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CRIMES DE TRÂNSITO 

ABSTRATO.  

O crime de embriaguez ao volante, definido no artigo 306 do CTB, é de 

perigo abstrato, sendo desnecessária para a sua caracterização a 

demonstração da condução anormal do veículo pelo motorista. 

 (D.O.E.,  p. )          
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Acompanha o presente recurso uma cópia do AgRg no REsp n

paradigma e publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 

se que é do Superior Tribunal de Justiça. 

 

 ordem alfabética  

 ordem numérica 

Tese 378 

CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE 

O crime de embriaguez ao volante, definido no artigo 306 do CTB, é de 

perigo abstrato, sendo desnecessária para a sua caracterização a 

demonstração da condução anormal do veículo pelo motorista. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
CEP 01007-904 

recursoespecial@mp.sp.gov.br 

Acompanha o presente recurso uma cópia do AgRg no REsp nº 1.245.304-MG, STJ, 

Revista Eletrônica de Jurisprudência 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PERIGO 

O crime de embriaguez ao volante, definido no artigo 306 do CTB, é de 

perigo abstrato, sendo desnecessária para a sua caracterização a 

demonstração da condução anormal do veículo pelo motorista.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do 

80.2013.8.26.0000

A.R.L. e impetrante P

Excelência, com base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, no art. 541 do Código de Processo Civil e no art. 

26 da Lei nº 8.038/90, interpor o presente 

para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos 

seguintes motivos:

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS

 

 O advogado Paulo Edson Frozoni impetrou um pedido de 

habeas corpus em favor de 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do HABEAS CORPUS Nº 0179435

80.2013.8.26.0000, comarca de Mogi-Guaçu, em que é paciente 

e impetrante Paulo Edson Frozoni, vem à presença de Vossa 

Excelência, com base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, no art. 541 do Código de Processo Civil e no art. 

8.038/90, interpor o presente RECURSO

para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos 

 

RESUMO DOS AUTOS 

O advogado Paulo Edson Frozoni impetrou um pedido de 

em favor de A.R.L., apontando como autoridade coatora 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Especiais Criminais 

2 

DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

HABEAS CORPUS Nº 0179435-

Guaçu, em que é paciente 

, vem à presença de Vossa 

Excelência, com base no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, no art. 541 do Código de Processo Civil e no art. 

RECURSO ESPECIAL , 

para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos 

O advogado Paulo Edson Frozoni impetrou um pedido de 

, apontando como autoridade coatora 
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o MM. Juiz de Direit

O paciente estava sendo processado, por fato ocorrido no dia 15 de 

dezembro de 2011, como incurso no art. 306 da Lei n

de Trânsito Brasileiro), porque foi surpreendido por policiais militare

dirigindo o veículo 

via pública daquela cidade, estando com concentração de álcool por litro 

de sangue superior a seis decigramas (laudo de fls. 24 destes autos 

aponta para a concentração de 

 A autoridade judicial impetrada prestou informações a fls. 

109. 

 A douta Procuradoria de Justiça manifestou

pela denegação da ordem.

 Todavia, a Egrégia 12

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: 

para, com fundamento no

trancar a ação penal nº

da Comarca de Mogi

conformidade com o vo

seguir transcrito: 

 

 “O advogado Paulo Edson Frozoni impetra “habeas
com pedido de liminar, em favor de 
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara 
da Comarca de Mogi Guaçu.
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o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi

O paciente estava sendo processado, por fato ocorrido no dia 15 de 

dezembro de 2011, como incurso no art. 306 da Lei n

de Trânsito Brasileiro), porque foi surpreendido por policiais militare

 da marca GM/S10 2.2. D, placa CYD 1153, por uma 

via pública daquela cidade, estando com concentração de álcool por litro 

de sangue superior a seis decigramas (laudo de fls. 24 destes autos 

para a concentração de 1,6 g/l). 

toridade judicial impetrada prestou informações a fls. 

A douta Procuradoria de Justiça manifestou

pela denegação da ordem. 

Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: "Concederam a ordem 

para, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, 

trancar a ação penal nº 0005228-20.2012.8.26.0362, da 1ª Vara Criminal 

da Comarca de Mogi-Guaçu, proposta em face de 

conformidade com o voto do relator Des. Vico Mañas

O advogado Paulo Edson Frozoni impetra “habeas
com pedido de liminar, em favor de A.R.L.
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara 

Comarca de Mogi Guaçu. 
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Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu. 

