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• Adequação do paradigma para a produção de decisão capaz de ser utilizada
em  recursos  repetitivos.  Relevância  da  controvérsia  que,  direta  ou
indiretamente, afeta toda a população brasileira.

• A proibição da autoincriminação não tem o alcance de deixar ao arbítrio do
suspeito,  mesmo  visivelmente  embriagado,  a  prerrogativa  de  ser  ou  não
processado pelo crime de direção sob efeito de álcool. 

• Caráter falacioso da argumentação que considera a nova redação do art.
306 do Código de Trânsito, operada pela Lei nº 11.705/2008, mais benigna do
que a redação anterior, que não estabelecia o parâmetro de 6 decigramas de
concentração  de  álcool  no  sangue.  Enquanto  na  lei  anterior  bastava  estar
(visivelmente) embriagado para incidir na norma penal, na nova redação pratica
o crime tanto quem está embriagado quanto quem apresenta concentração de
álcool igual ou superior a 6 decigramas no sangue.

• Parecer  pelo  provimento  do  recurso  especial  e  pela  formação  do
entendimento, na esteira de precedentes do STF e do STJ, de que “a prova da
embriaguez ao volante deve ser feita,  preferencialmente,  por meio de perícia,
respeitado o direito contra a autoincriminação, podendo a perícia ser suprida
por  exame  clínico  ou  prova  testemunhal,  nas  hipóteses  em  que  a
sintomatologia da embriaguez se apresente indisfarçável, dando conta de que
os 6 decigramas de concentração de álcool foram excedidos.
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O presente recurso especial,  depois  de distribuído e  colher  do

MPF  a  manifestação  de  estilo,  foi  selecionado  para  processamento  e

julgamento como paradigma de recurso especial repetitivo,  nos termos da

Resolução nº 8, de 7.8.2008, cujo § 1º do art. 2º confere ao Ministro relator o

poder de adotar tal procedimento e submeter o feito à Corte Especial ou Seção

especializada,  desde  que  nele  reconheça  a  representatividade  da  questão

jurídica para recursos repetitivos. A decisão do Ministro relator se estampa nas

fls. 168-170, que determinou a suspensão,  nos tribunais de 2ª instância,  da

tramitação dos recursos que veiculam igual controvérsia.

2. Nesta oportunidade, o Ministério Público Federal é chamado a se

manifestar sobre a tese jurídica posta, notadamente sobre a admissibilidade do

presente feito como representativo da multiplicidade de recursos com idênticos

contornos,  nos  termos  do  art.  3º  II  do  mesmo  ato  normativo.  Assim,

considerando importância da tese jurídica em questão,  reitera os termos da
manifestação de fls. 151-156 pelo provimento do recurso especial, e passa

a  indicar  aspectos  da  controvérsia  relevantes  para  consideração  em
recurso repetitivo.

I. Exposição da hipótese

3. No caso, em 03.04.2008, o recorrido  EDSON LUIZ FERREIRA,
na direção de veículo automotor, envolveu-se em acidente de trânsito e, diante

da indisponibilidade de equipamento para a realização do conhecido “teste do

bafômetro”, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, para exame clínico, que

atestou  seu  estado  de  embriaguez.  Ofertada  e  recebida  denúncia  em  seu

desfavor, por infração ao art. 306 do CTB, o recorrido impetrou habeas corpus

ao  Tribunal  de Justiça do Distrito Federal, objetivando o trancamento da

ação penal por ausência de justa causa, fundada na superveniente atipicidade

da conduta decorrente de lei posterior.

4. O  TJDFT  concedeu,  então,  a ordem pleiteada, determinando o

trancamento  da  ação  penal,  sob  o  entendimento  de  que,  não  tendo  o
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denunciado sido submetido a exames de sangue ou etilômetro (“bafômetro”),

não restou comprovado que conduzia veículo automotor sob efeito de álcool,

na  concentração  exigida  pela  norma  do  art.  306  do  Código  de  Trânsito

Brasileiro,  com  a  redação  determinada  pela  Lei  nº  11.705/08.  Assim,  ao

considerar “mais benéfica” a nova redação do dispositivo legal, concluiu que

esta deveria retroagir para tornar atípica a conduta do acusado (fls. 80-99).

