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São Paulo, 16 de maio de 2022 

 

ENTREVISTA COM ADVOGADA DA ABRAMET 

DRª. PRISCILA CALADO CORREA NETTO 

 

 

1) No entendimento da Abramet, a Lei Seca como é aplicada hoje, punindo o 

condutor por qualquer quantidade de álcool no sangue, é razoável? Qual a opinião 

da associação sobre o julgamento da inconstitucionalidade?  
 
A única concentração segura para a direção de veículos automotores é ZERO. Vamos 

lá: 

 

Condutores com alcoolemia igual ou superior a 0,2 g/l ficam com as habilidades 

necessárias para a condução, prejudicadas, como funções de atenção dividida, visuais e 

acompanhamento de movimento. O risco de envolvimento em um acidente fatal para 

condutores com alcoolemia entre 0,2 e 0,5 g/l é de 2,6 a 4,6 vezes maior do que o de um 

condutor sóbrio. 

 

A diminuição da capacidade de desempenhar funções cruciais para a condução de 

veículos, como processamento de informações, se inicia com alcoolemias baixas, e a 

maioria dos indivíduos se encontra significantemente debilitada com alcoolemia de 0,5 

g/l. O risco relativo de se envolver em um acidente fatal como condutor é de 4 a 10 

vezes maior para motoristas com alcoolemia entre 0,5 e 0,7g/l, se comparados com 

motoristas sóbrios. 

 

A National Highway Traffic Safety Agency (NHTSA) dos Estados Unidos relatou que 

13% dos condutores alcoolizados que morreram em acidentes estava com alcoolemia 

positiva, ainda que abaixo do limite máximo permitido (NHTSA, 2005). 

Também é comprovado que o álcool no sangue compromete a sobrevida das vítimas 

em caso de acidentes, sejam motoristas, sejam passageiros. 

Sabendo ainda que há uma grande variabilidade dos efeitos devido à susceptibilidade 

individual dos condutores (como sexo, peso, etnia, hábito ou não de consumir bebidas 

alcoólicas), afirmamos que a alcoolemia zero é o único padrão proposto de 

dirigibilidade sem riscos. 

 

E mais: 

 

Não é só o álcool que compromete a direção veicular segura. Muitos medicamentos de 

uso frequente, como antidepressivos ou um simples antialérgico, são comprometedores. 

Os medicamentos de maior risco para a direção veicular são benzodiazepínicos, 

barbitúricos, antidepressivos triciclos, e insulina. Ainda há outros medicamentos bem 

comuns que comprometem a segurança na direção veicular, como analgésicos, 

anticolinérgicos, antieméticos, anti-histamínicos, anti-hipertensivos, anti-

parkinsonianos, antipsicóticos, estimulantes, hipoglicemiantes e mio relaxantes. 

Imagine agora o que se dá com a combinação de qualquer desses medicamentos com o 

álcool! Imagine aquele motorista que toma, à guisa de exemplo, Lexotan 6mg à noite, 

tryptanol 50mg de manhã e à noite, e lítio 600mg ao dia, vai a uma festa de casamento, 
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toma apenas uma taça de champanhe para brindar aos noivos, e volta para casa 

dirigindo. Como dizer que esse motorista é inofensivo mesmo com concentração de 

álcool no sangue inferior ao mínimo legal? 

 

 

A ABRAMET figura como Amicus Curiae na ADI 4103, o que significa que é a 

entidade com capacidade para auxiliar os ministros do STF no seu julgamento, 

fornecendo-lhes os conhecimentos da Medicina do Tráfego de modo a evitar uma 

decisão que, sem se pautar em um único parecer médico, conclua de per si, que aqueles 

que ingerem pequena dose de álcool mantém perfeito domínio dos seus reflexos e não 

representam qualquer perigo para o trânsito.  

 

Na qualidade de amiga da corte demonstramos que a Lei nº 11.705/08, a que demos a 

alcunha de Lei que Salva Vidas, já se mostrou a que veio. Houve notável redução no 

número de mortes causadas por sinistros de trânsito, um balanço cultural, dos hábitos, e 

uma nova consciência: a de que o álcool é uma substância que altera a percepção, o 

comportamento, aumenta a agressividade e diminui a atenção e, devido à grande 

diversidade dos efeitos decorrente da susceptibilidade individual ao consumo do álcool, 

a única concentração segura para a direção de veículos automotores é ZERO. 