O paciente estava sendo processado, por fato ocorrido no dia 15 de 

dezembro de 2011, como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (Código 

de Trânsito Brasileiro), porque foi surpreendido por policiais militares 

da marca GM/S10 2.2. D, placa CYD 1153, por uma 

via pública daquela cidade, estando com concentração de álcool por litro 

de sangue superior a seis decigramas (laudo de fls. 24 destes autos 

toridade judicial impetrada prestou informações a fls. 

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se a fls. 114/117 

Câmara Criminal do Tribunal de 

"Concederam a ordem 

art. 648, I, do Código de Processo Penal, 

20.2012.8.26.0362, da 1ª Vara Criminal 

em face de A.R.L.. V.U.", de 

to do relator Des. Vico Mañas (fls. 123/126), a 

O advogado Paulo Edson Frozoni impetra “habeas corpus”, 
A.R.L., apontando como 

autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal 
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 Suscitando a atipicidade da conduta atribuída ao acusado,
diante da ausência de risco concreto à coletividade, postula o 
trancamento da
produzida, pois violado o princípio

 A liminar foi indeferida (fl. 101).

 Prestadas as informações pela autoridade tida como
e juntada aos autos documentação pertinente (fl. 109), a D.
Procuradoria da Justiça opina pela denegação da ordem.

 É o relatório.

 Por fato
foi denunciado como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/97 
porque,
em operação de

 Conforme informado nos autos, receb
06.02.2013, aguarda

 No entanto, para a tipificação do delito de embriaguez ao
volante, mesmo que se considere a infração de perigo abstrato, 
não se 
veículo d
segurança viária.

 Desnecessária demonstração de situação de risco a
certa, mas imprescindível que se revele a ação potencialmente 
lesiva à 

 Admitir
ofensividade ou lesividade, conferindo relevância penal a 
conduta que nem
jurídico protegido (Gustavo
Henrique Aranda Fuller, Legislação Penal
2010, p. 
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Suscitando a atipicidade da conduta atribuída ao acusado,
diante da ausência de risco concreto à coletividade, postula o 
trancamento da ação penal. Ademais, nula a prova técnica 
produzida, pois violado o princípio da não autoincriminação.

A liminar foi indeferida (fl. 101). 

Prestadas as informações pela autoridade tida como
e juntada aos autos documentação pertinente (fl. 109), a D.
Procuradoria da Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. 

Por fatos ocorridos em 15 de dezembro de 2011, o
foi denunciado como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/97 
porque, dirigindo embriagado, teria ignorado ordem de parada 
em operação de bloqueio de trânsito (fls. 15/16).

Conforme informado nos autos, recebida a denúncia em
06.02.2013, aguarda-se a citação do paciente.

No entanto, para a tipificação do delito de embriaguez ao
volante, mesmo que se considere a infração de perigo abstrato, 

dispensa que o agente, além de alcoolizado, conduza o 
veículo de modo anormal e ponha em risco concreto a 
segurança viária. 

Desnecessária demonstração de situação de risco a
certa, mas imprescindível que se revele a ação potencialmente 

 coletividade. 

Admitir-se o contrário representaria violação ao pr
ofensividade ou lesividade, conferindo relevância penal a 
conduta que nem ao menos tenha colocado em perigo o bem 
jurídico protegido (Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Paulo 
Henrique Aranda Fuller, Legislação Penal
2010, p. 223). 
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Suscitando a atipicidade da conduta atribuída ao acusado, 
diante da ausência de risco concreto à coletividade, postula o 

ação penal. Ademais, nula a prova técnica 
autoincriminação. 

Prestadas as informações pela autoridade tida como coatora 
e juntada aos autos documentação pertinente (fl. 109), a D. 
Procuradoria da Justiça opina pela denegação da ordem. 

s ocorridos em 15 de dezembro de 2011, o paciente 
foi denunciado como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/97 

dirigindo embriagado, teria ignorado ordem de parada 
bloqueio de trânsito (fls. 15/16). 

ida a denúncia em 
se a citação do paciente. 

