Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação Diário de Justiça Eletrônico – DJe n.º 195, de 

11 de outubro de 2011. 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1111566/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), 

Terceira Seção, julgado em 28 mar. 2012.  DJe 04 set. 2012. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=RECUSA+TESTE+BAF%D4METRO

&repetitivos=REPETITIVOS&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 26 

maio 2017. 

 

CARDOSO, Cíntia. Brasil é o quarto país com mais mortes no trânsito na América, diz OMS. 

Folha, Genebra, 19 maio 2016. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1772858-brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-

mortes-no-transito-na-america-diz-oms.shtml>. Acesso em 25 maio 2017. 

 



74 

 

CARDOZO, José Eduardo. Alteração na Lei seca pode ser um avanço para a redução de mortes 

no trânsito no Brasil. Pensando o Direito, Ministério da Justiça, Brasília, 30 jan. 2013. Disponível 

em: <http://pensando.mj.gov.br/2013/01/30/alteracao-na-lei-seca-pode-ser-um-avanco-para-a-

reducao-de-mortes-no-transito-no-brasil/> acesso: 28 de março de 2017. 

 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Técnica Legislativa. 5º ed. rev. atual e ampliada. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2010. 328p. 

 

CASAL, Marcelo. Acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortes no país, aponta 

pesquisa. Agência Brasil, São Paulo, 25 abr. 2007. Disponível em: <https://agencia-

brasil.jusbrasil.com.br/noticias/145736/acidentes-de-transito-sao-uma-das-principais-causas-de-

mortes-no-pais-aponta-pesquisa>. Acesso em: 15 mar. 2017. 

 

CASTILHOS, Washington. Álcool está presente em 75% das mortes no trânsito. Diário da 

Saúde, 03 set. 2007. Disponível em: <http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=alcool-

esta-presente-em-75--das-mortes-no-transito>. Acesso em: 22 maio 2017. 

 

CASTRO, Alexandre V. Jardim de. legística e Modelos de Avaliação Legislativa: uma proposta 

para o aprimoramento da produção normativa municipal de Belo Horizonte. Ed. Assembleia de 

Minas, O Poder do Cidadão. 

 

CDB. Código de Trânsito mais rígido é aprovado na Câmara. Jornal Correio do Brasil, Rio de 

Janeiro, 30 out. 2003. Disponível em: <http://www.correiodobrasil.com.br/codigo-de-transito-

mais-rigido-e-aprovado-na-camara/33634/>. Acesso em: 22 maio 2017. 

 

CNM, Agência. Governo agora quer incentivar mudanças no trânsito e reduzir números de 

vítimas fatais. Confederação Nacional dos Municípios – CNM, com informações da Agência 

Brasil, Brasília, 01 out. 2012. Disponível em: 

<http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/governo-agora-quer-incentivar-

mudan%C3%A7as-no-tr%C3%A2nsito-e-reduzir-n%C3%BAmeros-de-vitimas-fatais>. Acesso 

em: 26 maio 2017. 

 

COHEN, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. Londres: Mac Gibbon e Kee, 1972. 

 

CORRÊA, Douglas. Lei Seca: multa ficará mais pesada para quem for pego alcoolizado ao 

volante. EBC Agência Brasil, Rio de Janeiro, 12 out. 2016. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/lei-seca-multa-mais-pesada-para-quem-

pego-ao-volante-alcoolizado>. Acesso em: 12 abr. 2017. 

 

CRISTAS, Assunção. legística ou a arte de bem fazer leis. Revista CEJ, Brasília, v. 10, n. 33, p. 

78-82, abr./jul. 2006. Disponível em: 

<HTTPS://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/717/897>. Acesso em: 25 ago. 

2016. 

 

D´AGOSTINO, Rosanne. Nova Lei Seca põe fim à brecha do bafômetro, mas depende de 

Tribunais. G1 Globo, São Paulo, 21 dez. 2012. Disponível em: 



75 

 

<http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/12/nova-lei-seca-poe-fim-brecha-do-bafometro-mas-

depende-de-tribunais.html>. Acesso em: 30 abr. 2017. 