5. Restou  ao  Ministério  Público  do  Distrito  Federal,  com

fundamento no art. 105 III  a da CR, interpor o presente Recurso Especial (fls.

105-122), alegando contrariedade aos arts. 43 I e 157 do CPP, e negativa de

vigência ao art. 306 do CTB. Em suas razões, sustenta o MPDFT que não se

pode condicionar o recebimento da denúncia à existência de prova cabal do

cometimento  do  ilícito,  especialmente  quando  a  nova  legislação  faculta  ao

acusado a escolha de realizar, ou não, o teste de embriaguez, ainda que os

sinais  de tal  estado sejam perceptíveis de plano,  porquanto essa não foi  a

vontade  da  lei.  Aduz  que  a  supervalorização  de  uma  prova  técnica  em

detrimento dos demais meios de prova malfere os ditames do art. 157 do CPP.

Postula  o  provimento  do  recurso,  para  que,  reformado  o  decisum,  dê-se

prosseguimento à ação penal.

6. Apresentadas  as  contrarrazões  (fls.  125-142),  foi  o  recurso

admitido  na  origem  (fls.  145-147),  devendo  igualmente  ser  admitido  nessa

instância  especial,  salvo  melhor  juízo,  eis  que  presentes  os  pressupostos

recursais  gerais  e  específicos  indispensáveis  ao  seu  trânsito,  além do  que

representa satisfatoriamente a controvérsia estabelecida nos diversos tribunais

do  País,  cabendo  a  essa  Corte  Superior  promover  a  pacificação  da

jurisprudência sobre o tema.

II. Representatividade deste feito para solução uniforme da
controvérsia

7. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se, diante da
nova redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), operada
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pela  Lei  nº  11.705/2008,  o  tipo  penal  só  se  aperfeiçoa  caso  o  agente
empreste  sua  aquiescência  voluntária  ao  exame  por  etilômetro
(“bafômetro”) ou de alcoolemia (coleta de sangue). 

8. À  primeira  vista,  o  presente  recurso  não  se  adequaria  a  essa

representatividade  porquanto  apresenta  algumas  particularidades  que

poderiam  reclamar  solução  particularizada  e  insuscetível  de  generalização.

Conforme apontado na breve exposição da hipótese, sua qualificação jurídica

não prescinde de uma discussão sobre a eficácia da lei penal no tempo. Nesse

caso,  surge  inevitavelmente  a  dúvida  razoável  sobre  qual  das  normas  é

realmente a mais benigna. O recurso do parquet também suscita a aptidão do

habeas  corpus  para  trancar  ação  penal  que  se  reveste  dos  elementos

enumerados no art. 43 do CPP e não incide nos incisos do art. 395 do mesmo

estatuto processual. A alegada ofensa ao art. 157 do CPP traz ao debate a

possibilidade de um tribunal tratar como ilícita prova lícita. Por fim, a solução do

recurso,  principalmente  se  provido,  repercutirá  no  prosseguimento  da  ação

penal na instância de origem, e não na condenação ou absolvição do recorrido.

9. No  entanto,  essas  particularidades  não  tornam  a  hipótese

vertente  inadequada,  antes  enriquecem-na  e  permitem  uma  solução  mais

abrangente porque ela – a hipótese -, na verdade, retrata os diversos aspectos

da controvérsia que se instalou no País a partir da edição da Lei nº 11.705/08.

Afinal,  nos inúmeros recursos suspensos até a solução da “controvérsia do

bafômetro”, no que também se compreende a perigosa incerteza jurídica que

se instalou entre os órgãos fiscalizadores e os participantes no sistema do

trânsito,  subjaz  o  alcance  que  se  pretenda  conferir  ao  princípio  da  não-

autoincriminação  (nemo  tenetur  se  detegere),  segundo  o  qual,  em  linhas

gerais, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas a solução para essa

controvérsia não impede o enfrentamento da questão do conflito intertemporal

de  leis,  antes  a  enriquece.  Os  demais  aspectos  desta  hipótese  acima

assinalados não passam de decorrência do desfecho a se dar à controvérsia,

mais que temas adicionais dependentes de decisão.
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10. Com essas considerações, entende o Ministério Público Federal

que a hipótese versada se adequa a uma solução uniforme para a controvérsia

objeto de recursos repetitivos. A discussão que se seguiu à alteração do art.