No entanto, para a tipificação do delito de embriaguez ao 
volante, mesmo que se considere a infração de perigo abstrato, 

dispensa que o agente, além de alcoolizado, conduza o 
anormal e ponha em risco concreto a 

Desnecessária demonstração de situação de risco a pessoa 
certa, mas imprescindível que se revele a ação potencialmente 

se o contrário representaria violação ao princípio da 
ofensividade ou lesividade, conferindo relevância penal a 

ao menos tenha colocado em perigo o bem 
Octaviano Diniz Junqueira e Paulo 

Henrique Aranda Fuller, Legislação Penal Especial, Saraiva, 
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 Sem razão para que se altere o entendimento, Luiz Flávio
Gomes, apreciando a legislação anterior, já salientava “que é 
preciso, além da
forma anormal de dirigir, uma
ser qua
maneira: uma condução potencialmente danosa, em razão da 
bebida. 

 Um risco para a incolumidade de outrem, mas não 
necessariamente para uma
condução potencialmente lesiva a u
de pessoas. Faz
concretamente que a impregnação alcoólica influenciou a 
conduta
Evidenciado um comportamento
(dirigir em
calçada, ultrapassar semáforo vermelho, descumprir regras
elementares de trânsito, parar no meio da pista, velocidade 
abusiva, etc), está
outrem, o que neste caso
indeterminadas (coletividade)” (Estudos de Direito
Processual Penal, RT, 1999, p. 48/49).

 No caso em exame, a denúncia relata que a embriaguez
Antonio foi apurada em operação de trânsito. Nada alude a 
inicial acerca de

 Testemunha arrolada, o policial militar Marcio Alexandre
Rezende Ortiz Silva, quando ouvida na fase inquisitiva, apenas 
informou
viário decorrente de
Nenhuma referência fez à eventual
conduzir o veículo de maneira anormal, salientando que
acusado “não se encontrava em alta velocidade ou em forma de 
ziguezague”
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Sem razão para que se altere o entendimento, Luiz Flávio
Gomes, apreciando a legislação anterior, já salientava “que é 
preciso, além da influência do álcool, a exteriorização de uma 
forma anormal de dirigir, uma irregular condução, que possa 
ser qualificada objetivamente de perigosa. Dito
maneira: uma condução potencialmente danosa, em razão da 

 

Um risco para a incolumidade de outrem, mas não 
necessariamente para uma pessoa concreta. Trata
condução potencialmente lesiva a um número indeterminado 
de pessoas. Faz-se necessário, em suma, que se
concretamente que a impregnação alcoólica influenciou a 
conduta do condutor, que já não é normal nem segura. 
Evidenciado um comportamento ulterior anormal, irregular 
(dirigir em ziguezague, fora da faixa, aos 'trancos',
calçada, ultrapassar semáforo vermelho, descumprir regras
elementares de trânsito, parar no meio da pista, velocidade 
abusiva, etc), está exposta a dano potencial a incolumidade de 
outrem, o que neste caso significa a incolumidade de pessoas 
indeterminadas (coletividade)” (Estudos de Direito
Processual Penal, RT, 1999, p. 48/49). 

No caso em exame, a denúncia relata que a embriaguez
Antonio foi apurada em operação de trânsito. Nada alude a 

l acerca de eventual condução anormal do veículo.

Testemunha arrolada, o policial militar Marcio Alexandre
Rezende Ortiz Silva, quando ouvida na fase inquisitiva, apenas 
informou que a abordagem se deu no contexto de bloqueio 
viário decorrente de homicídio ocorrido nas cercanias. 
Nenhuma referência fez à eventual circunstância de o réu 
conduzir o veículo de maneira anormal, salientando que
acusado “não se encontrava em alta velocidade ou em forma de 
ziguezague” (fl. 57). 
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Sem razão para que se altere o entendimento, Luiz Flávio 
Gomes, apreciando a legislação anterior, já salientava “que é 

influência do álcool, a exteriorização de uma 
irregular condução, que possa 

lificada objetivamente de perigosa. Dito de outra 
maneira: uma condução potencialmente danosa, em razão da 

Um risco para a incolumidade de outrem, mas não 
pessoa concreta. Trata-se de uma 

número indeterminado 
se necessário, em suma, que se comprove 

concretamente que a impregnação alcoólica influenciou a 
do condutor, que já não é normal nem segura. 

ulterior anormal, irregular 
ziguezague, fora da faixa, aos 'trancos', subir a 

calçada, ultrapassar semáforo vermelho, descumprir regras 
elementares de trânsito, parar no meio da pista, velocidade 

exposta a dano potencial a incolumidade de 
a incolumidade de pessoas 

indeterminadas (coletividade)” (Estudos de Direito Penal e 

No caso em exame, a denúncia relata que a embriaguez de 
Antonio foi apurada em operação de trânsito. Nada alude a 

eventual condução anormal do veículo. 