 

DELLEY, Jean-Daniel. Pensar a Lei: Introdução a um procedimento metódico. Cad. Esc. De 

Legislação, Belo Horizonte v. 7 n. 12 págs. 101-43. Jan/jun. 2004. 

 

DELLEY, Jean-Daniel; Flückiger, Alexandre. A elaboração Racional do Direito Privado: da 

Codificação à legística. Cadernos Especiais de Legislação, B.H, v. 9 n. 14, págs. 35-38 jan/dez, 

2007. 

 

EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Após 4 anos de tolerância zero na Lei Seca, motoristas 

ainda resistem a mudanças. Agência Brasil, Brasília, 28 abr. 2016. Gráfico 3. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/apos-4-anos-de-tolerancia-zero-lei-seca-

motoristas-ainda-resistem-a-mudar-habitos>. Acesso em: 02 maio 2017. 

 

EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rodovida: mortes nas estradas entre o fim do ano e o 

carnaval chegaram a 973. Brasília, 28 mar. 2017. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/rodovida-mortes-nas-rodovias-entre-o-

fim-do-ano-e-o-carnaval-chegaram-973>. Acesso em: 02 maio 2017. 

 

ESTADO, Agência. O perigo de beber e dirigir. Estadão, São Paulo, 18 fev. 2007. Disponível 

em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,o-perigo-de-beber-e-dirigir,20070218p12688>. 

Acesso em: 24 maio 2017. 

 

FEREJOHN, John. Judicializing politics, politicizing law. HOOVER DIGEST 2003 – N.º 1. 

Winter Issue. Tradução: Thiago Nasser, revisão de José Eisenberg. CEDES/IUPERJ e pela 

ENM/AMB de 20 a 30 de junho de 2005. Disponível em: <http://www.cis.puc-

rio.br/cis/cedes/banco%20artigos/Filosofia%20e%20Teoria%20do%20Direito/ferejohn.pdf >. 

Acesso em: 08 de junh. 2016. 

 

FERNANDES, Edvaldo. Acidente na ponte JK reacende tema da impunidade. Câmara Notícias, 

Brasília, 21 nov. 2007. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/114048.html>. Acesso em: 25 maio 2017. 

 

FERREIRA, Costa, PSC-MA. Discurso proferido em Plenário: 11 de abril de 2012: críticas à 

decisão do STJ. Câmara dos Deputados, 2012. Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/resultadoPesquisaDiscursos>. Acesso: 01 de maio 

2017. 

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 7ª Ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 

FILHO, Efraim – DEM-PB, discurso proferido em Plenário. Ordem do Dia, Sessão 078.2.53.O, 

Câmara dos Deputados, 23 de abril de 2008. Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/Texto>. Acesso: 25 de abril 2017. 

 



76 

 

G1. Acusado de participar de 'racha' na Ponte JK vai aguardar julgamento preso. G1 Globo, 

Brasília, 10 out. 2007. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL147694-

5598,00-

ACUSADO+DE+PARTICIPAR+DE+RACHA+NA+PONTE+JK+VAI+AGUARDAR+JULGA

MENTO+PRESO.html>. Acesso em: 04 abr. 2017. 

 

G1. Imprudência mata 27 em estrada de Santa Catarina. G1, São Paulo, 10 out. 2007. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL148267-5598,00-

IMPRUDENCIA+MATA+EM+ESTRADA+DE+SANTA+CATARINA.html>. Acesso em: 20 

mar. 2017. 

 

G1. Policial vai identificar motorista bêbado sem uso do bafômetro. G1, São Paulo, 13 nov. 2006. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1349198-5598,00-

POLICIAL+VAI+IDENTIFICAR+MOTORISTA+BEBADO+SEM+USO+DO+BAFOMETRO.

html>. Acesso em: 24 maio 2017. 

 

G1. Segurança no trânsito melhora no mundo, mas piora no Brasil, diz OMS. G1, São Paulo, 19 

out. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/10/seguranca-no-

transito-melhora-no-mundo-mas-piora-no-brasil-diz-oms.html>. Acesso em: 22 maio 2017.  