306 do CTB reclama pacificação nos tribunais pátrios, razão pela qual cumpre

enfrentar e dirimir a controvérsia nesta sede.

11. A relevância da controvérsia se patenteia na circunstância de que

toda a população brasileira, participante do sistema de trânsito como condutor,

pedestre ou fiscalizador, será afetada pela interpretação pacificadora a cargo

do Superior Tribunal de Justiça. Seria mesmo o caso, salvo melhor juízo, de se

submeter  o  julgamento  do  incidente  à  Corte  Especial,  e  não  apenas  à  3ª

Seção, e, ainda, “ante a relevância da matéria”, solicitar a “manifestação escrita

de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia”, nos termos

previstos no art. 3º I da mencionada Resolução nº 8.

III. Exposição e discussão da controvérsia
12. Em resposta ao anseio social, potencializado pela constatação de

que o Brasil é um país onde mais se mata e se morre no trânsito, o legislador

promoveu alterações significativas no Código de Trânsito Brasileiro visando a

exacerbar  as  sanções  penais  e  administrativas,  assim  como  fortalecer  a

fiscalização, em relação à direção de veículo automotor sob efeito de álcool.

13. A antiga redação do art. 306 do CTB exigia, para a configuração

do delito,  que o motorista estivesse sob a influência de álcool,  sem indicar

quantidade específica de concentração da substância no corpo, pelo que não

pairavam dúvidas de que o exame clínico ou a prova testemunhal, desde que

convincentes,  atendiam,  perfeitamente,  à  exigência  do  tipo  penal.  Com  o

advento da Lei  nº 11.705/08,  passou a referida norma a estabelecer  que o

condutor estivesse 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”. É inegável que a nova lei, a

par de trazer mais certeza sobre o tipo penal – nullum crimen sine lege certa -,
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trouxe  mais  rigor  na  repressão  à  conduta  de  conduzir  veículo  automotor

alcoolizado. Enquanto antes eram necessários sinais externos de embriaguez,

o  que  concedia  notável  margem  de  discricionariedade  à  autoridade

fiscalizadora  e  aos  operadores  da  persecução  penal,  agora,  basta  a

constatação  de  6  decigramas  de  álcool  no  sangue,  fração  muito  aquém,

segundo  os  especialistas,  do  estado  a  partir  do  qual  a  ingestão  de  álcool

produz  efeitos  empiricamente  perceptíveis  na  média  das  pessoas.  Daí  se

compreende  que  a  nova  lei  foi  apelidada  pelos  meios  de  comunicação  de

massa e a própria opinião pública de “lei seca”. Noutros termos,  doravante,
não  é  preciso  estar  embriagado  para  incidir  na  norma  penal,  basta
apresentar a proporção de 6 decigramas de álcool no sangue, o que, em

certas  pessoas,  pode  não  chegar  a  afetar  os  reflexos  necessários  para  a

condução de veículo.

14. No entanto, de pronto, juristas e aplicadores do Direito penal se

deixaram  seduzir  pela  tese  de  que  a  mudança  legislativa  inaugurou  um

rigorismo probatório, contrariando, com essa interpretação, o próprio escopo da

norma, que foi o de desestimular a combinação “bebida e direção”, ao prever

uma  penalidade  mais  severa  ao  condutor  que  coloca  em  risco  os  demais

usuários da via pública.  Não percebeu essa corrente de pensamento que a

nova lei ampliou o espectro de incidência do tipo penal, não obstante o tenha

tornado mais preciso.

15. É assim que ganhou força a interpretação de que o legislador,

desatento  à  boa  técnica  legislativa,  impôs  dificuldades  na  comprovação  da

situação de embriaguez, em vista da necessidade de realização de exames de

alcoolemia (coleta de sangue) ou etilômetro (“bafômetro”), únicos, a seu juízo,

aptos a concluir, com exatidão, o grau de concentração de álcool. Tais exames,

por outro lado, principalmente o do bafômetro, somente são realizáveis com a

anuência do suposto infrator,  o que, diante de uma provável recusa, teria o

condão de frustrar a colheita da prova e, consequentemente, fulminar a futura

persecução penal – mesmo que o agente esteja visivelmente embriagado.
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16. No caso específico dos autos – mas nisto ele não se afasta da

multiplicidade de recursos dependentes de solução da controvérsia posta -, vê-

se que a conduta delituosa ocorreu em 03.04.2008, sob a égide, portanto, da

lei  anterior,  uma vez  que a  Lei  nº  11.705  entrou  em vigor  em 20.06.2008.