Testemunha arrolada, o policial militar Marcio Alexandre de 
Rezende Ortiz Silva, quando ouvida na fase inquisitiva, apenas 

que a abordagem se deu no contexto de bloqueio 
ídio ocorrido nas cercanias. 

circunstância de o réu 
conduzir o veículo de maneira anormal, salientando que o 
acusado “não se encontrava em alta velocidade ou em forma de 
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 Em conclusão, não havendo ind
posto em risco a segurança viária, atípica a conduta imputada e,
portanto, ausente justa causa para a ação penal.
exposto, concede
I, do Código de Processo Penal, trancar 
0005228
de Mogi

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no art. 306 do CTB, bem como dissentiu de anterior julgame

do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o presente inconformismo, 

com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF, com a 

seguinte tese: 

 

 O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 

306 da Lei n. 9.503

 

 

 

 

2 – CONTRARIEDADE À LEI 

 

 O tipo do art. 306 da Lei n

redações. A original

Brasileiro de 1997 era a seguinte:
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Em conclusão, não havendo indícios de que o paciente
posto em risco a segurança viária, atípica a conduta imputada e,
portanto, ausente justa causa para a ação penal.
exposto, concede-se a ordem para, com fundamento no art. 648, 
I, do Código de Processo Penal, trancar 
0005228-20.2012.8.26.0362, da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Mogi-Guaçu, proposta em face de A.R.L.”. 

Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no art. 306 do CTB, bem como dissentiu de anterior julgame

do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o presente inconformismo, 

com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF, com a 

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 

306 da Lei n. 9.503⁄1997, é de perigo abs

CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

O tipo do art. 306 da Lei nº 9.503/97 já experimentou três 

original, com a edição do próprio Código de Trânsito 

Brasileiro de 1997 era a seguinte: 
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ícios de que o paciente tenha 
posto em risco a segurança viária, atípica a conduta imputada e, 
portanto, ausente justa causa para a ação penal. Frente ao 

fundamento no art. 648, 
I, do Código de Processo Penal, trancar a ação penal nº 

20.2012.8.26.0362, da 1ª Vara Criminal da Comarca 
 

Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no art. 306 do CTB, bem como dissentiu de anterior julgamento 

do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o presente inconformismo, 

com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF, com a 

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 

⁄1997, é de perigo abstrato. 

9.503/97 já experimentou três 

, com a edição do próprio Código de Trânsito 
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 “Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a 

influência de álcool ou substância de efeitos análogos, 

expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”.

 

 Esse tipo sofreu uma primeira alteração em 2008, cujo texto 

passou a ser o seguinte:

 “Conduzir veículo automotor na via pública, estando 

com conc

superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de 

qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência

 Penas 

multa e suspensão ou proibição de s

ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

 Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará 

a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para 

efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo”.

 

 A última modificação 

dispositivo vigente tem o seguinte texto

 “Art. 306. 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou 

de outra substância psicoativa que determin

dependência
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Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a 

influência de álcool ou substância de efeitos análogos, 

expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”.

Esse tipo sofreu uma primeira alteração em 2008, cujo texto 

o seguinte: 

Conduzir veículo automotor na via pública, estando 

com concentração de álcool por litro de sangue igual ou 

superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de 

qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência: 

Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará 

a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para 

efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo”.

A última modificação foi dada pela Lei nº

dispositivo vigente tem o seguinte texto: 

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou 

de outra substância psicoativa que determin

dependência”. 
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Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a 

influência de álcool ou substância de efeitos análogos, 

expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”. 