 

A Lei nº. 11.705/08, que se apoiou tão somente em dados da OMS que alertam para o 

consumo de álcool e na Diretriz Alcoolemia e Direção Veicular Segura de autoria da 

Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, numa iniciativa conjunta com a 

Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, ainda trouxe reflexos 

como diminuição nos gatos com SUS, SAMU e INSS, redução do número de 

atendimentos por trauma na rede hospitalar, queda dos indicadores de acidentes nas 

rodovias, redução das mortes violentas registradas no Instituto Médico Legal, 

diminuição da violência doméstica e do número de crianças vítimas de maus tratos, 

diminuição das brigas de rua e dos homicídios. 

 

Não há argumentos válidos para se decidir pelo fim da Lei Seca.  

 

A ABRASEL alega que a Lei nº 11.705/08 fere os princípios 1) da isonomia, pois 

entende que haveria tratamento diferenciado entre os bares da cidade e os das rodovias; 

2 ) da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, pois já existiriam leis suficientes 

para punir motoristas alcoolizados e diminuir o número de acidentes; 3) da liberdade 

econômica, livre iniciativa e mínima intervenção do Estado na vida privada e 4) do 

direito adquirido. 

 

Bem, a Lei nº 11.705/08 não viola qualquer desses princípios constitucionais. A Lei nº. 

11.705/08 não proíbe a venda nem o consumo de bebida alcoólica tampouco o motorista 

de dirigir. 

 

Não há violação aos princípios da liberdade econômica, da livre iniciativa, mínima 

intervenção do Estado na vida privada, nem o direito adquirido do comerciante que se 

estabeleceu em estrada para explorar o seu negócio. A liberdade de iniciativa não é uma 

liberdade anárquica. É uma liberdade social, e que pode, consequentemente, ser 

limitada.  
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Não há violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

equidade. Há fatores que justificam objetivamente o tratamento diferenciado: número de 

horas seguidas de exposição do motorista ao tráfego, maior dificuldade de fiscalizar os 

motoristas nas rodovias federais, a velocidade nas estradas que exige maior rapidez de 

reflexos dos motoristas e atenção na ultrapassagem. 

 

A ABRASEL alega que punir quem dirige com qualquer concentração de álcool no 

sangue igualmente como quem dirige sobre influência do álcool é inconstitucional 

porque fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ela entende que não 

seria qualquer concentração de álcool no sangue que influenciará o motorista), bem 

como os princípios da isonomia e da individualização da pena, posto que a penalidade 

administrativa será aplicada da mesma forma independentemente da concentração 

alcóolica. 

 

Ora, não há qualquer infração aos princípios acima mencionados. O princípio da 

individualização da pena não se aplica às medidas administrativas. E a Lei nº 11.705/08  

não contradiz o Código de Trânsito Brasileiro, apenas o complementa, pois para o 

legislador qualquer concentração de álcool é considerada influência. E é mesmo! 

Sabendo que há uma grande diversidade dos efeitos devido à susceptibilidade individual 

ao consumo do álcool, podemos afirmar que a única concentração segura para a 

direção de veículos automotores é ZERO. 

 

Devemos ter sempre em mente que a vida e a incolumidade física das pessoas são 

direitos fundamentais e estão acima dos interesses individuais e econômicos. 

 

A ABRASEL diz que a Lei nº 11.705/08  é inconstitucional porque o cidadão não pode 

ser punido quando se nega a realizar o teste do bafômetro, uma vez que essa negativa é 

expressão do exercício do seu direito de não produzir prova contra si mesmo. 

 

Primeiramente, o direito de não produzir prova contra si mesmo é um direito do preso e 

de qualquer acusado ou denunciado em processo penal, e quando o condutor se nega a 

realizar o teste do bafômetro está sujeito às penalidades administrativas. Ademais, a 

obrigação de se submeter ao bafômetro é a verificação do atendimento de um requisito 

legal para o exercício de uma atividade regrada. Da mesma forma  que ninguém duvida 

da legitimidade da exigência de apresentação da CNH, não deve causar estranheza que 

se cobre outro registro: o da ausência de álcool no sangue. E o policial que submete o 

condutor ao teste do bafômetro age em legítima defesa da coletividade. 