Assim, considerando que a lei antiga não exigia percentual específico, podendo

a embriaguez ser constatada por exame clínico,  como efetivamente ocorreu,

entendeu o Tribunal a quo, por maioria, que a nova lei, por impor critério rígido

para  tal  verificação,  seria  mais  benéfica,  devendo  ser  aplicada  a  fatos

anteriores  a  sua vigência,  eis  que tornaria  atípica  a  conduta  de quem não

houvesse se submetido aos exames.

17. E a própria designação da lei mais benéfica aqui não é isenta de

controvérsia. O Tribunal a quo entendeu que uma restrição quanto à prova, que

inferiu da lei posterior, torná-la-ia mais benéfica que a lei anterior, convertendo

a conduta que não se submetera a verificação segundo a prova que entendeu

indispensável em um ato penalmente irrelevante. Esse argumento, data venia,

peca por várias falhas. Primeiro, uma restrição à produção da prova operada

por lei posterior não constitui uma mudança de Direito material, e sim de Direito

processual. O princípio da reserva legal requer a retroatividade ou ultratividade

da lei  penal,  material.  Segundo, não há uma restrição à produção de prova

derivada da lei  nova. Esta apenas traz mais certeza aos elementos do tipo,

ainda que ao preço de torná-lo mais abrangente (não é preciso estar bêbado

para incidir na norma incriminadora, basta ter os 6 decigramas). Em terceiro

lugar, o argumento é falacioso, pois transforma o mais benigno em mais severo

e vice-versa: antes, somente quem se achava visivelmente embriagado poderia

incidir nas iras da norma penal. Sem esse elemento empírico ao alcance do

senso comum, era impossível sequer iniciar uma investigação criminal. Agora,

tanto quem está visivelmente embriagado,  por  conter  presumidamente mais

que  a  dosagem  mínima  de  álcool  no  sangue,  quanto  quem  não  está

embriagado,  mas apresenta a dosagem mínima de 6 decigramas,  pratica o

crime. 
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18. Contudo,  nem  agora  nem  antes  ocorre  a  imposição  de  uma

modalidade de prova em detrimento de todas as demais, sob pena de ofensa

aos  arts.  157  e  155  parágrafo  único  do  Código  de  processo  penal.  A

estipulação de uma prova só para esse delito é criação puramente pretoriana

sem qualquer lastro legal, constitucional ou nos princípios gerais do Direito. O

absurdo  dessa  interpretação,  que  leva  a  um impasse  hermenêutico,  acaba

entregando  nas  mãos  do  bêbado  a  única  possibilidade  de  verificar  sua

embriaguez,  visto que aquele que não está  bêbado verá o bafômetro ou o

exame de alcoolemia como meio de defesa, e não de autoincriminação.

19. A despeito da interpretação corrente, a intenção do legislador não

se deixou trair pelo texto produzido. Tal intenção, como é público e notório, foi,

exatamente, de impor maior rigor à prática, visando a encorajar o nível zero de

alcoolemia  (“lei  seca”).  Não  é  aceitável  que,  agora,  a  pretexto  de  falta  de

técnica legislativa, se crie pretorianamente obstáculos à prova da embriaguez

no  âmbito  do  processo  penal.  O  resultado  dessa  interpretação  absurda  é

literalmente  um  escárnio  em  relação  ao  dever  do  estado  de  proteger  os

cidadãos  e  disciplinar  o  trânsito,  pois  permite  que  motoristas  notoriamente

embriagados se  recusem ao único  exame aceito  por  esse entendimento e,

assim,  obtenham  êxito  nos  tribunais  em  busca  do  trancamento  de  ações

penais.