Esse tipo sofreu uma primeira alteração em 2008, cujo texto 

Conduzir veículo automotor na via pública, estando 

por litro de sangue igual ou 

superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de 

qualquer outra substância psicoativa que determine 

detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, 

e obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará 

a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para 

efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo”. 

º 12.760/2012, cujo 

Conduzir veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou 

de outra substância psicoativa que determine 
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 Penas 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.

  

 §1º  As condutas previstas no

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

ou           

 II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 

Contran, alteração da capacidade 

psicomot

  

 §2º  A verificação do disposto neste artigo poderá ser 

obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínic

perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de 

prova em direito admitidos, observado o direito à 

contraprova. 

 

 Como se percebe, a

2012, em seu §1º,

condutor do veículo, que pode ser tanto pela demonstração da presença 

de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior
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Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.

As condutas previstas no caput serão constatadas 

           (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

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

           (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 

Contran, alteração da capacidade 

psicomotora.           (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

A verificação do disposto neste artigo poderá ser 

obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínic

perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de 

prova em direito admitidos, observado o direito à 

contraprova.  (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

Como se percebe, a atual redação do art. 306 dada em 

, ampliou a forma de constatação da embriaguez do 

condutor do veículo, que pode ser tanto pela demonstração da presença 

6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior
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detenção, de seis meses a três anos, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. 

serão constatadas 

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 

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; 

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 

sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 

Contran, alteração da capacidade 

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 

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 

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)  

atual redação do art. 306 dada em 

ampliou a forma de constatação da embriaguez do 

condutor do veículo, que pode ser tanto pela demonstração da presença 

6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior 
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a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar

comprovação de 

Contran, alteração da capacidade psicomotora.

 Como se percebe, 

demonstrar a embriaguez do motorista, não se limitando apenas à 

questão da comprovação da presença de certa quantidade de álcool por 

litro de sangue ou por litro de ar alveolar

comprovação.  

 Outra conclusão 

anterior (2008) redação do art. 306 do CTB

contentam com o perigo presumido para a caracterização do delito, por 

não exigirem a produção de um 

outrem, como se referia o texto 

 E como preleciona 

redação atual contornou os graves erros da anterior, retomando o 

princípio básico da original, porém modificada. Inicialmente, o crime de 

embriaguez ao volante caracteriza

automotor sob influência 

expondo a incolumidade alheia a dano potencial, vale dizer, perigo 

concreto. Depois, abandonou

patamar para a embriaguez ao volan

sangue. Essa redação inviabilizou, completamente, a apuração e 

punição, pois exige do próprio acusado que realizasse o exame pericial, 

para apontar aquele nível de álcool no sangue, produzindo prova contra 

si mesmo, o que é
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a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar

comprovação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 

Contran, alteração da capacidade psicomotora.           

Como se percebe, houve uma ampliação nos meios de se 

embriaguez do motorista, não se limitando apenas à 

questão da comprovação da presença de certa quantidade de álcool por 

ou por litro de ar alveolar, que continua

conclusão que se extrai tanto da atual (20

anterior (2008) redação do art. 306 do CTB é no sentido de que se 

contentam com o perigo presumido para a caracterização do delito, por 

a produção de um dano potencial à incolumidade de 

como se referia o texto original desse preceito legal

omo preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI

redação atual contornou os graves erros da anterior, retomando o 

princípio básico da original, porém modificada. Inicialmente, o crime de 

embriaguez ao volante caracteriza-se pela condução de veículo 

sob influência de álcool ou substância de efeitos análogos, 

expondo a incolumidade alheia a dano potencial, vale dizer, perigo 

concreto. Depois, abandonou-se o perigo concreto, mas se fixou um 

patamar para a embriaguez ao volante: seis decigramas

sangue. Essa redação inviabilizou, completamente, a apuração e 

punição, pois exige do próprio acusado que realizasse o exame pericial, 

para apontar aquele nível de álcool no sangue, produzindo prova contra 

si mesmo, o que é inconstitucional. Atualmente, voltou
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a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar como pela 

sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 

            

houve uma ampliação nos meios de se 

embriaguez do motorista, não se limitando apenas à 

questão da comprovação da presença de certa quantidade de álcool por 

, que continuam formas de sua 

a atual (2012) como da 

é no sentido de que se  

contentam com o perigo presumido para a caracterização do delito, por 

dano potencial à incolumidade de 

se preceito legal de 1997. 

GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “a 

redação atual contornou os graves erros da anterior, retomando o 

princípio básico da original, porém modificada. Inicialmente, o crime de 

ondução de veículo 

de álcool ou substância de efeitos análogos, 

expondo a incolumidade alheia a dano potencial, vale dizer, perigo 

se o perigo concreto, mas se fixou um 

te: seis decigramas por litro de 

sangue. Essa redação inviabilizou, completamente, a apuração e 

punição, pois exige do próprio acusado que realizasse o exame pericial, 

para apontar aquele nível de álcool no sangue, produzindo prova contra 

inconstitucional. Atualmente, voltou-se à redação 
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original, lastreada apenas na influência do álcool, sem nível pré

ao mesmo tempo em que se adotou o perigo abstrato” 

Processuais Penais Comentadas, 

Tribunais, 7ª Ed., vol. 2, p. 715).

 No mesmo sentido, 

conclui: 

 “Em regra, o direito penal pune os crimes de perigo 

concreto, isto é, aquelas condutas delituosas que atingem 

direta e imediatamente o bem jurídico tutelado. 

Lei nº 12.760/2012 diz que é crime “conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 

determine dependência”. Trata

positivação do crime 

provar que o motorista embriagado se embebedou com o 

propósito de atropelar ou matar, ou de que, se 

embebedando, não tinha intenção de fazê

que ao se embriagar e tomar a direção do veículo o motorista 

põe em perigo, ainda que em abstrato, a vida e a 

incolumidade física de outrem, e tanto basta para a sua 

inculpação

abstrato.

3521, 20

em: <http://jus.com.br/artigos/23762

2014). 
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original, lastreada apenas na influência do álcool, sem nível pré

ao mesmo tempo em que se adotou o perigo abstrato” 

Processuais Penais Comentadas, São Paulo, 2013, Editora Rev

Ed., vol. 2, p. 715).  

No mesmo sentido, JOSÉ GERALDO DA FONSECA

Em regra, o direito penal pune os crimes de perigo 

concreto, isto é, aquelas condutas delituosas que atingem 

direta e imediatamente o bem jurídico tutelado. 

Lei nº 12.760/2012 diz que é crime “conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 

determine dependência”. Trata-se, como se disse, da 

positivação do crime de perigo abstrato. Não é necessário 

provar que o motorista embriagado se embebedou com o 

propósito de atropelar ou matar, ou de que, se 

embebedando, não tinha intenção de fazê

que ao se embriagar e tomar a direção do veículo o motorista 

põe em perigo, ainda que em abstrato, a vida e a 

incolumidade física de outrem, e tanto basta para a sua 

inculpação” (A nova Lei Seca e o crime de perigo 

abstrato. Jus Navigandi, Teresina,

20 fev. 2013. Disponível 

http://jus.com.br/artigos/23762>. Acesso em:
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original, lastreada apenas na influência do álcool, sem nível pré-definido, 

ao mesmo tempo em que se adotou o perigo abstrato” (cf. Leis Penais e 

São Paulo, 2013, Editora Revista do 

JOSÉ GERALDO DA FONSECA 

Em regra, o direito penal pune os crimes de perigo 

concreto, isto é, aquelas condutas delituosas que atingem 

direta e imediatamente o bem jurídico tutelado. O art.306 da 

Lei nº 12.760/2012 diz que é crime “conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 

se, como se disse, da 

de perigo abstrato. Não é necessário 

provar que o motorista embriagado se embebedou com o 

propósito de atropelar ou matar, ou de que, se 

embebedando, não tinha intenção de fazê-lo. A lei presume 

que ao se embriagar e tomar a direção do veículo o motorista 

põe em perigo, ainda que em abstrato, a vida e a 

incolumidade física de outrem, e tanto basta para a sua 

A nova Lei Seca e o crime de perigo 

, Teresina, ano 18, n. 

. Disponível 

>. Acesso em: 25 fev. 
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 O fato tratado nestes autos ocorreu em 15 de dezembro de 

2011, ou seja, na vigência da segunda redação

quando se exigia para a configuração do crime a 

por litro de sangue superior a seis decigramas

álcool por litro de ar alveolar

 Todavia, naturalmente, a conduta do recorrido não só tem 

que ser analisada sob a égide do tipo do art. 306 do CTB que existia na 

data do fato, mas também sob o enfoque da atual redação do crime de 

embriaguez ao volante.