 

G1. Vítimas de acidente de trânsito na Ponte JK são enterradas. G1, Brasília, 08 out. 2007. 

Disponível em: < http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL146574-5598,00-

VITIMAS+DE+ACIDENTE+DE+TRANSITO+NA+PONTE+JK+SAO+ENTERRADAS.html>. 

Acesso em: 22 maio 2017. 

 

GIL, Antônio Carlos, 1946- Como elaborar projetos de pesquisa/Antônio Carlos Gil. - 4. ed. - 

São Paulo : Atlas, 2002. 

 

GÓIS, Fábio. Publicada medida provisória que aumenta punição para quem bloquear estradas. 

Congresso em Foco, Brasília, 11 nov. 2015. Disponível em: 

<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/com-publicacao-de-mp-comeca-a-valer-multa-

maior-para-quem-bloquear-estrada/>. Acesso em 28 maio 2017. 

 

GOMES, Luiz Flávio. Comentários às reformas do Código DE Processo Penal e da Lei de 

Trânsito: novo procedimento do júri (Lei 11.689/08)... / Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches 

Cunha; Ronaldo Batista Pinto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

 

GOMES, Luiz Flávio. O espetáculo do populismo penal midiático. Revista Jus Navigandi, ISSN 

1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3283, 27 jun. 2012. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/22115>. Acesso em: 3 maio 2017. 

 

GOMES, Ordeli Savedra. A trigésima alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Portal do 

Trânsito, Paraná, 02 ju. 2016. Disponível em: <http://portaldotransito.com.br/opiniao/normas-e-

legislacao/trigesima-alteracao-do-codigo-de-transito-brasileiro/>. Acesso em: 03 abr. 2017. 

 



77 

 

HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Col. 

Os Pensadores. Trad.: João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2ª ed. São Paulo: 

Abril Cultural, 1979. 

 

HORNE, Alexander; KELLY, Richard. “The Law Commission and Law Commission Bill 

Procedures.”. Câmara dos Comuns. (2015). Disponível no site 

<http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN07156#fullreport>, 

Acesso: 19 de out. 2016. 

 

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; Polícia Rodoviária Federal - 

PRF. Acidentes de Trânsito nas Rodovias Federais Brasileiras caracterização, tendências e custos 

para a sociedade – Relatório de Pesquisa. Brasília: Ipea e PRF, 2015. 42 páginas. Disponível em: 

<http://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/IPEA%202015_relatorio_acidentes_t

ransito.pdf>. Acesso em: 02 maio 2017. 

 

JESUS, Damásio E. de, (2005) Direito Penal, volume 1: Parte Geral / 28. ed. rev. – São Paulo : 

Saraiva, 2005. 

 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. [Tradução João Baptista Machado]. 6ª ed. - São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 282 p. 

 

LAITANO, Tatiana Michele Marazzi. Antes de legislar, é preciso conhecer bem o problema. 

Consultor Jurídico, 11 jan. 2013. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-jan-

11/tatiana-marazzi-antes-legislar-preciso-conhecer-bem-problema>. Acesso em: 28 de set. 2016. 

 

LEAL, Hugo, Bloco/PSC-RJ. Para emitir parecer pela Comissão Mista, à Medida Provisória 415 

de 2008. Câmara dos Deputados, 2008. Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/resultadoPesquisaDiscursos>. Acesso: 24 de mar. 

2017. 

 

LEAL, Hugo, PSC-RJ. Discurso sobre a campanha “Não foi acidente”, contra bebida no trânsito. 

Câmara dos Deputados, 2012. Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/resultadoPesquisaDiscursos>. Acesso: 01 de maio 

2017. 

 

LEAL, João José; LEAL, Rodrigo José. Embriaguez zero ao volante, infração de trânsito e 

penalidades administrativas: Comentários aos Arts. 165, 276 e 277 do CTB. In: Âmbito Jurídico, 

Rio Grande, XI, n. 55, jul 2008. Disponível em: 

<http://www.ambito‐juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=48

22>. Acesso em: 24 maio 2017. 