20. Decerto o agente não é obrigado a respirar  no “bafômetro”.  O

direito  à  não-autoincriminação,  com  sede  constitucional  derivada  da

Convenção Americana de Direitos Humanos, não comporta discussões. Talvez

seja  um  exagero  estender  seu  alcance  ao  exame  de  alcoolemia,  que

pressupõe  a  extração  de  amostra  da  sangue  do  indivíduo,  mas  isto  não

interfere com a argumentação que ora se apresenta. O que não é aceitável é

que, em nome do referido direito, se entregue ao autor do fato a disposição

sobre o início ou o êxito da persecução penal. O suspeito não está obrigado
a produzir prova contra si e não merece censura por não fornecê-la. Mas,
se o estado tem o ônus de provar o crime, não se lhe pode negar os
meios de fazê-lo. 
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21. Estabelece o art. 291 do CTB que, aos crimes cometidos na
direção de veículos automotores, aplicam-se as normas gerais do Código
de Processo Penal. Por sua vez, os arts. 158 e 167 do CPP dispõem que,

quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de

delito, direto ou indireto, não podendo substitui-lo a confissão do acusado, mas,

não sendo possível tal exame, por haverem desaparecido os vestígios, a prova

testemunhal  poderá  suprir-lhe  a  falta.  Decorre  dos  aludidos  dispositivos

processuais que, se o condutor de veículo se recusar a soprar o bafômetro ou

não  for  possível,  por  recusa  (para  quem  a  entenda  aceitável)  ou

impossibilidade do exame de alcoolemia, a inspeção clínica, aliada a robusta

prova testemunhal, deve ser satisfatória para provar a materialidade do crime.

Anote-se que, na totalidade dos casos de suspeita de embriaguez ao volante, a

prova não decorre apenas do testemunho da autoridade policial, eis que, diante

da recusa ao teste do bafômetro ou à realização do laboratorial,  subsiste o

laudo de exame clínico efetuado por médico-legista do IML,  ao qual, em

regra, são conduzidos os supostos infratores.

22. Por  outro  lado,  a  liberdade  probatória  na  verificação  da

embriaguez  emana  do  próprio  Código  de  Trânsito,  ao  prever,  no  capítulo

destinado às medidas administrativas, que todo condutor suspeito 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 (art.  277).  Na

mesma  linha,  dispõe  que  a  infração  prevista  no  art.  1651 poderá  ser

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 (art. 277 § 2º).

23. Ora, o estado de embriaguez é um só. Ou se está, ou não se
está  bêbado.  Não  é  aceitável  que  o  mesmo  diploma  legal  verifique  a
embriaguez para fins administrativos e esta verificação não seja aceitável

1Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência: (…) Parágrafo único. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do art. 277. 
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para fins penais. Em ambas as esferas, trata-se de meios  admitidos em
direito, obedecidos o contraditório e a ampla defesa.

24. O legislador não foi ao ponto de presumir a culpabilidade de quem

se recusa ao teste do bafômetro. Alguns ordenamentos jurídicos o fazem, na

suposição  de  que  o  agente  abdica  do  meio  que  poderia  demonstrar  sua

inocência.  No  entanto,  se  o  estado  de  Direito  confere  ao  agente  a
prerrogativa de não ser obrigado a se autoincriminar, não é aceitável que
esse mesmo estado de Direito, em nome do princípio, recuse aos órgãos
da  persecução  penal  os  meios  de  se  desincumbirem de  seu  ônus  de
produzir  prova  incriminadora.  E,  é  bom  que  se  diga,  sem  nenhuma
justificativa ditada por princípios gerais, regras de interpretação ou pelo
senso  comum.  Afinal,  que  “princípio”  justifica  que  alguém  visivelmente

embriagado na direção de veículo automotor se furte à responsabilidade penal

apenas por se recusar ao exame do bafômetro? Em que essa interpretação

aprimoraria  o  Direito  penal  e  a  observância  dos  Direitos  fundamentais  no

Brasil?

25. Cabe aqui acrescentar, em favor da maior severidade da nova lei,

que o patamar de 6 dg de concentração alcoólica  serviu para dispensar a
verificação  dos  sinais  externos  da  sintomatologia  da  embriaguez,  não
para se substituir a ela e muito menos para se contrapor a ela. Afinal,
como  não  concluir  que  o  nível  de  concentração  foi  atingido  e
ultrapassado, quando o condutor apresenta todas as características da
embriaguez?