 E, como já adiantado, não ocorreu qualquer 

descriminalização da conduta do recorrido, uma vez 

concentração de álcool por litro de sangue (seis decigramas) continua 

sendo uma forma de comprovação da embriaguez, disposta no 

art. 306 do CTB. 

 Por outro lado, n

nos autos está a velha distinç

de perigo abstrato (ou presumido), cuja importância prática, segundo 

seus prosélitos, está no 

necessária na primeira modalidade (Cf., v.g., 

TOLEDO, “Princípios Básicos de Direito Penal”, 5ª ed., Saraiva, 1994, n. 

138, pág. 143; EUGENIO RAUL ZAFFARONI

Penal”, Parte General, 6ª ed., EDIAR, Buenos Aires, 1996, n. 307, pág. 

474; JULIO FABBRINI MIRABETE

ed., Atlas, 1995, n. 3.6.15, pág. 132; 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA    

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais

O fato tratado nestes autos ocorreu em 15 de dezembro de 

2011, ou seja, na vigência da segunda redação do art. 306 do CTB, 

quando se exigia para a configuração do crime a concentração de álcool 

por litro de sangue superior a seis decigramas ou de 

álcool por litro de ar alveolar.  

Todavia, naturalmente, a conduta do recorrido não só tem 

e ser analisada sob a égide do tipo do art. 306 do CTB que existia na 

data do fato, mas também sob o enfoque da atual redação do crime de 

embriaguez ao volante. 

omo já adiantado, não ocorreu qualquer 

descriminalização da conduta do recorrido, uma vez 

concentração de álcool por litro de sangue (seis decigramas) continua 

sendo uma forma de comprovação da embriaguez, disposta no 

Por outro lado, no centro da controvérsia que se estabeleceu 

nos autos está a velha distinção entre os crimes de perigo concreto e os 

de perigo abstrato (ou presumido), cuja importância prática, segundo 

seus prosélitos, está no thema probandum, pois a prova do risco só é 

necessária na primeira modalidade (Cf., v.g., FRANCISCO DE ASSIS 

, “Princípios Básicos de Direito Penal”, 5ª ed., Saraiva, 1994, n. 

EUGENIO RAUL ZAFFARONI, “Manual de Derecho 

Penal”, Parte General, 6ª ed., EDIAR, Buenos Aires, 1996, n. 307, pág. 

JULIO FABBRINI MIRABETE, “Manual de Direito Penal”, vol

ed., Atlas, 1995, n. 3.6.15, pág. 132; CEZAR ROBERTO BITENCOURT
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O fato tratado nestes autos ocorreu em 15 de dezembro de 

do art. 306 do CTB, 

concentração de álcool 

ou de 0,3 miligrama de 

Todavia, naturalmente, a conduta do recorrido não só tem 

e ser analisada sob a égide do tipo do art. 306 do CTB que existia na 

data do fato, mas também sob o enfoque da atual redação do crime de 

omo já adiantado, não ocorreu qualquer 

descriminalização da conduta do recorrido, uma vez que a mesma 

concentração de álcool por litro de sangue (seis decigramas) continua 

sendo uma forma de comprovação da embriaguez, disposta no §1º do 

o centro da controvérsia que se estabeleceu 

ão entre os crimes de perigo concreto e os 

de perigo abstrato (ou presumido), cuja importância prática, segundo 

, pois a prova do risco só é 

FRANCISCO DE ASSIS 

, “Princípios Básicos de Direito Penal”, 5ª ed., Saraiva, 1994, n. 

, “Manual de Derecho 

Penal”, Parte General, 6ª ed., EDIAR, Buenos Aires, 1996, n. 307, pág. 

, “Manual de Direito Penal”, vol. 1, 9ª 

CEZAR ROBERTO BITENCOURT, 
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“Lições de Direito Penal”, 3ª ed., Livraria do Advogado Editora, 1995, n. 

6.5, pág. 67).  