 

A CNH é uma licença, uma autorização que depende do atendimento dos requisitos 

legais, e o motorista adere à legislação de trânsito e às condições para obtenção e 

permanência da licença, como dirigir sem álcool no sangue e se submeter ao bafômetro. 

A recusa a se submeter à fiscalização não é um direito. A fiscalização é instrumento 

vital e legal para o exercício do Poder de Polícia. 

 

Por fim, a ABRASEL alega que a Lei nº. 11.705/08 é inconstitucional porque afronta a 

cultura e os costumes populares, absolutamente corriqueiros e lícitos, bem como 

prejudica a lucratividade dos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas e os 

empregos gerados diretamente pelo setor. 
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Vemos que o legislador não foi arbitrário nem excessivo. Não há notícia da perda de um 

único emprego em decorrência da lei. Foi preciso uma norma mais rigorosa para 

garantir a segurança no trânsito, estabelecendo mecanismos de prevenção e repressão à 

prática de um ato ilícito que põe em risco a vida.  Os números divulgados que revelam a 

redução do número de mortes demonstram que a nova regra é adequada e necessária. 

 

A Lei nº. 11.705/08 causa apenas brusca mudança de comportamento, mas tão somente 

até que a sociedade se adapte, encontrando alternativas para conciliar seu costume com 

as normas de segurança. A LEI JÁ SE MOSTROU EFICIENTE NO ATINGIMENTO 

DA META DE EVITAR, EM GRANDES PROPORÇÕES, ACIDENTES E MORTES. 

E a Suprema Corte deve salvar a lei que salva vidas. 

 

 

2) Em Alguns países da Europa há uma tolerância de álcool no sangue, seria 

uma possibilidade para o Brasil?  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde cada país terá o número de mortes no trânsito 

que estiver disposto a tolerar.  A Lei nº. 11.705/08 determina que qualquer concentração 

de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro, com uma margem de tolerância de até 0,2 grama de álcool por litro 

de sangue, o que parece demonstrar que a sociedade brasileira não está mais disposta a 

tolerar tantas mortes evitáveis no trânsito. A Lei nº. 11.705/08 atende a uma necessidade 

inadiável para a preservação de milhares de vidas no trânsito.  

 

 

3) Qual o balanço que a Abramet faz sobre a Lei Seca desde que entrou em 

vigor? 

 

Após a vigência da Lei Federal nº. 11.705/08 houve notável redução no número de 

mortes causadas por sinistros de trânsito que, no Brasil, é a segunda causa de morte 

externa, sendo superada apenas pelas mortes devidas às armas de fogo. 

 

Após um mês de vigência da lei, a sociedade brasileira já pôde comemorar uma 

verdadeira revolução na saúde pública. Com a Lei Federal nº. 11.705/08 houve uma 

reflexão por parte dos atores do tráfego, um balanço cultural, dos hábitos, e surgiu uma 

nova consciência: a de que o álcool é uma substância que altera a percepção, o 

comportamento, aumenta a agressividade e diminui a atenção. 

 

A Lei nº 11.705/08 trouxe efeitos colaterais tão desejados que merece a alcunha de Lei 

que Salva Vidas. Com ela, houve redução do número de atendimentos do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (Samu/SP: redução de 14% nas ocorrências por 

acidentes de trânsito), redução do número de atendimentos por trauma na rede 

hospitalar, queda dos indicadores de acidentes nas rodovias, redução das mortes 

violentas registradas no Instituto Médico Legal (Instituto Médico-Legal: os números 

apontam redução de 63% em mortes no trânsito), diminuição dos gastos com SUS e 

INSS. Ainda há que se falar da redução do número de chamadas feitas em São Paulo à 

Eletropaulo, para restauração de postes de iluminação pública; diminuição da violência 

doméstica e do número de crianças vítimas de maus tratos; diminuição das brigas de rua 

e dos homicídios. São mais de 30 (trinta) bilhões de reais, a cada ano, que são 
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economizados e podem ser aplicados no desenvolvimento do Brasil para custear danos 

que poderiam ter sido evitados. 

 

 

 