26. Nesse ponto, convém trazer ao debate os judiciosos fundamentos

desenvolvidos  no  voto  vencido  proferido  pelo  Desembargador  do  TJDFT,

EDSON ALFREDO SMANIOTTO, no sentido de que a concentração de álcool

estabelecida no art. 306 do CTB é apenas um indicativo mínimo, ou seja, a

partir desse patamar a sintomatologia da embriaguez passa a ser perceptível,

de forma que pode ser comprovada não apenas com a realização dos exames

etilômetro e de sangue, verbis:
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“Por isso, eminente Presidente, é que, com a devida vênia, não fico
na interpretação literal: 6 decigramas (dg). É um indicativo da lei, mas
entendo como indicativo mínimo, porque é fruto de uma pesquisa
médica que conclui que até 6dg de concentração alcoólica, por litro
de  sangue,  não  há  a  exteriorização  da  embriaguez,   e  até  aquela
quantidade de concentração não haverá nenhuma perda de reflexo
na direção do veículo.  A partir daí,  a  sintomatologia começa a se
evidenciar. 

Parece-me,  eminente  Presidente,  que  devemos  usar  não  a
interpretação gramatical, não a interpretação que decorre da leitura pura e
simples do texto. Devemos buscar a interpretação teleológica, ou seja, a
ratio legis, o porquê da lei. A lei não quer que dirijamos embriagados; a
lei não quer que dirijamos com os nossos reflexos turvos; a lei não quer
que o motorista dirija pondo em risco vida de pessoas. 

Ora, se independentemente da existência de laudo, e nesse caso
há  até  um gravame  maior em exame,  porque  há  a  afirmação  de
exame  clínico,  dizendo  que  esse  paciente,  no  momento  de  sua
detenção  ou  abordagem  pela  polícia,  apresentava  manifesta
sintomatologia  de  embriaguez,  com  a  devida  vênia,  não
necessitaríamos da constatação de que o réu não teria atingido 6dg,
exatamente porque a sintomatologia a que se refere o exame clínico
nos dá a certeza absoluta de que os 6dg estariam atendidos.

(...)

O professor Nelson Hungria já nos advertia, usando o princípio
da hermenêutica consagrado, que nenhuma interpretação pode levar
o  exegeta  ao  absurdo.  E  que  interpretação  estaríamos  adotando
capaz de levar o exegeta ao absurdo? É daquele paciente, daquele
réu,  daquele motorista que sai  cambaleando a olhos vistos do seu
veículo, que não é capaz de nem encontrar o canudo do bafômetro se
não for orientado, tamanho o índice de álcool no seu sangue. Não
poderíamos,  diante  da  manifestação  exterior  da  embriaguez,
imaginar que não haveria perícia médica a que ele poderia recusar-
se a se submeter para caracterização da dosagem mínima. Eminente
Presidente,  reconheço  a  dificuldade  do  tema,  mas  me  parece  que
devemos  nos  preocupar  nesse  momento  com os  fins  sociais  a  que  a
norma se destina.” (fls. 88-91, g.n.)

27. Depreende-se,  pois,  que  o  ajustamento  do  fato  à  conduta
descrita na lei pode ser comprovado por testemunho robusto, a critério
fundamentado  das  instâncias  de  julgamento  ordinárias,  ou,
principalmente,  por  laudo  médico,  dado  que  o  estado  de  embriaguez
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perceptível  ictu  oculi  revela  que  a  concentração  etílica  supera  os  6
decigramas.

28. Desse modo,  não há base científica ou principiológica para se

negar que o exame clínico, realizado por perito médico, através de métodos

cientificamente comprovados e do uso das regras de experiência, pode atestar,

com segurança,  se  o  examinado  se  encontra  com concentração  de  álcool

superior  ao  indicado  na  lei  penal.  Aliás,  qualquer  um,  sem  conhecimento

técnico, é capaz de constatar, visualmente, o estado de embriaguez (entonação

de voz,  pupilas  dilatadas,  descoordenação de ideias,  desequilíbrio  corporal,

descoordenação motora). 

29. Convém, pois, concordar com as razões do parquet recorrente, no

sentido de que, existindo nos autos prova técnica de que o agente conduzia

seu veículo sob a influência de álcool – realizada por meio idôneo, qual seja,

exame clínico por médico legista do IML, confirmado por prova testemunhal, o

que, inclusive, reconheceu o acórdão atacado –  atribuir maior valor a uma
prova – justamente aquela a que o agente pode se recusar -, em prejuízo
dos demais meios de verificação do crime, atenta contra nosso sistema
processual,  que proclama a não-hierarquia entre as provas,  porquanto
adota o sistema do livre convencimento motivado.