 Na realidade, as categorias em apreço refletem, apenas, 

diferentes técnicas de tipificação: 

expresso elemento do tipo, cuja ocorrência, portanto, deve ser 

verificada, em cada processo, pelo juiz; no segundo, ao contrário, é o 

legislador quem seleciona, de acordo com as regras de experiência, os 

comportamentos tipicamente perigosos para certo bem jurídico e, 

exatamente por isso, o perigo já não é objeto da atividade probatória, 

constituindo, antes, a própria 

reati di pericolo”, in

penale”, Parte Generale, CEDAM, Padova, 1979, págs. 200/201; 

GIOVANNI GRASSO

pericolo e i reati di attentato”, 

Penale”, Giuffrè, ano XXIX, fasc. 3, julh

HANS-HEINRICH JESCHECK

General, tradução do Dr. José Luis Manzanares Samaniego, 4ª ed., 

Comares Editorial, Granada, 1993, § 26, pág. 238). 

 De todo modo, o 

sempre vinculado ao conceito de probabilidade 

conjectura que se funda sobre a experiência de casos similares” (Cf. 

FRANCESCO ANTOLISEI

Milão, Giuffrè, 1994, n. 93, págs. 210

 Com efeito, segundo advertia 

possível, sobre a base da experiência, estabelecer 
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“Lições de Direito Penal”, 3ª ed., Livraria do Advogado Editora, 1995, n. 

Na realidade, as categorias em apreço refletem, apenas, 

diferentes técnicas de tipificação: no primeiro caso, o perigo constitui um 

expresso elemento do tipo, cuja ocorrência, portanto, deve ser 

verificada, em cada processo, pelo juiz; no segundo, ao contrário, é o 

legislador quem seleciona, de acordo com as regras de experiência, os 

os tipicamente perigosos para certo bem jurídico e, 

exatamente por isso, o perigo já não é objeto da atividade probatória, 

constituindo, antes, a própria ratio da incriminação (Cf. 

in “Foro penale”, 1969, pág. 1; MANTOVANI

penale”, Parte Generale, CEDAM, Padova, 1979, págs. 200/201; 

GIOVANNI GRASSO, “L’anticipazione della tutela penale: i reati di 

pericolo e i reati di attentato”, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura 

Penale”, Giuffrè, ano XXIX, fasc. 3, julho-setembro de 1986, pág. 697; 

HEINRICH JESCHECK, “Tratado de Derecho Penal”, Parte 

General, tradução do Dr. José Luis Manzanares Samaniego, 4ª ed., 

Comares Editorial, Granada, 1993, § 26, pág. 238).  

De todo modo, o eventus periculi (presumido ou não

sempre vinculado ao conceito de probabilidade —

conjectura que se funda sobre a experiência de casos similares” (Cf. 

FRANCESCO ANTOLISEI, “Manuale de Diritto Penale”

Milão, Giuffrè, 1994, n. 93, págs. 210-211).  

efeito, segundo advertia FRANCESCO ANTOLISEI

possível, sobre a base da experiência, estabelecer 
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“Lições de Direito Penal”, 3ª ed., Livraria do Advogado Editora, 1995, n. 

Na realidade, as categorias em apreço refletem, apenas, 

no primeiro caso, o perigo constitui um 

expresso elemento do tipo, cuja ocorrência, portanto, deve ser 

verificada, em cada processo, pelo juiz; no segundo, ao contrário, é o 

legislador quem seleciona, de acordo com as regras de experiência, os 

os tipicamente perigosos para certo bem jurídico e, 

exatamente por isso, o perigo já não é objeto da atividade probatória, 

da incriminação (Cf. M. GALLO, “I 

MANTOVANI, “Diritto 

penale”, Parte Generale, CEDAM, Padova, 1979, págs. 200/201; 

, “L’anticipazione della tutela penale: i reati di 

“Rivista Italiana di Diritto e Procedura 

setembro de 1986, pág. 697; 

, “Tratado de Derecho Penal”, Parte 

General, tradução do Dr. José Luis Manzanares Samaniego, 4ª ed., 

(presumido ou não) está 

— ou seja, a “uma 

conjectura que se funda sobre a experiência de casos similares” (Cf. 

Manuale de Diritto Penale”, Parte Generale, 

FRANCESCO ANTOLISEI, é 

possível, sobre a base da experiência, estabelecer a priori a 