  

LOCATELLI, BALZA, Piero, Guilherme. Um ano após a lei seca, crescem acidentes e feridos 

em estradas federais; mortes têm leve queda. UOL Notícias, São Paulo, 18 jun. 2009. Disponível 

em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/06/18/ult5772u4379.jhtm>. Acesso em: 28 de 

abr. 2017. 

 

MACHADO, Carla. (1998). Pânico moral: Para uma revisão do conceito. Interações, (7), 60–80. 



78 

 

 

MADER, Helena. Caso Timponi inspira tornar mais rígida a legislação de trânsito. Correio 

Braziliense, Brasília, 18 set. 2009. Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2009/09/18/interna_cidadesdf,142882

/caso-timponi-inspira-tornar-mais-rigida-a-legislacao-de-transito.shtml>. Acesso em: 03 mar. 

2017. 

 

MADER, Luzius. legística: história e objetivo; fronteiras e perspectivas, In: CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE LEGÍSTICA: qualidade da lei e desenvolvimento (2007 : Belo 

Horizonte). legística: qualidade da lei e desenvolvimento. Belo Horizonte: Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2009. p. 43-54. Disponível em: 

<http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/publicacoes_assembleia/obras_r

eferencia/arquivos/pdfs/legistica/integra.pdf>. Acesso em: 28 de set. 2016. 

 

MATTOS, Marcela. Lei Seca: Contran determina tolerância zero - Nova resolução acaba com 

margem de tolerância de álcool por litro de sangue. Veja.com, São Paulo, 29 jan. 2013. 

Disponível em: < http://veja.abril.com.br/brasil/lei-seca-contran-determina-tolerancia-zero/>. 

Acesso em: 30 abr. 2017. 

 

MAYHEW, David R. Congress: The Electoral Connection. New Haven. Yale University Press. 

1974. 

 

MENEGUIN, Fernando Boarato. Avaliação de impacto legislativo no Brasil / Brasília: 

Consultoria Legislativa do Senado Federal. Março/2010. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/182499> Acesso: 19 out. 2016. 

 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 18ª Ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2007. 

 

MONTEIRO, André. Número de mortes no trânsito tem maior queda no Brasil desde 1998. Folha 

de S. Paulo, São Paulo, 10 de nov. 2014. Disponível 

em:<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1545760-numero-de-mortes-no-transito-

tem-maior-queda-no-brasil-desde-1998.shtml>. Acesso em: 01 maio 2017. 

 

NASCIMENTO, Luciano. Lei Seca reduziu acidentes, mas é preciso pensar em alternativas ao 

carro. Agência Brasil, Brasília, 11 fev. 2016. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/lei-seca-reduziu-acidentes-mas-e-preciso-

pensar-em-alternativas-ao-carro>. Acesso em: 28 abr. 2017. 

 

PARAJARA, Fabiana. Promotor que dirigia embriagado é denunciado por triplo homicídio. O 

Globo Online, São Paulo, 19 out. 2007. Disponível em: 

<http://extra.globo.com/noticias/brasil/promotor-que-dirigia-embriagado-denunciado-por-triplo-

homicidio-721441.html>. Acesso em: 03 abr. 2017. 

 

PIRES, Maria Coeli Simões. legística: história e objetivo; fronteiras e perspectivas. In: 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEGÍSTICA: qualidade da lei e desenvolvimento (2007 : 

Belo Horizonte). legística: qualidade da lei e desenvolvimento. Belo Horizonte: Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2009. p. 119-156. Disponível em: 



79 

 

<http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/publicacoes_assembleia/obras_r

eferencia/arquivos/pdfs/legistica/integra.pdf>. Acesso em: 29 de set. 2016. 

 

PORTELA, Lincoln, PR-MG. Posicionamento do orador com relação à Medida Provisória nº 

415, de 2008. Câmara dos Deputados, Sessão n.º 078.2.53.O, Brasília, 23 abr. 2008. Diário da 

Câmara dos Deputados de 24 abr. 2008, p. 17136. 