30. Nesse  cenário,  conferindo  a  melhor  interpretação  à  lei  e

antevendo a possibilidade de a norma penal tornar-se inócua para o fim a que

se  destina,  a  5ª  Turma  do  STJ  já  vem  proclamando,  acertadamente,  a

possibilidade de adoção de outros meios para a constatação da embriaguez:

“HABEAS  CORPUS.  ART.  306,  DO  CÓDIGO  DE  TRÂNSITO
BRASILEIRO  (DELITO  DE  EMBRIAGUEZ  AO  VOLANTE  OU
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLU~ENCIA
DE  ÁLCOOL  OU  SUBSTÂNCIA  DE  EFEITOS  ANÁLOGOS.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA DE  JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL.  FALTA  DE  EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO  DIRETO
(PROVA  DA  CONCENTRAÇÃO  DE  ÁLCOOL  NA  CORRENTE
SANGUÍNEA  POR  EXAME  PERICIAL).  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA  DO  PACIENTE,  ANTE  A  AUSÊNCIA  DE  PERIGO
CONCRETO.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA,
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POR  FALTA DE  REPRESENTAÇÃO  OPORTUNA DAS  VÍTIMAS.
DOSIMETRIA:  PENA-BASE  FIXADA  UM  POUCO  ACIMA  DO
MÍNIMO LEGAL. CONSEQÜÊNCIAS DO DELITO QUE NÃO SÃO
INTRÍNSECDAS AO TIPO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, configura-se o
crime de embriaguez ao volante ou de condução de veículo automotor
sob  a  influência  de  álcool  ou  substância  de  efeitos  análogos  se  o
motorista  '[c]onduzir  veículo  automotor,  na  via  pública,  estando  com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis)
decigramas,  ou sob influência  de  qualquer  outra  substância psicoativa
que determine dependência'.

2.  Demonstrado  pelas  competentes  vias  administrativas  que  a
concentração alcoólica no sangue do condutor de veículo automotor é
superior àquela que a lei proíbe, resta configurado o crime de embriaguez
ao volante, o qual, segundo a melhor jurisprudência, é crime de perigo
abstrato,  'cujo  objeto  jurídico  tutelado  é  a  incolumidade  pública,  e  o
sujeito passivo, a coletividade.” (STF, RHC 82.517/CE, 1ª Turma, Rel.
Min. ELLEN GRACIE, DJ de 21/02/2003).

3. “A prova da embriaguez ao volante deve ser feita, preferencialmente,
por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue), mas esta pode ser
suprida  (se  impossível  de  ser  realizada  no  momento  ou  em vista  da
recusa  do  cidadão),  pelo  exame  clínico  e,  mesmo,  pela  prova
testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado
etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o
perigo  potencial  a  incolumidade  pública,  como  ocorreu  no  caso
concreto.”  (STJ,  RHC 26.432/MT,  5ª  Turma,  Rel.  Min.  NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe de 22/02/2010). (…)

(…)

6. Ordem denegada.”2

31. Vê-se, pois, que  essa Corte Superior conta com precedentes
em que possa se inspirar para pacificar  a controvérsia no sentido ora
alvitrado, de forma a estabelecer a necessária segurança jurídica,  pois
esse pronunciamento vai influenciar e moldar a conduta de motoristas,
pedestres e autoridades de trânsito pela vastidão desse País, que se situa
entre  os  que mais  contam mortes  evitáveis  causadas por  acidente  de
trânsito em todo o mundo. O precedente da 5ª Turma acima transcrito, muito

sabiamente,  proclama  orientação  coerente,  no  sentido  de  que  a  prova  da

2 STJ – HC nº 117.230-RS, 5. T., rel. Min. LAURITA VAZ, v.u., DJe 13.12.2010.
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embriaguez ao volante deve ser feita,  preferencialmente, por meio de perícia

(teste de alcoolemia ou de sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível

de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame

clínico e, mesmo, pela prova testemunhal, esta, em casos excepcionais, por

exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do

veículo demonstra o perigo potencial a incolumidade pública.

32. Logo, a possibilidade jurídica da providência ex-vi lege requerida

pela acusação (e obstada pelo trancamento prematuro da ação penal em sede

de habeas corpus), qual seja, de prosseguimento da ação penal com vistas a

condenação nas penas cominadas ao crime imputado, emerge, precisamente,

da tipicidade da conduta narrada e da previsão de sanção à infração da norma

penal,  que não está adstrita à disposição do denunciante,  nem do julgador,

muito menos da defesa, uma vez verificada a adequação típica.

IV. Trancamento da ação penal em sede de habeas corpus em
contrariedade aos arts. 43 e 395 do CPP

33. Este fundamento do recurso especial ver-se-á prejudicado, caso o

colegiado julgador se incline para o desfecho alvitrado nesta manifestação. No

entanto,  ad cautelam,  passa o MPF externar seu entendimento em relação a

ele.

34. A  jurisprudência  dessa  Corte  é  firme  no  sentido  da

excepcionalidade do trancamento de ação penal em sede de  habeas corpus,

ante a inviabilidade de exame aprofundado de provas, mormente quando não

houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de

causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de

prova sobre a materialidade do delito. Mas a hipótese, como visto, não retrata

uma tal situação.

35. Da leitura da exordial acusatória, ao contrário, extrai-se que estão

presentes todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, sem incidir quaisquer

REsp 1111566 - repetitivo.odt/Disco 1-2011



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 15 -
Parecer no RESP nº 1.111.566-DF

da hipóteses de rejeição previstas no art. 3953 do mesmo diploma legal, razão

por  que seu oferecimento deflui  do poder-dever  de promover  a ação penal

pública, nos exatos limites impostos pelo ordenamento jurídico.

36. Com efeito, a denúncia se apresenta formal e materialmente apta,

na medida em que contém a descrição,  de modo adequado e suficiente,  com

todas as suas circunstâncias, da prática do crime previsto no art. 306 do CTB,

que  consiste  em  “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”.

37. Ora,  sendo  viável  a  acusação,  conclui-se  que  o  TJDFT,  ao

antecipar  seu posicionamento acerca da retroatividade da lei  supostamente

mais benéfica, para tornar atípica a conduta do recorrido,  em momento e via

processuais em que seus poderes se  circunscreviam a avaliar a regularidade

formal e a viabilidade da peça acusatória, não só exorbitou de sua competência

em detrimento dos direitos processuais do Ministério Público, como violou os

dispositivos legais incidentes, impedindo abruptamente a formação do Direito

pelas vias normais.

38. Assim, cotejando a figura incriminadora indicada na denúncia com

a  conduta  praticada  pelo  acusado,  constata-se  que  restam  atendidos  os

requisitos para  o início e desenvolvimento válido da ação penal, de forma a

permitir  o pleno exercício do direito de defesa,  cujo deslinde haverá de ser

submetido ao crivo do contraditório pelo juízo natural da causa, afigurando-se

precipitado inocentar o recorrido, antecipando o mérito de ação penal sem a
garantia do devido processo legal, que também se destina à acusação.

3 Código  de  Processo  Penal.  “Art.  395. A  denúncia  ou  queixa  será  rejeitada  quando:  I  –  for
manifestamente inepta; II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.”
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V. Conclusão
39. Isto  posto,  o  Ministério  Público  Federal manifesta-se  (i)
preliminarmente, pela admissibilidade do presente apelo como representativo

da questão jurídica objeto  de recursos  especiais  repetitivos  sobrestados  na

origem; e (ii) no mérito, para que o STJ declare:

a) que a norma do art. 306 do CTB, com a redação que lhe

conferiu a Lei nº 11.705/2008, não se apresenta mais benéfica que a anterior,

porquanto não torna atípica a conduta do suspeito de dirigir sob o efeito de

álcool  que  voluntariamente  não  se  submete  a  exames  de  etilômetro  ou

alcoolemia; e

b)  que  a prova da embriaguez ao volante deve ser feita,
preferencialmente,  por  meio  de  perícia,  respeitado  o  direito  contra  a
autoincriminação,  podendo a  perícia  ser  suprida por  exame clínico ou
prova testemunhal, nas hipóteses em que a sintomatologia da embriaguez
se  apresente  indisfarçável,  dando  conta  de  que  os  6  decigramas  de
concentração de álcool foram excedidos.

Brasília, 18 de maio de 2011.

Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos
Subprocurador-Geral da República
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