 

RABELO, RANGEL, Carina, Natália. Jovens & álcool mistura perigosa. Istoe, São Paulo, 26 set. 

2007. Disponível em: 

<http://istoe.com.br/3241_JOVENS+ALCOOL+MISTURA+PERIGOSA/>. Acesso em: 01 abr. 

2017. 

 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 391 p. 

 

ROMERO, Diego. (2004) Reflexões sobre os crimes de perigo abstrato. Jus Navigandi, Teresina, 

ano 8, n. 439, 19 set. 2004. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/5722/reflexoes-sobre-os-

crimes-de-perigo-abstrato>. Acesso em: 19 de março 2017. 

 

SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27º Ed. – São Paulo: 

Malheiros Editores, 2006. 

 

SOARES, Fabiana de Menezes. legística e Desenvolvimento: a Qualidade da Lei no Quadro da 

Otimização de uma Melhor Legislação. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo 

Horizonte, n. 50, p. 124-142, jan./jul. 2007. Disponível em: 

<http://www.direito.ufmg.br/revista/articles/31.pdf>. Acesso em: 28 set. 2016. 

 

SOHSTEN, Natália França Von. Populismo penal no Brasil: o verdadeiro inimigo social que atua 

diretamente sobre o direito penal. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 112, maio 2013. 

Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13214 >. 

Acesso em: 3 maio 2017. 

 

SOUSA, Eliana. Brasil sedia evento mundial sobre segurança no trânsito: II Conferência Global 

de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito. Revista Brasil – EBC, Brasília, 26 out. 2015. 

Disponível em: <http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2015-08/brasil-sedia-em-

novembro-evento-sobre-seguranca-no-transito>. Acesso em: 28 maio 2017. 

 

STF, Notícias. Lei Seca: defensor público afirma que imperfeições da lei estão reduzindo número 

de condenações. Notícias STF, 14 maio 2012. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=207330>. Acesso em: 26 

maio 2017. 

 

TOMAZELA, José Maria. No 1º dia de paralisação, caminhoneiros montam bloqueios em 

rodovias de 14 Estados. Estadão, São Paulo, 09 nov. 2015. Disponível em: 



80 

 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caminhoneiros-bloqueiam-rodovias-em-quatro-

estados-do-pais-,1793235>. Acesso em: 04 mar. 2017. 

 

URBANO, Hugo Eva Magra Corrêa. Processo legislativo e qualidade das leis: Análise de três 

casos brasileiros. Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, ano 1 - nº 1, dez./ 

2014. Curitiba, Paraná. 

 

VALENTE, PSOL-SP. Discurso proferido em Plenário: 24 de abril de 2013: Contrária a 

aprovação do Projeto de Lei2592/2007. Câmara dos Deputados, 2013. Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/resultadoPesquisaDiscursos>. Acesso: 01 de maio 

2017. 

 

VERDIER, Larissa. Não foi acidente: grupo já conseguiu quase um milhão de assinaturas para 

tornar mais rígido o código de trânsito. Extra Globo, São Paulo, 25 set. 2013. Disponível em: 

<https://extra.globo.com/noticias/brasil/transito-seguro/nao-foi-acidente-grupo-ja-conseguiu-

quase-um-milhao-de-assinaturas-para-tornar-mais-rigido-codigo-de-transito-10136945.html>. 

Acesso em: 26 maio 2017. 

 

VITTO, Renato Campos Pinto de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos. IN: 

Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto, org. Justiça Restaurativa. Coletânea de Artigos. 

Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, Brasília, 

jun. 2005. Disponível em: <https://www.ufpe.br/ppgdh/images/documentos/jrestaurativa.pdf>. 

Acesso em 30 maio 2017. 

 

 



81 

 

ANEXOS 

Gráficos publicados pelo Ipea: 

Gráfico 1: 

 

 

Gráfico 2: 

 

 



82 

 

Gráfico 3: 

 

 

 


